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 Ordförande har ordet

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre

Höstmörkret har intagit min 
vardag, tidiga morgnar och 
sena eftermiddagar så är det 
beckmörkt. Det är svårare att 
ta sig upp ur den sköna och 
varma sängen. Men på FSDB 
pågår febril aktivitet. Det är 
mycket på gång med olika 
utredningar och förberedelser 
inför helgträffar såsom t ex 
vår årliga höstträff den 28-30 
oktober i Göteborg. 

I år blir det en större skara med-
lemmar på höstträffen än vanligt, 
jätteroligt att se! Över 70-talet an-
mälda deltagare med dövblindhet, 

och vi ska bl.a. få en guidad stads-
vandring i Göteborg.

Styrelsen hade sitt första styrelse-
möte efter sommaren den 13 sep-
tember på förbundets 57-årsdag. 
Det firade förbundsstyrelsen och 
kansliet med tårta. Aktuella frågor 
som lyftes på styrelsemötet:

- Ekonomi
Förbundsstyrelsen tog del av den 
ekonomiska rapporten. FSDB följer 
budgeten, och inga större avvikel-
ser har noterats.

- Tolk vid förlossning
Idag har inte döva och hörselska-
dade kvinnor i Västra Götalands-
regionen samma rätt att välja 
teckenspråkstolk vid förlossning. 
Döva Kvinnoförening i Stockholms 
ordförande Lena Johansmide har 
kontaktat FSDB och andra intres-
seorganisationer för att få stödvid 
utformande av nya riktlinjer.

- MyRight
Förbundsstyrelsen har bestämt att 
FSDB ska fortsätta med projekt 
i Rwanda och Nicaragua (under 
förutsättning att MyRight fortsät-
ter med dessa två programländer) 
2018 – 2021. 

- LSS 
Förbundet ska träffa LSS-utred-
ningen i november för att berätta 
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om behovet av LSS för personer 
med dövblindhet. Nyligen visade 
TV4 ett reportage om familjen 
Norrman som har barn med döv-
blindhet och personlig assistans 
som nu har blivit indragen. Det 
resulterar i allvarliga konsekvenser 
för familjen.

Kongressen
FSDB ska hålla sin femte kongress 
helgen den 19 - 21 maj 2017 i 
Norrköping. Mer information och 
en formell kallelse finns med i det 
här numret.

Som regional förening, sektion el-
ler röstberättigad medlem har du 
möjlighet att skicka in motioner till 
kongressen. Motioner är ett sätt att 
påverka vad FSDB ska jobba med 
under nästa kongressperiod. Sista 
dag för att lämna in motioner 
till styrelsen är den 20 februari 
2017. Du kan skicka motionen/
erna direkt till styrelsen@fsdb.org 

Vita käppen med röd 
markering
Nyligen har FSDB börjat att sprida 
information om den vita käppen 
med röd markerings betydelse. In-
formation har skickats till regionala 
föreningar, sektioner, dövblind-
team, syncentraler och hörcentra-
ler. Det är helt frivilligt att använda 
röda markeringar på sin vita käpp, 

men för att kunna informera om 
detta så måste det också finnas 
personer med dövblindhet som an-
vänder de röda markeringarna. Så 
jag hoppas att fler vill haka på.

Nkcdb 
Nationellt Kunskapscenter för 
Dövblindfrågors (Nkcdb) uppdrag 
går ut 31 december 2016. Just nu 
genomför Socialstyrelsen en upp-
handling av verksamheten. FSDB 
hoppas att Nkcdb ska få fortsatt 
förtroende framöver. Uppdraget är 
fastställt till sex år, vilket är en po-
sitiv nyhet då verksamheten behö-
ver kunna jobba mer långsiktigt.

Sociala medier
FSDB har en sluten grupp på Fa-
cebook som bär namnet FSDB 
Medlemsforum, där kan medlem-
mar diskutera olika frågor med 
varandra.

Vi har också en gilla sida på adres-
sen www.facebook.com/forbun-
detsverigesdovblinda

På twitter heter vi @forbundetfsdb 

Följ oss gärna på våra sociala me-
dier!

Amanda Lindberg
Förbundsordförande
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Viktig information om hörseltekniska 
hjälpmedel Comfort Audio/Phonak

Post- och telestyrelsen har  
beslutat om ändrade radiofrek-
venser för hörselhjälpmedel. 
Detta börjar gälla fr o m 1  
januari 2017och påverkar en del 
av tidigare versioner av Comfort 
Digisystem-produkter.

Exempel på enheter som påver-
kas:
• Conference Microphone DC20
• Microphone DM05
• Microphone DM20
• Microphone DM30
• Comfort Digisystem Work Set.

Dessa enheter måste bytas ut. Om 
du har fått enheterna, som arbets-
hjälpmedel, via Arbetsförmedlingen 
eller Försäkringskassan måste du 
ta kontakt med dem.

För personer som privat köpt en-
heterna finns det idag inte tydlig 
information. Som det ser ut nu 
verkar det tyvärr som att man själv 
kommer att få stå för kostnaderna.

En del har fått rabatt för att byta ut 
utrustningen pga att den var inköpt 
strax före 2015.

Förbundet FSDB köpte sin utrust-
ning för mer än fem år sedan och 
kommer därför inte att få någon 
rabatt.

FSDB och många andra har blivit 
helt överrumplade av denna infor-
mation. Vi är besvikna på hur PTS 
och Comfort Audio (nu Phonak) 
har skött processen. De har vetat 
om detta mer än ett år, men har 
varit dåliga på att informera utåt. 

FSDB har idag dialog med PTS 
och Comfort Audio eftersom vi vet 
att det kommer drabba de som har 
införskaffat enheterna privat. För-
eningar, skolor, myndigheter osv 
måste själva stå för kostnaderna 
för att köpa nytt. Kanske blir det så 
att en del då väljer andra sämre 
alternativ för att minska på kostna-
derna.

Förhoppningsvis kan FSDB snart 
återkomma med ytterligare infor-
mation.

Klas Nelfelt
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Förbundet Sveriges Dövblinda  
kallar till kongress 2017

Ombud för FSDB:s regionala 
föreningar och sektioner kall-
las härmed till kongress 2017. 
Kongressen som är förbundets 
högsta beslutande organ kom-
mer att hållas på Hotell Scandic 
Nord i Norrköping. Starten blir 
antingen på kvällen fredagen 
den 19 maj eller på morgonen 
lördagen den 20 maj 2017. Exakt 
klockslag kommer att meddelas 
längre fram.

Ombud
Enligt förbundets stadgar ska varje 
regional förening i grund ha två (2) 
ombud. Regionala föreningar med 
25 eller fler röstberättigade med-
lemmar ska ha tre (3) ombud och 
regionala föreningar med 50 el-
ler fler röstberättigade ska ha fyra 
(4) ombud. Regionala föreningar 
med 75 eller fler röstberättigade 
medlemmar ska ha fem (5) ombud. 
Varje sektion ska ha två (2) om-
bud.

Det är antalet medlemmar per den 
31 december 2016 som kommer 
att ligga till grund för beräkningen. 
Förbundsstyrelsen kommer i god 
tid att skicka information om hur 
många ombud det blir per regional 
förening.

Samtliga regionala föreningar och 
sektioner betalar en avgift på 500 
kr per ombud (i enlighet med det 
beslut som togs på kongressen 
2015). Om någon förening eller 
sektion behöver ekonomiskt stöd 
med ombudsavgiften, kontakta i så 
fall AU i god tid.

Enligt stadgarna ska ombud vara 
röstberättigad medlem eller med-
lem i en sektion. Ombuden får inte 
vara förtroendevalda på förbunds-
nivå. För ombud ska finnas ersät-
tare. Under kongressförhandlingar-
na har de regionala föreningarnas 
ombud, förbundsstyrelse, revisorer 
samt ombud för FSDB:s sektioner 
yttrande- och förslagsrätt. Obser-
vera att det bara är de regionala 
föreningarnas och sektionernas 
ombud som har rösträtt.

Motioner
Motionsrätt har röstberättigad 
medlem, de regionala förening-
arna samt sektionernas styrelser. 
Motioner till kongressen ska 
skriftligen vara förbundsstyrel-
sen tillhanda senast den 20 fe-
bruari 2017. Motioner skickas till 
Styrelsen, FSDB, 122 88 Enskede. 
Det går också att skicka e-post till 
styrelsen@fsdb.org
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Praktisk information
Avgiften på 500 kr inkluderar del-
tagandet på hela kongresshelgen. 
För att de praktiska förberedelserna 
ska fungera är det viktigt att alla 
regionala föreningar och sektioner 
anmäler sina utsedda ombud sna-
rast möjligt. 

Anmälan om ombud ska vara 
FSDB tillhanda allra senast den 
30 april 2017. Skicka e-post till 
emil@fsdb.org eller med vanlig 

post till Emil Bejersten, FSDB, 122 
88 Enskede.

Kongresshandlingarna skickas ut 
senast sex veckor före kongressen.

Hjärtligt välkomna!

Hälsningar förbundsstyrelsen 
genom Amanda Lindberg,  
förbundsordförande

Tips: Att förklara vad dövblindhet är 
Hur ofta möter du personer 
som inte förstår vad döv-
blindhet är? Det är inte alltid 
så lätt varken att förklara 
eller förstå. Ibland kan det 
vara enklare med en praktisk 
övning då de själva får prova 
på att ha dövblindhet! 

Förbundet har tagit fram ett en-
kelt material med glasögon i 
papp, öronproppar och lite kort 
information. Glasögonen simule-
rar ett tunnelseende. 

Materialet kan användas i många 
olika sammanhang. T ex till mö-

ten med handläggare och be-
slutsfattare, anhöriga och alla 
andra som behöver få ökad 
förståelse. Hur länge orkar per-
sonen ha glasögonen och öron-
propparna på sig? Behöver de 
stöd? Övningen brukar vara bra 
för den öppnar upp för frågor och 
naturlig dialog. 

Till höstträffen kommer vi att 
försöka ta med material och dela 
ut på plats. Det är bra om ni ser 
till att ta med materialet hem till 
de regionala föreningarna/sektio-
nerna.  
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Vit käpp med röda markeringar?

Visa alltid extra hänsyn!  
Chansen är stor att den du 
möter har en kombinerad  
syn- och hörselnedsättning/
dövblindhet!

På kongressen 2015 bifölls motio-
ner om den vita käppen med röda 
markeringar. Förbundet har jobbat 
med frågan genom att ta fram en 
standard och material.

Den vita käppen är ett viktigt hjälp-
medel för att personer med synne-
dsättning ska kunna vara delaktiga 
och orientera sig i olika miljöer. Vid 
situationer med bilister och cyklister 
kan käppen vara skillnaden mellan 

liv och död. Det finns också män-
niskor som har en kombinerad syn- 
och hörselnedsättning/dövblindhet. 
Många av dem använder den vita 
käppen. En del kan se och höra 
lite. Andra ser och hör ingenting. 
Onödiga missförstånd kan undvi-
kas om omgivningen förstår att den 
de möter har speciella kommunika-
tionsbehov. Det hjälper ju t ex inte 
att ropa till någon som använder vit 
käpp och är döv.     

För att visa omgivningen att en per-
son har en kombinerad syn- och  
hörselnedsättning/dövblindhet 
rekommenderar därför förbundet 
att man kompletterar sin vita käpp 

Möter du någon som har vit käpp med röda markeringar? Visa i så fall extra hänsyn! 
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med röda reflexmarkeringar, mellan 
två till tre stycken per käpp. 

Nu arbetar förbundet vidare med 
att sprida information om standar-
den och dess betydelse samt att 
ge praktisk vägledning. Förbundet 
sprider information genom sina 
kanaler, t ex hemsida, Facebook 
och Twitter. Vi skickar också infor-
mation med e-post och utskick med 
vanlig post till dövblindteam, syn-
centraler, hörcentraler med flera. Vi 
uppmanar dem även att hjälpa till 
att sprida informationen i sina nät-
verk.

Förbundet vill också uppmuntra att 
representanter från regionala fören-
ingar och sektioner tar upp frågan 
på de regelbundna brukarrådsträf-
far ni har med landstinget/regionen. 
Berätta gärna om den vita käppen 
med röda markeringar för alla i om-
givningen. 

Det är även bra om så många som 
möjligt själva använder röda mar-
keringar på sina käppar. Detta är 
frivilligt, men samtidigt är det myck-
et viktigt att alla användare verkli-
gen syns! FSDB:s målsättning är 
att alla användare med dövblindhet 
ska kunna känna sig tryggare om 
omgivningen förstår vad de röda 
markeringarna på den vita käppen 
betyder.

Mer information finns på www.fsdb.
org och där finns också material 
som kan laddas ner.

Rekommenderad standard
Om du själv eller någon annan som 
du vet om vill använda röda mar-
keringar på den vita käppen så går 
det bra att vända sig direkt till syn-
centralen/dövblindteam. 

Det går också bra att köpa röd 
reflextejp hos t ex Iris Hjälpmedel 
eller Clas Ohlson. 

Markeringarna ska vara ca 10 cm 
breda. Den första markeringen 
fästs nedanför handtaget (käpp-
modellen avgör var reflexen lämp-
ligast kan fästas), en reflex fästs 
mitt på käppen och den tredje på 
nedre delen på käppen (gärna nära 
doppskon). Käpptypen avgör om 
två eller tre reflexer används (på en 
teleskopkäpp kan man inte skjuta 
in den nedre delen som reflexen 
sitter på).
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Min resa med käppen Sixten

Jag har sen tidig barndom 
känt till den vita käppen som 
hjälpmedel och dess bety-
delse. Det sägs att den där 
käppen ska underlätta min var-
dag? Hur kan den göra det? 
Den hjälper mig inte att få en 
bättre syn eller? 

I många år vägrade jag att erkänna 
mitt behov av vita käppen. Det var 
ett verkligt hatförhållande, då om-

givningen passade på i tid och otid 
att påminna om den där käppen, 
att den kunde vara en bra vän.
Fattar de inte att jag klarar mig 
själv? Orka hålla i någonting som 
ändå är helt värdelöst, jag ser ju 
fortfarande, är inte helt blind. Att 
bli uttittad av folk på gatan, jag vill 
vara som alla andra. Jag är precis 
som du! Nej, käppen får ligga ihop-
vikt hemma i hallen. 

Den vita käppen med röda markeringar är viktig för Amanda Lindberg 
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För cirka 1,5 år sedan var det nå-
got som hände i mitt liv, jag minns 
inte exakt vad som blev vänd-
ningen. Men plötsligt fick den vita 
käppen följa med på några resor, 
och vi klickade! Det kändes väldigt 
lustigt att gå från hat till kärlek till 
den vita käppen. Ja, det är helt 
sant och idag är Sixten som min 
vita käpp heter min trogna följesla-
gare. Han hjälper mig att flytta på 
folk, känna efter hinder längs min 
väg och tar mig fram säkert i gatu-
miljön.

Nu som förbundsordförande är det 
också viktigt att visa vägen, att det 
är okej med vit käpp, det är inget 
nederlag att erkänna att vi är kom-
pisar, Sixten och jag. Han hjälper 
mig vid både sol och regn. Jag 
upplever att omgivningen visar oss 
respekt.

Med tre röda markeringar längs 
Sixten talar jag om för min omgiv-
ning att jag hör dåligt också. Och 
de ska visa extra hänsyn.

Varje dag med Sixten ger mig ett 
leende på läpparna. Då jag har 
synrester kvar får jag uppleva 

många lustiga situationer där jag 
kan uppmärksamma hur folk rea-
gerar på Sixten. Hur en del perso-
ner vet inte hur de ska göra, och 
hoppar över honom, andra trycker 
sig längs husväggen för att Sixten 
inte ska råka komma åt dem. Men 
sen finns det de som har fastnat 
med näsorna i sina smarta tele-
foner och tycker det är smidigt att 
både gå och sköta ärenden i mo-
bilen samtidigt, de har svårast att 
upptäcka Sixten.

Än så länge har jag haft tur att 
Sixten har hållit under våra två år. 
Ofta håller de vita käpparna inte 
länge, på grund av t ex ouppmärk-
sammade människor. De kan råka 
trampa på käppen, och eftersom 
det är endast ett resårband innan-
för skalet så tål Sixten inte mycket. 
Jag hoppas att han ska finnas kvar 
ett tag till.

Den vita käppen är ett stort stöd 
för mig i min vardag. Jag vill att vi 
gemensamt ska värna om vår vita 
käpp med röda markeringar.

Amanda Lindberg

Kontaktuppgifter?
Har FSDB rätt kontaktuppgifter till dig? Tänk på att meddela alla 
ändringar till emil@fsdb.org Tack på förhand för att du hjälper oss 
att hålla registret aktuellt.
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 FSDB:s remissvar om 
utvidgat diskrimineringsskydd

för behov, då man inte kan ha färd-
tjänsttillstånd utan ett intyg på att 
individen har en funktionsnedsätt-
ning. Det borde vara självklart med 
personlig service i serviceyrken.
FSDB anser inte heller att en per-
son med dövblindhet på förhand 
ska behöva meddela butiksinne-
havare sin ankomst för att de ska 
erbjuda personlig service, ledsag-
ning och inga hinder som står i 
vägen. I grund och botten handlar 
det om fri rörlighet och delaktighet, 
och också personer med dövblind-
het ska kunna delta i samhället på 
lika villkor som alla andra.

FSDB påtalar också att hur den 
enskilda näringsidkaren sköter sin 
ekonomi inte får vara avgörande 
för vilka tillgänglighetskrav som 
kan ställas. Kostnadskrävande åt-
gärder ska ses i relation till nyttan 
och verksamhetens karaktär och 
omfattning.

Remissvaret i sin helhet finns på 
FSDB:s hemsida www.fsdb.org

I mitten av oktober lämnade 
FSDB remissvar till Kulturde-
partementet på departements-
promemorian Utvidgat skydd 
mot diskriminering i form av 
bristande tillgänglighet (Ds 
2016:26).

I svaret lyfter FSDB fram att det är 
viktigt att diskrimineringslagstift-
ningen gällande bristande tillgäng-
lighet förstärks. Därmed är det bra 
att undantaget som gäller företag 
med färre än tio anställda inom 
området varor och tjänster tas bort. 

I promemorian nämns exempel att 
tillhandahålla information och kom-
munikation genom särskilt anpas-
sade format. I svaret påtalas att 
FSDB:s medlemmar idag har svårt 
att ta till sig samhällsinformation då 
den inte finns i tillgängliga format 
såsom inläst på daisy, punktskrift 
eller översatt till svenskt tecken-
språk.

När det gäller verksamhetsutöva-
rens kännedom om behovet, så 
bör t.ex. en taxichaufför ha kän-
nedom vad färdtjänstresenären har 
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Fler dör av fallolyckor
Varje år dör över 1000 perso-
ner av fallolyckor. 70 000 ska-
das så allvarligt att de måste 
läggas in på sjukhus. Det vi-
sar siffror från Socialstyrelsen 
som Kontakt med FSDB tagit 
del av.

Antalet dödsfall har fördubblats 
sedan år 2000. Det är fyra gånger 
så många som dör av fallolyckor 
jämfört med dem som omkommer i 
trafiken.

Det är oftast äldre personer som 
drabbas. Fallrisken ökar med ål-
dern, t ex på grund av svagare 
muskler, sämre balans, sjukdomar 
samt syn- och hörselnedsättning. 
Andra riskfaktorer är läkeme-
delsanvändning och låg kroppsvikt 
till följd av undernäring.

Regionala skillnader
Det finns stora regionala skillnader 
när det gäller risken att avlida i en 
fallolycka. I Jämtands län dog ex-
empelvis knappt 28 personer per 
100 000 invånare till följd av fall 
2015. Det är mer än fem gånger 
så många som i Gotlands län där 
cirka fem personer dog. Mer infor-
mation finns på Socialstyrelsens 
webbplats:
www.socialstyrelsen.se

Utbildning till syn- och 
hörselinstruktör
Många äldre har syn- och/eller 
hörselnedsättning. FSDB har ge-
nom ett tidigare arvsfondsprojekt 
tillsammans med HRF och SRF 
uppmärksammat att kommunerna 
har mycket att vinna på att se till 
att denna växande äldregrupp får 
bättre stöd och verktyg för att själv-
ständigt klara sina dagliga liv. 

När syn- och/eller hörseln blir 
sämre leder detta ofta till en stor 
och svår omställningsprocess. Då 
krävs det tillgång till konkreta insat-
ser i kommunerna. Med stöd från 
syn- och hörselinstruktörer kan fler 
fortsätta att leva självständigt både 
i hemmet och i samhället. Insatser-
na som ges är inriktade på hjälp till 
självhjälp och även små åtgärder 
kan få stor betydelse. Det kan t ex 
handla om förebyggande insatser 
för ökad trygghet, säkerhet och 
minskad olycksrisk i hemmet.

Tack vare projektet kunde en ut-
bildning till syn- och hörselinstruk-
törer tas fram. Det är Hagabergs 
folkhögskola i Södertälje som an-
ordnar utbildningarna. 
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 Från Valberedningen:
Du är viktig, var med och påverka valet av styrelse!

De styrelseledamöter som sitter 
kvar till år 2019 är:
• Jane Eriksen, ledamot
• Cia Grönborg, ledamot
• Jan Nyström, ledamot.
Dessa tre kan du inte föreslå. 

Mandatperioden går ut 2017 för 
följande ledamöter:
• Amanda Lindberg, ordförande
• Linda Eriksson, vice ordförande
• Klas Nelfelt, kassaförvaltare
• Franck Gagniard, ledamot.

Valberedningen vill ha in förslagen 
senast den 30 november 2016. 
Skicka förslagen direkt till valbered-
ningens e-post:
valberedningen@fsdb.org

Pontus Degsell, mobil 0709-20 09 
27 (endast SMS)
Agneta Hummerhielm, mobil: 0703-
75 08 09 
Daniel Olsson, mobil: 0738-38 02 
66 

Hälsningar Valberedningen 
Pontus Degsell (sammankallande), 
Daniel Olsson och Agneta  
Hummerhielm

FSDB:s valberedning söker 
nytt folk till mandatperioden 
2017-2021! Har du namnför-
slag är du välkommen att kon-
takta valberedningen. Tänk på 
att de personer som du före-
slår bör vara tillfrågade!

Valberedningen söker kandidatför-
slag till förbundsordförande på två 
år och tre styrelsekandidater på 
fyra år.

Valberedningen eftersträvar en god 
geografisk spridning på ledamöter-
na, likaså en jämn spridning i fråga 
om kön samt döva och hörselska-
dade. Högst två kandidater från en 
och samma regionala förening.

Valberedningen kommer att pre-
sentera en kandidatlista i februari 
2017. Listan presenteras i tidning-
en Kontakt med FSDB samt också 
i brev till de regionala föreningarna 
och sektionerna.

De regionala föreningarna/sek-
tionerna enas vid sina respektive 
medlemsmöten om vilka kandidater 
ombuden ska rösta på under kon-
gressen.
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Tyck till och få en trisslott!

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 får en 
trisslott. Denna gång undrar vi: 

Finns det fördomar mot perso-
ner med dövblindhet? Berätta 
om en situation som du har varit 
med om.

Gör så här: Svara på frågan och 
skicka svaret till e-postadressen 
tycktill@fsdb.org senast fredagen 
den 25 november 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 4/2016
I förra numret var frågan ”Vilka 
hjälpmedel använder du?” Stort 
TACK till alla er som svarade! 

Exempel på hjälpmedel:
- Hörapparater
- Slinga till mobilen
- Kommunikationssystem Comfort 
Audio
- Daisyspelare
- Tactum varseblivningssystem
- Bellman varseblivningssystem
- Brandlarm med vibration
- Väckarklocka med vibration
- Dörrklocka med varseblivning
- Vit käpp
- Vit käpp med röda markeringar
- Glasögon
- Solglasögon
- Punktskriftsdisplay till dator och 
mobil
- Punktskrivare
- Armbandsklocka med punkt
- Förstoringskamera
- Scanner
- Läsapparat
- Förstoringsglas
- Belysning
- Förstoringsprogram till datorn
- CCTV
- iPad
- Sedelmått
- Bildtelefon
- Talande termometer.
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Möte med Dövblindas nordiska  
samarbetskommitté

FSDB var värd för det årliga 
DBNSK-mötet helgen den 7 – 9 
oktober. Mötet hölls på Sunds-
gårdens folkhögskola, som lig-
ger utanför Helsingborg.

Det är ordförande och vice ordfö-
rande från varje nordisk dövblind-
organisation som träffas årligen i 
DBNSK, i år kom deltagarna från 
Danmark, Finland, Norge och Sve-
rige. På dessa årliga möten disku-
teras gemensamma frågor såsom 

tolktjänst och ledsagarservice. 
Varje dövblindorganisation informe-
rar också vad som är på gång.

Under mötet diskuterade vi om den 
reviderade nordiska definitionen av 
dövblindhet. Landsrapporter där 
Norge berättade om att den norska 
staten har i budgeten för 2017 
tillfört 18 miljoner norska kronor 
extra för tolkar för personer med 
dövblindhet. Finland talade om sina 
minskade statsbidrag som har gjort 

Deltagarna på DBNSK-mötet: Tuula Hartikainen, Bjarne Hvidsten, Esko Jämti, 
Amanda Lindberg, Klas Nelfelt, Linda Eriksson, Kari Engan, Åshild Johansen, 
Randi Myren och bakom står Anders Fransson. På bilden saknas Jorunn Elvebakk
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att man har fått göra förändringar i 
verksamheten. Danmark meddela-
de att den nationella tolkmyndighe-
ten har ändrat regler gällande döv-
blindtolkning, att man inte längre 
får tolk vid mötesförberedelser eller 
intressepolitiska möten som hålls 
utanför Danmark.

Vi diskuterade också hur DBNSK 
ska få ett närmare samarbete med 
nordiskt Ledarforum där professio-
nella inom dövblindområdet träffas 
årligen.

FSDB informerade om den vita 
käppen med röda markeringar, som 
kongressen beslutade om 2015. 
De andra mötesdeltagarna skulle 
ta med sig frågan hem och disku-
tera om det kunde vara något även 
för dem.

Danmark tar över värdskapet för 
DBNSK-mötet hösten 2017.

Amanda Lindberg

På gång i FSDB

Oktober
28 - 30 oktober
Höstträff på hotell Scandic 
Crown, Göteborg

November
30 november
Slutkonferens projektet Verktyg 
för bättre hälsa på hotell Shera-
ton, Stockholm

December
1 - 2 december
FSDB:s förbundsstyrelse har 
möte, Enskede
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Drömmen om resa på hoj blev sann!

I tonåren någon gång började 
min dröm om att få köra hoj, 
få känna friheten och känslan 
av att vara ett med natur och 
upplevelse. Packa en rygg-
säck med det nödvändigaste 
å kanske en sovsäck och köra 
dit näsan peka eller hojen ville. 
Att ta dagen som den kom, 
bekymmerslös och fri. 

Jag började ta körkort lite senare 
än andra, skulle ju först ha ihop 
pengar men en dag var det dags! 
Körkortet kom och ja!! Nu var frihe-
ten total!  Tills den dag jag var på 
ögonkoll som flera gånger förr och 
läkaren ställde frågan hur jag kom-
mit dit... Jag svarar att jag kört. - 
Oj! Har du körkort?? Det har du för 
dålig syn för, var hans svar... Den 
dagen rasade min värld totalt… Jag 
fick behålla kortet några år mot att 
jag gjorde årliga tester och garan-

terade noll mörkerkörning. Nä, det 
blev ingen hojtur ut i vida världen.

Men nu, sådär 26 -28 år senare, en 
septemberdag stod jag med pack-
ning och väntade i Ljungby. Det 
skulle komma en minibuss med 
trailer full med hojar och jag skulle 
med! Åka till Italien och sitta bak 
på bönpallen en hel vecka! Tror du 
jag kände mig som en fjortonåring? 
På små rosa moln? Lasse’s resor 
fann jag via facebook i en grupp 
för mcintresserade där jag frågat 
om det var någon som visste om 
det fanns möjlighet att få åka med 
någon bak på bönpallen. Lasse 
skrev och berättade om sitt företag 
där han bl.a. anordnar mcturer till 
Italien, www.vandraialperna.se
Jag tänkte Oj! Här har jag chansen 
att få uppleva iallafall en del av det 
jag drömde om men ska jag våga? 
Okända människor? Efter lite chat-
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tande med Lasse tänkte jag att 
jag testar boka db-tolk, så jag har 
någon med som kan hjälpa mig 
kommunicera och syntolka, hjälpa 
vid frukost och middag på hotellet 
m.m. Men db-tolk fick jag avslag 
på. Usch då... Skulle jag ge mig ut 
på resa med okända människor till 
ett land jag aldrig varit, där de pra-
tar ett språk jag inte förstår, vara to-
talt utlämnad i en grupp människor 
som jag aldrig träffat och som inte 
har någon som helst erfarenhet av 
vad dövblindhet innebär? Skulle jag 
våga ge mig ut på min drömresa? 
Skulle jag våga chansa?

Jag skrev till Lasse som erbjöd sig 
komma till Södertälje när jag ändå 
var där på familjeveckan, vi sågs 
högst 20 minuter, 20 minuter som 
blev avgörande.  Ja, jag skulle 
våga åka. Att det var ett litet säll-
skap som reser tillsammans, en 
researrangör som inte såg mina 
hinder som problem gjorde beslutet 
lätt. Jag bestämde mig för att jag 
måste våga för att kunna vinna, jag 
vill leva mina drömmar, inte bara 
leva. Jag kan aldrig göra precis 
så som jag drömde om då, men 
jag kan hitta en annan lösning, jag 
kan välja en annan väg. Kan jag 
våga lita på en annan person, tro 
på att jag genom att ta hjälp och 
stöd av någon annan, så kan jag få 
uppleva på ett annat sätt? Och jag 
växer som person och får nya möj-
ligheter. Jag vågade! Jag fick upp-
leva sju fantastiska dagar i Italien 
bak på en hoj. Och jag fick umgås 

med ett härligt mcgäng som brann 
för sitt intresse, att åka motorcykel. 
Det blev 170 mil i ett magiskt land-
skap, topp och dal precis som mitt 
liv är. Det blev en resa som gett 
mig ännu mer tro på mig själv, den 
stärkte mig på många plan. Visst, 
det ställer krav på researrangör 
som fått agera ledsagare och syn-
tolk, även mina medresenärer fick 
hjälpa till en hel del vid fika, toabe-
sök och andra situationer och jag 
kanske kände mig något utanför i 
samtalen ibland. Men det hade jag 
resonerat med mig själv om tidiga-
re att det gör inget, det är okej att 
inte vara fullt delaktig under denna 
vecka, vi var alla i en ny situation. 
Och jag var mer än nöjd som fick 
uppleva detta! Och jag kommer 
göra om resan igen när jag får möj-
lighet. På min blogg: http:// 
livetikaoset.blogspot.se/2016 kan 
du läsa om min resa;) och också 
mycket annat.
Cia Grönborg
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Tips på aktiviteter:

Historisk återträff på Kristinaskolan
För dig som varit elev eller anställd på Kristina och/eller 
Kiörningsskolan. Missa inte den historiska återträffen i 
Härnösand den 12-14 maj 2017!

Under återträffen samlas tidigare elever och personal för att  
umgås och dela minnen från vår tid på skolan. Återträffen är 
för alla - oavsett ålder och när du fanns på skolan. För mer  
information, program och anmälan:  
besök https://kristinaskolan2017.wordpress.com

Äntligen nu: Barcelonaresan!
Weekendresan den 5-9 oktober 2017 för teckenspråkiga  

dövblinda med teckenspråksguidning. 

INTRESSERAD? Gör då en in-
tresseanmälan genom att  
kontakta/maila till Emil Bejersten: 
limmet78@yahoo.se 

Sedan får ni detaljer information 
med priser och logi av oss i no-

vember. Därefter kan ni göra en 
anmälan.

Vänligen Lars-Gunnar Möllefors 
och Åsa Gustavsson
E-post: info@antligennu.se 
Hemsida: www.antligennu.se
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Har du fått inbjudan till slutkonferensen 
”Verktyg för bättre hälsa”?

Onsdag 30 november blir en  
givande dag där projektet  
redovisas och sammanfattas  
i positiv anda. 

Föräldrar och ungdomar, som lever 
med dövblindhet i vardagen,  
berättar om sina erfarenheter  
tillsammans med professionella. 

Bland andra medverkar psykologen 
och författaren Christina Renlund 
med sin syskonkompetens, Sofia 
Pettersson, psykolog på dövblind-
teamet Sll och med.dr. Regina 
Ylvén som bl a har genomfört en 

kunskapsöversikt åt Nka (Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga) som 
beskriver samordning av stöd för 
barn och ungdomar med flerfunk-
tionsnedsättning och deras familjer.
 
Konferensen tar plats mellan kl. 
10.00-15.30 på hotell Sheraton i 
Stockholm. Lunch betalas av delta-
garna själva. Observera att antalet 
platser är begränsat. 

För fullständigt program se  
www.fsdb.org och kontakta  
emil@fsdb.org för inbjudan.

Osynlig utställning
Är du nyfiken på hur det skulle vara att leva utan 
synen? Genom utställningen Osynlig utställning, som 
visas i Stockholm, får du en unik möjlighet att prova på 
just detta. Läs mer på www.osynligutstallning.se
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Föräldrarådet: Valberedningen

Hej, här kommer en vädjan 
om att få dig att bli ny ledamot 
i Föräldrarådets styrelse. Vi 
måste ha en ledamot till för att  
fortsätta att ha en styrelse. 

Styrelsen behövs för att fortsätta 
Föräldrarådets viktiga arbete som 
innebär att ta tillvara på ditt och 
våra barns och ungdomars intres-
sen och även familjernas intressen.

I styrelsen drivs ett visst intresse-
politiskt arbete, man är med och re-
presenterar inom olika arbetsgrup-
per kring frågor om skola, fritid och 
arbete. Vi har också samarbeten 
med FSDB och DBU för att kunna 
påverka ännu mer som till exempel 
projekt från Allmänna Arvsfonden 
(ex. Verktyg för bättre hälsa), olika 
barn- och ungdomsläger där ditt 
barn får träffa andra barn med lik-
nande funktionshinder med mera.

Styrelsen har möten ca 5-6 gånger 
per år varav hälften är fysiska träf-
far.
Ett mindre arvode utgår samt er-
sättning för förlorad arbetsinkomst.
Det är ett roligt och stimulerande 
uppdrag, en chans att kunna på-
verka så att det blir bättre för våra 
barn. Dessutom är det inte särskilt 
betungande, man är flera i styrel-
sen så det är lätt att dela på arbe-
tet. Arbetet vi lägger ner gör skill-
nad för dina och våra barns framtid. 

Ta chansen och prova en period, vi 
behöver dig! Är du intresserad så 
hör av dig till valberedningen:
Gunilla:
gunilla.kvist@gmail.com, tfn 0735 
2958 99 

Cecilia:
cecilia.toomvali@gmail.com, tfn 
070 37 152 37

Hjälpmedelsutredningen förlängs
Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 
Hjälpmedelsutredningen med tre månader. Utredningen, 
som startade i slutet av 2015, ska lämna förslag på hur lik-
värdigheten kan öka och skillnaderna minska mellan avgifter 
och regelverk. Utredningen undersöker också möjligheter för 
nationell samordning och samlad huvudmannaskap. Det nya 
regeringsbeslutet betyder att uppdraget kommer att redovisas 
senast 31 maj 2017.
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DBU-sidorna:

Höstens arbete för DBU
DBU fanns representerade under 
en dag på föräldrautbildningshel-
gen på Almåsa. Målet för oss där 
var att prata med er föräldrar och få 
era tankar och synpunkter på hur 
vi kan förbättra vår verksamhet. Så 
att vi framöver kan planera in akti-
viteter för era barn och ungdomar 
att delta i. Vi hade sammanställt en 
enkät med frågor kring önskemål 
på aktiviteter, platser för dessa ak-
tiviteter och också om tidsperioder, 
hur många dagar vi ska planera 
för etc. Vi vill sända ett stort varmt 
tack för alla enkätsvar vi har fått in! 
Det kommer att hjälpa oss mycket 
under vår kommande planering för 
verksamhetsåret 2017. Vårt mål är 
att boka in en weekend för med-
lemmar i åldrarna 7-14 år och om 
önskemål finns så får en förälder 
eller annan anhörig följa med. Mer 
information om det framöver!

Härnäst kommer DBU att delta 
med sex stycken ledare i Ronneby 
under den sista familjehelgen för 
projektet ”Verktyg för bättre hälsa”. 
Med tidigare givande och roliga 
upplevelser från dessa familjehel-
ger ser vi fram emot att få vara 
med ännu en gång.

Samma helg som familjehelgen 
så åker DBU även till Helsingfors 
i Finland där två av oss ska delta 

DBU:s ordförande 
har ordet
Hej! Nu har hösten kommit för 
att stanna med vackra färger, 
svalare och friskare luft och 
härliga dofter. Jag som blind 
tycker att hösten luktar minst 
lika gott som våren. Många av 
mina vänner tycker att jag är 
knäpp, men så är det! :) 

För DBU rullar arbetet på. Vi vill 
meddela att vi tyvärr har blivit en 
mindre i styrelsen. Vår ledamot 
Adele Karlsson har på grund av 
hälsoskäl tvingats avgå. Vi tackar 
Adele för hennes insats och kom-
mer att sakna henne i vårt arbete!

Teresia Lindberg
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på den nordiska ungdomsledar-
konferensen. Dit kommer också 
representanter från Finland, Dan-
mark, Norge och Island. Vi kommer 
främst att satsa på marknadsföring 
av det kommande nordiska ung-
domslägret 2017 då Sverige och 
DBU är värdar. 

Senare i oktober väntas FSDB:s 
årliga höstträff äga rum i Göteborg. 
DBU kommer där att ansvara för 
två workshops i form av teater och 

ett besök på Liseberg som under 
helgen har halloween-tema.

Vidare framöver så kommer vi att 
fokusera mycket på medlemsvärv-
ning. Vi hoppas på ett gott och 
givande samarbete med FSDB och 
Föräldrarådet. Tillsammans är vi 
starka glöm inte det! Ta nu hand 
om varandra därute! Varma soliga 
hösthälsningar 

Teresia Lindberg 

DBU:s årsmöte 2017
Se hitåt! Vi vill göra våra medlemmar uppmärksamma på att  
vi har planerat in vårt kommande årsmöte för 2017.

Notera datum och plats: 21-23 april på Hotell Scandic City 
i Linköping.

Håll utkik efter vidare information! 

DBU:s valberedning
Hej på er medlemmar! Snart 
är det dags för DBU:s årsmöte 
igen, vad tiden går fort! 

Efter ett avhopp så är det tre perso-
ner som sitter i styrelsen idag och 
vi vill fylla ut med tre platser till med 
nya namn. Vi vet fortfarande inte 
om Helena är sugen på att ställa 
upp på omval, igen! Det återstår 

att se. Teresia och Sophie kommer 
efter årsmötet att ha ett år kvar på 
sin mandatperiod vilket vi hoppas 
att de fullföljer. 

Det vi hoppas på just nu är att ni 
medlemmar är sugna på att vara 
med i styrelsen för DBU, det är ett 
viktigt arbete styrelsen gör och det 
påverkar hela sektionen. Arbetet 



25

i styrelsen är också roligt och lä-
rorikt. Ni får gärna fråga runt och 
kolla med varandra om ni är intres-
serade av att vara med i styrelsen 
och om ni har frågor om styrelsen 
och deras arbete så får ni gärna 
maila dem på dbu@dbu.nu så sva-
rar de så gott de kan på era frågor. 

Om du eller någon du känner vill 
ställa upp som kandidat till styrel-

sen hör av er till daniel.olsson@
dbu.nu och albin_henricson@
hotmail.com. Vi är tacksamma 
om ni skickar in förslag på namn 
senast 19 december och skicka 
även med personens mailadress 
så att vi kan kontakta dig/dem. 

Med vänliga hälsningar Albin och 
Daniel – DBU:s valberedning

Jobb betyder mycket 
för den psykiska hälsan

Personer med dövblindhet 
som har ett arbete mår  
psykiskt bättre än de som inte 
jobbar. Det visar världens  
första vetenskapliga studie på 
området.

– Arbetet är en stor del av vår iden-
titet, men för den här gruppen tycks 
arbetet vara ännu viktigare. Det 
verkar fungera som en slags buffert 
mot svårigheter i tillvaron, säger 
Mattias Ehn, psykolog vid dövblind-
teamet i Stockholm, doktorand vid 
Örebro universitet och forskaren 
bakom den nya studien.

De som deltagit i studien har Us-
hers syndrom typ 2. Alla deltagare, 
både de som jobbade och inte 

jobbade, hade problem med den 
fysiska hälsan. Det handlar bland 
annat om huvudvärk, stress, högt 
blodtryck och utmattning.

Studien visade att skillnaderna var 
betydligt större när det gällde delta-
garnas psykiska hälsa. De som inte 
arbetade hade markant högre grad 
av oro, depression, självmordstan-
kar och självmordsförsök.

– Den största vinsten med min 
forskning är att den visar att vi 
måste göra allt vi kan för att få 
människor att stanna kvar på job-
bet, konstaterar Mattias Ehn.
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Regionala föreningar:
FSDB Väst:  

Kulturresa 15-17 augusti
Årets resa gick till östra Skå-
ne. När alla var samlade på 
bussen åkte vi vidare till Skot-
torp slott och mejeri för att 
inta en härlig lunch. Sedan 
kunde man handla olika sor-
ters ostar i mejeriet. 

Därefter åkte vi till Furuboda folk-
högskola för inkvartering. Efter mid-
dagen på skolan fanns det tillfälle 
för bad i simhallen eller en prome-
nad till stranden och sedan var den 
dagen slut.

Dag 2
Efter frukosten åkte vi till Vittskövle 
slott där vi gjorde ett kort stopp. 
Sedan åkte vi vidare till Brösarps 
backar med annorlunda natur. 
Sedan besökte vi Ravlunda kyrka 
där Fritjof Nilsson piraten ligger 
begravd. När alla var samlade var 
det dags för ”busskaffe” och efter 
kaffet åkte vi vidare till Kivik där vi 
fick en guidad tur i musteriet. Efter 
lunch och shopping i butiken åkte vi 
till Stens huvud nationalpark där vi 
fick höra om jätten Sten av guiden. 
Vi kunde även göra en promenad 
till stranden där vi blev fotografe-
rade av en tolk. På tillbakavägen 

till skolan stannade bussen till vid 
en delikatessbutik med choklad där 
de som ville kunde handla. Sen var 
det bara att fortsätta resan tillbaka 
till Furuboda för en väntande mid-
dag. Senare på kvällen tittade vi på 
OS i damfotboll på TV. Spännande 
match som Sverige vann mot Bra-
silien.

Dag 3
På tredje dagen var det dags för 
hemresa. Efter frukosten åkte vi till 
Åhus och besökte Absolute compa-
ny där vi fick en guidning i sprittill-
verkning och dess historia och där-
efter blev det ”busskaffe”. Sedan 
åkte vi till Ulvereds hjorthägn för 
att äta lunch som smakade mycket 
gott. När man satt i restaurangen 
kunde man se genom glasfönst-
ren både dov och kronhjortar som 
matades. Strax utanför fanns det 
ca 200 hjortar. Sista stoppet blev i 
Suseå chokladbutik i Falkenberg. 

Efter tre underbara dagar verkade 
alla vara nöjda och belåtna med 
resan.

Vid pennan Kurt Söderqvist
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FSDB Jönköping 30 år

Den 10 augusti firade FSDB 
Jönköping sitt 30-årsjubileum. 
Inbjudna gäster, medlemmar 
samt tolkar samlades hos  
Ingrid Losenborg i hennes  
trivsamma villa i Habo.

Ingrid var dövblindkonsulent vid 
den tiden och var med vid starten 
1986 när föreningen hade sitt för-
sta möte i Nässjö.  Även förening-
ens äldste medlem, Arne Kron och 
föreningens revisor Bengt Olsson 
var med vid starten. Jubileumsmid-
dagen bestod av en välsmakande 

exotisk planka som var anrättad av 
vår kanslist Berit Jildenhed. 

Efter middagen passade det bra 
med en tipspromenad bland blom-
mor, buskar och fruktträd i Ingrids 
vackra trädgård. 

Vid kaffet uppvaktade Amanda 
Lindberg, FSDB:s förbundsordför-
ande med en gåva från riksför-
bundet. Bengt Olsson som varit 
tolkchef i 27 år och som har varit 
ett stort stöd för föreningens med-
lemmar deltog och överlämnade 

Främre raden Berit Jildenhed, Ulla Gyllander, Inger Johansson, Henrik Höljfors, 
Amanda Lindberg. Bakre raden Arne Kron, Inga-Lill Sjöberg, Ingemar Johansson,
Ingrid Losenborg
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FSDB Stockholms och Gotlands län: 
Flygande medlemmar!

FSDB Stockholms och Got-
lands län arrangerade en med-
lemsaktivitet den 4 september. 
Medlemmarna fick flyga i en 
vindtunnel tillsammans med 
en instruktör. 

Det är som att hoppa fallskärm och 
falla fritt men man gör det inomhus 
i en så kallad vindtunnel. Totalt tio 
vuxna och två barn var med på 
denna aktivitet.

Gurli Wåglund, 78 år, var en av de 
modiga som vågade sig på att flyga 
fritt och det var det roligaste hon 
varit med om säger hon!

Mer information om BodyFlight 
finns här: www.bodyflight.se

Ingela Jacobsson

en egengjord smidesljusstake 
som gåva till föreningen. Till kaffet 
serverades tårta som FSDB Väst 
uppvaktade med. Lokaltidningen 
Jönköpingsposten kom på besökt 
och gjorde intervjuer och skrev ett 
reportage om FSDB. 

Ett stort varmt tack till alla som på 
olika sätt bidrog till jubileet. 

Ingemar Johansson

Gurli Wåglund flyger fritt 
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FSDB Skåne + FSDB Öst: 
Friskvårdsvecka á la Sundsgården!

Våran gemensamma vecka 33 
på Sundis, Helsingborg.  
Färden hit blev som alltid, 
ööh? Inte riktigt som vanligt! :)

”Denne gången e de friskvårds-
vecka o dessutom fick ja min gub-
be me! O han körde oss hit idag o 
de va de som blev spännande, fast 
mer träffsäkert än me färdtjänst, så 
tack gubben min! blide bara 2 mil 
fel ca o småbyar hit, YES!”  

Väl här träffades vi alla i receptio-
nen, de flesta fick sina rum och sen 
åt vi lunch. Eftermiddagen ägnades 
åt yoga – ni vet en massa konstiga 
sätt att stå å ligga på – skoja bara? 
Nä, hon var en förbaskat bra förelä-
sare o hon hette Wendy – kommer 
från Kanada! Lite svårt tro på att 
hon bott i Sweden över 30 år bara? 
Bröt much on americano, hi, hi! 
Shit samma, hon kunde verkligen 
got a feeling for it – yogan, alltså! 
Fångade till o me min gube! 

Så denna första eftermiddag blev 
en höjdare, hoppas våra kärt in-
bjudna gäster från FSDB Öst också 
blev nöjda med inledningen? Efter 
kvällsmat gav sej var o en ut på 
egna äventyr, sen fika vi! 

Tisdag 16/8 
Förmiddan inleddes me frukost-
buffé! Sedan bjöd Cia från FSDB 
Öst på sej själv o berätta om att 
hon hade egen firma som massör! 
Hon visade o lät oss prova lite olika 
sorts massage för rygg, nacke, 
axlar, samt enklare massage i 
händerna! Blev en fin förmiddag! 
Strax innan lunch hade styrelserna 
Skåne och Öst kort möte om sam-
arbete.

Efter lunch gav vi alla oss ut på en 
stöddig promenad ända in till Råå, 
hamna på ett fik som hette ”Trivs 
på Råå” – mysigt! Här tog vi fika, 
sedan gick vi tillbaks längs me båt-
hamnen o vädret va på våran sida, 
regna ju tidigare på dan så de va 
tur de ble fint igen! 

Efter kvällsmaten va de två lag som 
spela kubb. Ena laget va Eva A;s o 
de andra va Stefan H;s – i H;s lag 
fanns vinnarskallen Viktoria – vil-
ken slagfärdig qvinna! Detta laget 
vann, men trots sitt äss i ärmen, 
var matchen ganska jämn – el-
ler hur, mina vänner? Ni vet själv 
vem som va i vilket lag, så därför 
ej namngett! Bra jobbat! Var själv 
med i vinnande laget i fjol i Furu-
boda, hi, hi!
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Onsdag 17/8
Denna förmiddag samlade vi alla, 
gick till bussen för att åka till tro-
pikariet i Helsingborg! Detta blev 
en fin upplevelse där vi fick känna, 
lukta, ta på o klappa några av 
djuren: lemurerna fick vi klappa o 
känna när de kom upp vid våra hal-
sar o nackar. Fanns två sorter, om 
lemurerna kan sägas att de inte är 
utrotningshotade! De va nämligen 
hanar allihop för att bevara lugnet i 
gruppen, samt minska tillökningen, 
vilket annars är stor risk med han-
nar o honor ihop! 

Knubbkrokodiler fans de här o vi 
fick göra bekantskap med en liten 
8-åring! Denna art däremot e ut-
rotningshotad! Fick möjlighet att 
känna på des pansar, vilket va en 
upplevelse i sig! Vi gjorde bekant-
skap med en, tror jag – börjar ja 
bli senil månne? – liten boaorm o 
klappa även denna! Visste ni att en 
sån krabat klara sej utan mat ett 
helt år?? 

Man berättade också om hajarna, 
den störst levande är valhajen! 
Dessa gillar faktiskt inte smaken av 
människa som vi luras att tro? De 
tror nämligen först att vi e en delfin 
som simmar på ytan när de ser oss 
sprattla?? När de känner smaken 
av oss, spottar de ut oss igen – ty-
värr ibland med svåra skador som 
följd! 

Vi fick även känna av flyghundar, 
fladdermöss – brr!! Också putsar-
fiskar – lite småkusligt tyckte de 
flesta av oss! Men vilka berikande 
upplevelser! Vilken förmiddag! 

Eftermiddagen bjöds vi på info om 
LSS av Ann-Louise från FSDB Öst! 
Hon berättade om några paragrafer 
vi bör tänka på vid överklagande, 
som t.ex: §7, 9 och vad man ska 
lägga tyngdpunkten på! Ex.vis: 
flera handikapp samtidigt, sociala 
bitar, rösträtt, god personkänne-
dom viktig för den som ska ledsaga 
mm! Bra med en tjej som har koll o 
uppdaterade oss, tycker ja! Viktig 
info detta!! 

Vi tackade även FSDB Öst för de 
varit med oss denna friskvårdvecka 
o bjudit på sej själva, genom att ge 
dom varsin keps med våran logga 
på, samt hopp om kärt återseende 
på nästa friskisvecka nästa år i Val-
jeviken e de tänkt! Absolut nåt för 
alla våra medlemmar i hela Swe-
den att haka på – yes! 

Nu ska vi se…? Va de någe mer?? 
Just de ja! Eftermiddagen fortsatte 
me fri tid, några bada – brr! Några 
promenerade i de goa omgivning-
arna, ljuvligt här sådär på sen som-
marn! Några tog de bara lugnt! 

Efter kvällsmat va de några, däri-
bland vassa Viktoria, som spela 
kubb o Viktorias lag vann visst 
igen! Vilken böna! Öh, de hoppas 
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ja man får säja?? Bra jobbat säjer 
jag till alla, ingen glömd! 

Sedan, efter skön kväll ute, av-
rundade vi med utvärdering o ost-
bricka. Utvärdering va övervägande 
MVG o väldigt lite på minus o de e 
vi mycket stolta för! För kan de va 
göttigare än när alla e goa o glada 

i gänget?? Grand finale blev tjusigt 
framdukad ostbricka o gött härligt 
umgänge! 

Stort tack för denna goa vecka kära 
vänner o väl mött igen nästa år! 

Vid pennan/Eva Fridh

Hälsning till alla våra kära medlemmar!

Hoppas att ni alla hade en 
riktigt härlig sommar som 
innehåller allt o extra allt av 
vad den bjudit på! 

Framför allt de där lilla extra: 
samvaron med nära o kära, vän-
ner o bekanta, grillningar, bad, 
lek, mys o att bara vara emel-
lanåt? För sommarens minnen – 
helst de goa, tar vi med oss när 
hösten smyger på! Fort kommer 
då vintern att gå o återigen kom-

mer en ny härlig vår o sommar!
Glöm ej att om varandra rå, 
mysa o må! Finns alltid en stund 
för att stanna upp litegrann, så ni 
inte sedan sa: Oj va tiden för-
svann!

Vilken tid vi än har på året, är 
det oss själva och de våra vi ska 
värna om! Stor kramis till er alla! 

Vid pennan/Eva Fridh 
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Punktskriftsbokklubb för vuxna

Läser du punktskrift och är 
intresserad av litteratur från 
olika delar av världen? Kom 
med i MTM:s punktskrifts-
bokklubb! 

Temat för klubben är litteratur från 
hela världen och det blir både 
nyare och äldre litteratur i olika 
genrer från jordens alla hörn. Du 
som går med i klubben får bok-
klubbens månadsbrev med in-
formation och inspiration om den 

utvalda boken och författaren. 
Sedan får du själv välja om du vill 
låna boken eller inte. Bokklubben 
riktar sig till vuxna läsare.

Intresserad?
Skicka ditt namn och e-post-
adress till info@mtm.se. Vill du 
få månadsbrevet utskrivet på 
papper behöver du också lämna 
din postadress. Välkommen i 
klubben!


