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Redax

En mycket konstig tid vi lever i nu – Corona-tid
och allt vad det innebär.
Jag sitter i karantän sedan lååång tid tillbaka,
jobbar på så gott det går hemifrån och det är inte
helt lätt.
När man är van vid att kunna gå ut när man vill,
vart man vill och träffa vem man vill (om det inte
kräver en färdtjänstresa vill säga vilket är en helt
annan historia) och ta i vem man vill så blir livet
plötsligt upp och nedvänt av ett virus.
Min bekantskapskrets består just nu av min
andra hälft och hans katt samt min hund. Ibland
dristar jag mig till att ta med min syster ut på
promenad men sedan är det stopp.
Visst kan man prata i telefon eller via någon
skärm men det är inte samma sak. Inte får man
kramas heller, det är knappt att gubben får en
kram. Kommer att tänka på en melodi med Björn
Skifs, Krama dig.
Krama dej, Oh
(får jag be dej och krama mig)
Mmm, jag vill hålla i dej
(varför måste det va så här)
Ooh, varför é det så här
(när jag bara vill krama dej, svara mig)
Vad som händer efter Corona-tiden är svårt
att sia om men jag tror att vi i funkisvärlden
får mycket att kämpa med då. Det lilla viruset
kommer att ställa till en massa problem även
efter vaccinets uppkomst, tänker då främst på
Sveriges ekonomiska läge. Sverige kommer att
behöva betala tillbaka massor av lånade medel
och göra neddragningar gissar jag. Och vilka som
brukar drabbas värst när utgifterna ska minskas,
jo det är funkisfamiljer, gamla och sjuka. De som
oftast inte har styrkan, energin eller ordet för att
göra sin röst hörd.
Men vi kommer att kämpa och göra vad vi kan
för att även våra röster ska höras.
Till sist vill jag önska er en helt uuunderbar
sommar trots att vi måste tänka på avståndet
och avstå kramar.
Ät extra mycket glass, njut av solen när molnen
skingras och ta dagen som den kommer.

Annelie E
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Patrik har pennan
Hej alla läsare
av RBU nytt,
Det är en
märklig tid
vi lever i nu,
hela världen
förändrades
på väldigt kort
tid och många
medlemmar
har plötsligt fått
begränsade
möjligheter att röra sig fritt pga Covid-19.
Att isolera sig låter ju inte så värst
farligt en kortare tid men nu börjar
det ju bli en segdragen historia där vi
inte riktigt ser slutet och jag kan
tänka mig att många av er börjar
tröttna.
Jag hoppas dock att ni alla har yckats
hålla er friska eller bara fått en mild
variant i värsta fall.

uttalande med anledning av hur man
mår efter att nätt och jämt ha överlevt Covid-19 av det värre slaget: ”Ett
liv som räddas skall också vara värt
att leva”.
Dett gäller ju i högsta grad också för
barn och ungdomar som nätt och
jämt överlevt en födelse, varit med
om en olycka eller har en medfödd
diagnos som påverkar livet.
LSS är just menad för att göra livet
värt att leva även om man har lite
sämre utgångsläge och därför är det
så oerhört viktigt att kämpa vidare så
att livet är värt att leva framöver oavsett vad man råkat ut för. Detta borde
ju vara en självklarhet i Sverige för
både gammal som ung.
Ta vara på er där ute och tänk på att
hålla avstånd så hoppas jag att vi kan
ses snart.
Patrik Tropp

Jag hörde en läkare som gjorde ett
RBU-nytt
ges ut av RBU Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar Göteborg med
omnejd.
Ansvarig utgivare:
Annelie Eliasson
Tryckort:
Göteborg, ASSN 1103-8829
Tryck:
Papper&Print DV, Göteborgs
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Rapport från årsmötet
Som så mycket annat i dessa tider sköttes årsmötet för RBU
Göteborg med omnejd digitalt i form av en videokonferens där alla
kunde sitta hemma vid sina datorer, paddor eller telefoner.
Det fungerade hyfsat men det är ju att
föredra att mötas i verkligheten. Men
nu är det som det är så det är bara att
göra det bästa av situationen.
Jag saknade dock räkmackorna.
Styrelsen och kontaktpersonerna
valdes om och är samma som innan.
Efter en del debatt kring ett förslag
från att anlita externa revisorer valde
ändå årsmötet att ge sittande revisorer fortsatt förtroende.
Årsmötet valde också in Ann-Louise
Pettersson till att förstärka Annelie
Eliasson i valberedningen. En mycket
viktig och inte alltid enkel uppgift i en
förening så det är bra med lite mer
kraft dit.
Styrelsen och övriga förtroendevalda
är:
Ordförande

Kontaktpersoner
Susann Andersson, Ryggmärgsbråck
och hydrocefalus
Jennie Wennblad, muskelsjukdomar
Maria Andersson, Susanne H och
Susanne Ottosson Rösmark, CP- och
flerfunktionsnedsättningar
ADHD fortfarande vakant.
Revisorer
Kjell Jonason och Jan Peterson
Valberedning
Annelie Eliasson och Ann-Louise
Peterson

Ju närmare uppdrags
givaren besluten tas
desto bättre assistans!

Patrik Tropp, omvald 2 år
Ledamöter
Jörgen Carlsson, omval 2 år
Lars Kallin, vald till 2021

DU ÄR VÅR UPPDRAGSGIVARE
som ger oss förtroendet att
stötta dig och administrera
din assistans.

Susanne Ottosson Rösmark, vald till
2021
Christian Karlsson, vald till 2021
Suppleanter
Maria Andersson, Anna Bäverås och
Mikael Fredriksson, alla omvalda på
ett år.
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Presentation av styrelsen
och på sommaren kajakpaddling för
rörelsehindrade barn och vuxna ihop
med RTP.
Jag tycker RBU är ett utmärkt forum
för att träffa andra familjer i liknande
situation och vi har varit med på
många roliga aktiviteter, trevliga resor,
utflykter och läger genom åren.
RBU är en väldigt viktig organisation
som behövs och förutom att försöka
påverka makthavare i rätt riktning vill
jag gärna jobba för att fler barn och
ungdomar med speciella behov kan
få en aktiv och meningsfull fritid.
Jag heter Patrik Tropp, är 56 år, gift
med Josephine, har två döttrar som
är 20 och 19 år och vi bor i Eklanda,
Mölndal.
Jag är medlem i RBU sedan många år
då min dotter Lotte sitter i rullstol och
nu har jag dessutom varit ordförande
ett antal år vilket är roligt.
Jag jobbar för Tesa som är ett tyskt
företag som tillverkar alla möjliga
sorters tejp.
På fritiden försöker jag ge mig ut och
springa regelbundet året runt, på
sommaren försöker vi vara ute i
Göteborgs skärgård med båt när
vädret tillåter, på vintern utförsåkning
och kommande vinter skall vi försöka
åka biski med Lotte också.
På vintern är jag med och arrangerar
skridskokälketräning på Ruddalen
2-2020
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Jag heter Susanne Ottosson
Rösmark och är en 50-plusare.
Jag är kontaktperson för cp- och flerfunktionshindergruppen sedan 20 år
tillbaka.
2001 blev jag invald i styrelsen, jag
gjorde ett uppehåll 2007 men klev på
igen 2011. Jag har svårt att låta bli att
5

engagera mig i RBU då det händer så
mycket kul och RBU känns viktigt för
mig och min familj.
Min familj består av min man Jonny,
min dotter Jennifer och min son John
21 år. John har en CP skada (tonusväxlande, som innebär att han är
spänd ibland och slapp ibland).
Jag jobbar som röntgenundersköterska och som assistent till John.
När jag inte engagerar mig i RBU så
ägnar jag mig en del åt massage vilket
jag tycker är mycket roligt.
Jag gillar också att sy, syr bl a om
kläder till John så att de ska passa
bättre då han sitter i rullstol.
Naturen är också något jag njuter av
och där spenderar jag så mycket tid
jag kan, jag gillar också att läsa.
Det är viktigt att RBU arbetar för att
våra medlemmar får ett så bra liv som
möjligt. Vi måste kämpa vidare för att
våra barn skall kunna ha roligt och
medbestämmande över sina egna liv.
Under 2020 måste vi fortsätta vårt
arbete med att återställa LSS som det
en gång var tänkt.

Mitt namn är Jörgen Carlsson. Jag är
54 år, är gift och har två barn, en
dotter på 26 år och en son på snart 22
år. Vi bor i en villa strax utanför Göteborg, förutom dottern som har flyttat
hemifrån för flera år sedan.
Vår son har en medfödd CP-skada.
Vi har varit medlemmar i RBU sedan
år 2000. En bidragande orsak till att
vi blev medlemmar i RBU var att vi
ville lära känna andra familjer i samma
situation och ta del av och lära sig av
deras erfarenheter. Något som också
har varit viktigt är att vår dotter har fått
möjligheten att träffa andra syskon
med liknande bakgrund.
Det jag ser som en viktig fråga och
som jag vill att RBU fortsatt arbetar
vidare med är, möjligheterna till utveckling, självständighet och delaktighet för barn och unga vuxna med
funktionsnedsättning. Riksdagen har
tagit beslut om att barnkonventionen
ska bli svensk lag från den 1 januari
2020. Jag hoppas och tror att vi kan
använda lagen som en del i vår kamp.
Jag sitter också med i RBU´s
Förbundsstyrelse. Mycket av arbetet i
Förbundsstyrelsen och givetvis även
på distriktsnivå, handlar fortlöpande
om att belysa, påverka och bevaka
vad som händer inom LSS och personlig assistans.
Till vardags arbetar jag som VD på ett
assistansbolag.

6

När jag inte arbetar eller umgås med
min familj, brukar jag ägna mig åt
mina två stora fritidsintressen, sportdykning och flygning.
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Jag heter Lars Kallin och är 57 år
gammal och har varit medlem i
föreningen sedan jag träffade min fru
Lena för 22 år sedan. Anledningen till
att jag är med i föreningen är min frus
son Rickard, 30, som har Duchennes
Muskeldystrofi.
Hon har även en dotter, Therese, som
är 27 år. Själv har jag Linda som är 31
och har flyttat hemifrån.
Jag sitter i styrelsen som ledamot sedan några år tillbaka.
Sedan 2006 har jag fungerat som
hustomte för Tjörnstugan och gör så
fortfarande, så om ni ringer om Tjörnstugan är det oftast mig eller Annelie
på kansliet ni pratar med.
När jag har egen tid bara för mig själv
tittar jag gärna på film eller lyssnar
på musik. Annars blir det lite fixande
med huset när jag inte umgås med
familjen.
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RBU-nytt

Mitt namn är Christian Karlsson, jag
är 47 år, sambo med Karin och tillsammans har vi har tre barn, Ebba
16år Oscar 13 år och Meja 12 år. Vi bor i
sedan många år tillbaka i Kållered och
på somrarna håller vi till i sommarhuset i Lysekil.
Jag arbetar på Dafgårds i Källby, ett
familjeföretag som producerar fryst
mat.
Oscar föddes 2007 med en genetisk
sjukdom som heter Incontinentia
pigmenti, en sjukdom som väldigt
sällan drabbar pojkar. Cp skada och
epilepsi är bla två av följderna av
syndromet. Genom Rbu har vi
träffat andra familjer med liknande
situationer som oss och vi har fått ta
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del av och även fått dela med oss
av erfarenheter, vilket jag tycker är
mycket värdefullt när man dagligen
behöver hantera frågor kopplade till
ens barns funktionsnedsättning.
Fritiden består till mycket stor del av
barnens aktiviteter och det blir mycket
köra, lämna och hämta vid friidrottens
hus eller vid Maik´s anläggning vid
Åby i Mölndal. Oscar som har ett
brinnande intresse för racing och för
att åka bil, gör att vi ibland åker gocart som Oscar men även jag tycker är
fantastiskt kul.
Jag själv har sedan en tid tillbaka
börjat spela trummor, och senare
kommer jag spela med ett hårdrocksband från Borås Som heter ”Prime”,
hur ska detta gå?
Jag har varit förtroendevald i RBU
sedan 2017 och jag anser att RBUs
viktigaste uppgift är att påverka samhället till beslut som gör att våra medlemmars vardag blir enklare.
Mitt namn är Maria Andersson, även
kallad Mia. Jag är förtroendevald i
styrelsen som suppleant och även
kontaktombud för CP- och flerfunktionshindergruppen.
Jag har själv en son med dyskinetisk
CP skada född -04. Har även två barn
till, födda -00 och -09.
Jag arbetar på Backa Bällskärs
Specialförskola som löpare. Det
innebär att jag hoppar runt på de tre
avdelningarna och täcker upp.
Det är ett givande jobb, det är en förskola med inriktning på barn med fler8

funktionsvariationer. Min son gick där
när han var liten, så med åren har man
ju samlat på sig en hel del kunskaper
som kommer till nytta i mitt arbetsliv.
Mitt engagemang i RBU startade när
min son var dryga året och jag ville
komma i kontakt med andra familjer.
Tycker det har varit och är mycket
givande. Jag har fått lära känna många familjer och varit med på många
trevliga arrangemang.
Som solsemester på Cypern, läger
på Grötö, bussresor, temapyssel som
Halloween/påsk, föreläsningar mm.
Det jag vill att RBU jobbar mer för är
att bevara Assistansen, tillgängligheten och allas lika värde.
Även fortsätta med att hitta på trevliga sammankomster.
Är det någon som läser detta och
tänker att ni skulle vilja vara med och
påverka och hjälpa till på ngt sätt.
Tveka inte att höra av er då hjälp mottages tacksamt så att vi kan fortsätta
att bedriva vår fina förening.
Hoppas vi ses
RBU-nytt
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Jag heter Anna Bäverås och jag är 46
år. Jag är gift med Magnus och vi har
en dotter ihop som heter Filippa. Jag
har även 2 bonus söner som är 22 och
25 år.

Mikael Fredriksson här, jag är inne på
mitt andra år i styrelsen.
Jag är 28 år och bor tillsammans med
min sambo i Mölnlycke.
Jag är en idrottsnörd ut i Finger-

Filippa blir 14 år i Augusti. Hon har en
utvecklingsstörning och autism. Hon
har även en diagnos som heter
Kabuki Syndrome. Jag har nu varit
med i styrelsen i 1 år som suppleant.
Tycker detta första år har varit givande
och lärorikt och ser fram emot ytterligare ett år.
Hoppas kunna vara med på mer sammankomster som anordnas när det
förhoppningsvis kommer igång igen
efter den här märkliga tiden som vi
befinner oss i nu.
Jag jobbar till vardags med transportlösningar av containers till hela
världen. Tiden som blir över försöker
vi tillbringa mycket skogen. Det blir
även en hel del fotboll. Både i Sverige
men även en hel del i Europa.
2-2020
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spetsarna och har själv varit aktiv parasimmare fram till augusti förra året.
Jag har deltagit vid EM, VM och Paralympics.
Slagit 9 världsrekord och tagit 10
medaljer vid EM och VM.
Sedan 2014 jobbar jag i ett assistansbolag. Där jag bl.a. hjälper brukare att
hitta fritidsaktiviteter där dom bor då
mitt kontaktnät via idrotten sprider sig
från norr till söder i vårt avlånga land.
Jag jobbar även med att hålla våra
brukare uppdaterade vad gällande
regeringens åtgärder eller icke åtgärder i LSS-frågor.
Jag hoppas att med min kunskap och
erfarenhet kunna öka RBUs kontaktnät och även bidra med ett gott skratt
och en och annan dålig ordvits!
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RBU Älvsborgs årsmöte
genomfördes digitalt, det tog lite
tid innan vi kunde genomföra mötet
pga pandemin.
De förtroendevalda är de samma
som tidigare år vilket är tråkigt,
skulle vara kul om boende i Älvsborg
engagerade sig. Den lösningen vi har
nu är trots allt lite av en nödlösning.
Vill ni veta mer om de som är invalda
i styrelsen kan ni göra det i detta
nummer tidningen.

Sittande styrelse är:
Patrik Tropp, Susanne Ottosson
Rösmark, Jörgen Carlsson, Lars
Kallin, Maria Andersson och Christian
Karlsson.
Om du är intresserad av att
engagera dig i föreningen så hör av
dig till valberedningen som består av
Annelie Eliasson, goteborg@rbu.se.
Revisorerna heter Jan Peterson och
Kjell Jonason.

Kongress
Även riksförbundet har hållit en digital
kongress under våren.
Maria Persdotter valdes om till förbundsordförande till 2023.
De två göteborgarna Anne-Lie
Jordansson och Jörgen Carlsson fick
också fortsatt förtroende.
Förbundsstyrelsen i sin helhet är
följande:

Mikael Wångmar, Uppsala
Jan Myhrman, Östergötland
Jörgen Carlsson, Göteborg
Catrin Marklund, Västerbotten
Suppleanter
George Rocksten, Stockholm
Maria Norrman, Halland
Giesela Anderholm Hansson, Skåne
Andreas Rung, Västmanland

Förbundsordförande
Maria Persdotter, Stockholm
Vice ordförande
Johan Klinthammar, Södermanland
Ledamöter
Anne-Lie Jordansson, Göteborg
Malin Tjernell Prioset, Stockholm
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Sjukresor i Västra Götaland
Information om Sjukresor för dig som har färdtjänst
Jag fick ett brev från Västra Götalandsregionen, Sjukreseenheten
daterat 1 juni 2020. Brevet landade efter 1 juni i min brevlåda.
De skriver att informationsbrevet
berör dig som haft reseintyg för
sjukresor som löper 2020-05-31.
Regionfullmäktige beslutade
2019-04-09 om reviderat regelverk för
sjukresor. Regelverket trädde i kraft
2019-06-01. Enligt tidigare regelverk
har patienter med ett färdtjänsttillstånd haft rätten att åka med dyrare
färdsätt såsom sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter.

Regelverket bygger på att sjukresor
ska ske miljövänligt, trafiksäkert och
kostnadseffektivt. I första hand ska
sjukresa ske med kollektivtrafik.

Från och med 1 juni 2020 krävs det ett
reseintyg/tillstånd från vårdgivaren som styrker att patienten har
ett medicinskt behov av att åka sjukresetaxi. Därmed kommer kommunala
färdtjänstintyg inte längre godtas.
Mer info hittar du på 1177.se/sjukresor

Det gör att det blir väldigt svårt att
komma i tid till sitt inbokade besök.
Och alla dessa intyg som det ska
ansökas om, det blir bara mindre tid
för ex läkaren att vårda patienter.

Att jag fick det just nu beror nog på
att mitt tidigare tillstånd gick ut den 31
maj gissar jag. Har du inte fått något
brev än så kommer det nog så fort ditt
tillstånd slutat gälla. Vet du inte när
det slutar gälla så är mitt råd till dig att
kontakta sjukreseenheten och ta reda
på det. Vi vet ju alla hur lång tid det
kan ta att få ett intyg från vårdgivare.
Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl
8-12.
E-post: sjukresor@vgregion.se

Jag förstår inte logiken i det, även
om man kan åka den ordinarie kollektivtrafiken om man nyttjar rulllefordon så är ju långt ifrån alla bussar/
spårvagnar anpassade.

Dessutom är jag mycket emot att jag
ska behöva beställa sjukresa när jag
enbart får lov att åka med specialfordon pga mitt hjälpmedel. Jag är
inte välkommen på bussar och spårvagnar. Varför ska jag betala extra vid
vårdande behandlingar när jag köper
färdtjänstens månadskort.
Färdtjänsten är ju min kollektivtrafik.
Om ”friskisar” tar bussen till Sahlgrenska behöver de inte betala extra. Nåja
det är en annan historia och jag ska
inte elda upp mig för mycket.
Annelie E

På deras hemsida står det Från och
med 1 juni 2019 gäller ett nytt regelverk för sjukresa samt ändringar av
egenavgifter och ersättningar.
2-2020
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Ett riktigt stort TACK till Änggårdsstiftelsen som gav oss medel
så att vi hade möjlighet att genomföra den välbehövliga
renoveringen av köket i förenings stuga på Tjörn. Vi värdesätter
verkligen deras gåva som hjälpte oss att underlättar för våra
medlemmar då de vistas i stugan.
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Besparingar och förändringar
i Färdtjänst
Trafiknämnden i Göteborg har beslutat att genomföra stora besparingar i färdtjänsten. Totalt rör det sig om 7 miljoner kronor som ska
sparas in.
Besparingarna har funnit på förslag
tidigare men Trafiknämnden bad
förvaltningen om alternativa besparingar som inte skulle påverka färdtjänsten.
De alternativa förslagen som kom var
minst sagt halvhjärtade och i mars
klubbade trafiknämnden igenom
besparingar på 7 miljoner kronor.
Man ska spara pengar genom att hänvisa till flexlinjen oftare, ändra reglerna
för månadskort och skära ner på
personal.
Helt nytt taxesystem
I början på sommaren presenterades
ett förslag på helt nytt taxesystem,
som gjorts offentligt genom Unga
Rörelsehindrade.
Det är ett mycket krångligare
system som i korthet innebär att det
blir dyrare ju längre du åker. Detta ska
avskräcka folk från att göra längre
resor.
2-2020
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I det nya systemet ska varje färdtjänstresa ha en startavgift på 35 kronor.
Sedan läggs en avgift på 3,50 kronor
på för varje påbörjad kilometer.
Eftersom det är påbörjad kilometer blir i praktiken lägsta möjliga
pris 38,50 kr.
För kortare resor kan du komma
undan lite billigare än idag men ska
du längre sträckor blir det snabbt
dyrare. Detta riskerar att slå extra hårt
mot boende i stadens mer avlägsna
förorter. Det kommer också att bli
svårt för resenärer att förutse sina
kostnader för färdtjänst.
Det är också oklart om avgiften
kommer att baseras på vägsträcka
eller avståndet fågelvägen. I texten
står det vägsträckan men på en karta
med exempel har man dragit spikraka
linjer mellan olika platser oberoende
av vägar.
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Väsentliga resor kommer inte att få
någon kilometeravgift så dessa kommer att bli billigare.
I förslaget slopas också månadskortet och ersätts med ett svårbegripligt
högkostnadsskydd.
Så här skriver man:
Fritidsresor
Efter 20 resor med startavgift på 35
kr uppnår man högkostnadsskyddet,
som då blir 700 kr. Tilläggsavgift
betalas därutöver för samtliga resor
med 3,50 kr per km.
Om resenär under månaden genomför 20 fritidsresor med en genomsnittlig längd av 8 km blir månadskostnaden 1 260 kr. Om resenär under
månaden genomför 20 fritidsresor
med en genomsnittlig längd av 2 km
blir månadskostnaden 840 kr.

Väsentliga resor
Efter 20 resor med startavgift på 35 kr
uppnår man högkostnadsskyddet för
startavgift på 700 kr. Ingen kilometeravgift tas ut för väsentliga resor, oavsett hur många eller långa resor man
gör.
Om resenär under månaden
genomför fler än 20 väsentliga resor
blir månadskostnaden för dessa 700
kr. Detta gäller oavsett antal eller
längd på resorna. Om resenär under
månaden genomför 10 väsentliga
resor blir månadskostnaden för dessa
350 kr.
Observera att det nya taxesystemet
än så länge bara är ett förslag.
Björn L

Knatte -kul!
Information:
Rekommenderad ålder: 0 - 5 år
Datum: 12/7, 19/7 och 9/8
Tid: Kl. 15 - 16
Plats: Online (mer info efter anmälan)
Deltagande i knatte-e-spelet är gratis.
Förutom e-spel för de minsta, blir det
saga med TAKK och sånger med rörelse.
Vid frågor kontakta:
E-post: onlinespel@rbuhalland.se

För att delta behöver du:


Vara medlem i RBU



Anmäla dig till:

Tel. 070-291 29 09
Projekt e-sport - RBU Halland
finns på Facebook och Instagram.

-

onlinespel@rbuhalland.se

Uppge:

I samarbete med:



Barnets namn + personnummer



Förälders namn + personnummer



E-postadress



Telefonnummer



Vilken RBU-förening du tillhör

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till ABF Halland i enlighet med
GDPR.
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mawixart.se

Har du också ett

funktionshindrat
barn?

Th. Ann-Cathrine Sandberg,
VD på Din Förlängda Arm och hennes
son Sylvester. Tv. Matilda Wårell,
ekonom på DFA här med
sonen Ludwig.

– Då vet vi
precis hur du har det!
I många år hade vi endast vårdbidrag tills vi vågade ta steget och söka
personlig assistans. Efter många års kamp för våra barns rättigheter till
assistans vet vi nu vilka positiva förändringar det har fört med sig. Det
är därför vi med glädje och engagemang använder våra erfarenheter och
kunskaper till att hjälpa och stötta andra i samma situation.

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och
som känns personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!
Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
Läs mer på vår hemsida

www.dfarm.se
2-2020
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Skicka in Din lösning i ett kuvert till:
RBU, X-et 2-2020,
Lillatorpsgatan 10, 416 55 Göteborg

Lösning X-et 1-2020

Ditt svar vill vi ha senast 2020.
Bland de rätta lösningarna insända av medlemmar i RBU Göteborg med omnejd dras 3
vinnare. Den först dragna belönas med 2 st
TRISS-lotter, de två därpå följande får var sin
TRISS-lott
Vinnare till krysset 1-2020. Ulla Wibom vann förstapris; 2 stycken
Trisslotter! Ilse Thomassen och Barbro Lindquist vann andra respektive
tredje pris; en Trisslott var!

Namn: ___________________________
Adress: __________________________
_________________________________
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Kontaktuppgifter
RBU Göteborg med omnejd
Styrelse
Ordförande: Patrik Tropp

Suppleant: Maria Andersson
mia41744@gmail.com

patrik.tropp@gmail.com

Suppleant: Anna Bäverås

Vice ordförande: Susanne
Ottosson Rösmark

Suppleant: Mikael Fredriksson

susanneor1@hotmail.com

Kassör: Jörgen Carlsson
joca@telia.com

Sekreterare: Lasse Kallin
larskallin@telia.com

anna.baveras@gmail.com

mikaelfredriksson@ymail.com

Valberedning
Annelie Eliasson:
goteborg@rbu.se

Vill du komma i kontakt med en
familj eller vuxen med samma
diagnos som finns i din familj?
Ring till kansliet på tlf
031-338 99 50 eller
e-posta till goteborg@rbu.se.
Vi förmedlar kontakt till någon
som kan ge goda råd och stöd.
Vi kan alla behöva hjälp ibland
eller kanske bara ett öra som
lyssnar.
Självklart har kanslipersonalen
och våra förtroendevalda tystnadsplikt.

Ledamot: Christian Karlsson
chrille_kalle@hotmail.com

Välkommen och ring!

3V HIF
Styrelse
Ordförande: Morgan Högrell

Ledamot: Björne Nilsson
bjornenilsson@hotmail.se

janne.timmervik@gmail.com

hogrell.15551@telia.com

Aktivitetsansvariga

Kassör: Kjell Jonason

Boccia
Martin Jonason:

kjell@futurize.se

Sekreterare: Fredrik Montin
fredrik.montin@gmail.com

Ledamot: Ewa Westermark
ewaw66@hotmail.com

Ledamot: Petronella Larsson

petronellalarsson.mk@gmail.com

Ledamot: Håkan Spångberg

hakanspangberg@hotmail.com

2-2020
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El-hockey
Jan Peterson:

martin@jonason.eu
Kjell Jonason: kjell@jonason.eu

Mikael Lundstedt:

lundstedt1970@gmail.com

Türker Karakaya
Jeanette Spångberg
Maria Plarre
Luftgevärsskytte
Mikael Lundstedt:

lundstedt1970@gmail.com

Magnus Mörk:

mo.magnus@gmail.com

Tobias Fingal

Race-Running
Petronella Larsson:

petronellalarsson.mk@gmail.com

Göteborg Open

goteborgopen.com@gmail.com

Jan Peterson:

janne.timmervik@gmail.com
Kjell Jonason: kjell@jonason.eu

Teresé Antonsson:

goteborgopen.com@gmail.com

Türker Karakaya
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