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LEDARE

 Det är så skönt att restrik-
tionerna lättar och att 
sommaren närmar sig. 
Samtidigt är det såklart 

viktigt att vi fortsätter agera klokt vad 
gäller att hålla avstånd när vi möter 
andra och förstår vikten 
av att vaccinera sig. En 
vän sa till mig att de 
allra flesta kan välja att 
vaccinera sig, men man 
kan inte välja att inte 
vara i riskgrupp. Och 
det ligger någonting 
väldigt viktigt i det. Vi kan alla välja att 
ta vårt ansvar.

MEN SOMMAREN LIGGER framför oss och 
förhoppningsvis kan vi njuta av den 
lite bättre i år när allt lättar och smit-
tan (som det verkar) avtar. På RBU 
Stockholm har vi en mängd roliga 
sommaraktiviteter för dig som är med-
lem. Är du inte medlem nu är det lätt 
att bli. Det kostar bara lite och du får 
mycket tillbaka. Kika in i tidningen 
och på vår hemsida. Där finns info om 

alla roliga aktiviteter vi erbjuder och 
om hur du blir medlem. Där finns ock-
så information om allt det viktiga som 
vi gör och arbetar för i föreningen. 
Förbättringar inom områden som 
slopade kostnader för hjälpmedel och 

höjt tak på antal 
färdtjänstresor 
med mera, är så-
dant vi lägger fo-
kus på under 2022. 

IDAG FICK JAG veta 
att 15 procent av 

världens befolkning har en normbry-
tande funktionalitet. Fundera på den 
en stund. 15 procent är nog fler än vad 
de flesta av oss tror. Ändå finns så 
många områden som brister i tillgäng-
lighet, som om funkisar knappt fanns. 
För 15 procent av världens befolkning 
funkar inte samhället som det borde. 
Så frågan om tillgänglighet är extremt 
viktig, och det finns så mycket vi kan 
göra på det området. Och då pratar jag 
inte om temporära special- och särlös-
ningar utan om riktiga, permanenta 

” För 15 procent av befolkningen 
funkar inte samhället”

RBU i 

Stockholms 

län bildades 

1954 och 

har idag 

cirka 1  600 

medlem-

mar. RBU är 

en förening för barn, ungdomar och unga vuxna med 

olika funktionsnedsättning och deras familjer. Genom 

föreningen kan man få kontakt med andra i liknande 

situation. RBU arrangerar aktiviteter och temakvällar/

föreläsningar samt arbetar med påverkansarbete.

lösningar och att tillgänglighet finns 
med i all form av tidig planering, oav-
sett område. I det här numret har vi 
temat Resa. Att resa är långt ifrån lätt 
för alla, men vi har samlat tips på plat-
ser som vi tror och hoppas är tillgäng-
liga för många. Vi har skrivit om olika 
sätt att resa på, vad som kan vara bra 
att tänkta på och som kan funka med 
lite planering. Hoppas du kan hitta 
något som passar dig. ●

Utsikt ges ut av RBU Stockholms län  
och kommer ut med 4 nummer per år.
Redaktionsgrupp:  

Sabina Soldati, Elise Jeppsson  
och Jessica Stjernström
Redaktör: Sabina Soldati
Ansvarig utgivare: Annika Stridh
Layout: Serpentin Media
Tryck: Åtta.45 Tryckeri
Nästa nummer: Juni 2022
Adress: RBU, S:t Göransgatan 84,
112 38 Stockholm

Sabina Soldati

Redaktör för Utsikt och ledamot  
i RBU Stockholm styrelse

Det finns många 
områden som 

brister i tillgänglig-
het, som om funkisar 
knappt fanns.

Tel: 08-650 58 12
E-post: kontakt@stockholm.rbu.se
Hemsida: www.stockholm.rbu.se
Följ oss även i sociala medier. Gilla RBU 
Stockholm på Facebook och Instagram, 
för att se nyheter och aktiviteter. 
Kansliet: Jessica Stjernström, kanslichef, 
Elise Jeppsson, medlemsansvarig,  
Therese Lagerman, samordnare för 
påverkansarbete, Elinore Brandén, fond-
handläggare och Annika Stridh, ekonomi.
Omslagsfoto: Anders Bouvin
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INNEHÅLL

PROFILEN

och tränade gärna i bassängen där.
Idag tränar Clara simning, 

gym och rullstol fyra till fem 
gånger per vecka. Morgonträ-
ningarna i Eriksdalsbadet ger 
både fysisk och social stimulans 
tillsammans med kamraterna. 

Clara har spelat basket, åkt 
skidor med RBU i Åre och varit 
med RG på läger i Valjeviken.

– Det var där jag fick tips om 
simningen och det gav en käns-
la av självständighet samtidigt 
som vi tränade på att hantera 
rullstolen – även i rulltrappa.

CLARA HAR ETT SM-guld på 50 
meter bröstsim och en del glit-

ter av lägre valör samt tolv svenska re-
kord. Simklubben Neptun nämner henne 
särskilt i sin verksamhetsberättelse 2020. 
Hon nominerades också till årets nykom-
ling vid Parasportgalan 2020 och som 
kandidat till Paralympics i Tokyo efter-
som hon simmat under kvalgränser. Ty-
värr hann inte Clara bli klassad interna-
tionellt inför Paralympics eftersom det 
skulle göras vid inställda EM på Madeira. 
Därför inget OS i Tokyo men i Paris 
2024 …  

 Simningen är således idag en stor del 
av Claras liv men hon har också som mål 
att komma in på KTH för att plugga elek-
troteknik och doktorera i matematik. 
Därför är studierna på det naturveten-
skapliga programmet viktiga för Clara. 
Simmar gör hon så länge det är kul. ●

TEXT: LEIF HOLMGREN

FOTO: PRIVAT

 50meter kvar i OS-
finalen 100 meter 
frisim. Clara 

vänder där. En halv sekund 
efter amerikanskan Jessica 
Long. Clara tar in på Long. En 
halv meter. Det blir tufft. Clara 
nu jämsides. Nu före. Clara 
simmar mot guld. Det blir guld 
för Sverige. Clara i mål där. 
Olympisk mästare OS 2024 i 
Paris. Grattis Clara, Neptun, 
Täby och Sverige.”

– Ja, det skulle naturligtvis 
vara en dröm som går i uppfyl-
lelse, säger Clara Högqvist när 
vi pratar om framtidens scena-
rio via mobilen i skuggan av 
pandemin.

CLARA BÖRJADE MED simningen som 
rehabilitering 2018 efter sjukdom som 
ledde till att känseln i benen, funktioner 
i höger sida av kroppen, smak och lukt-
sinne slogs ut.

– Det var en chock för mig. Jag var 
inlagd på sjukhus, kände mig svag och 
trött. Sov dygnet runt, förklarar Clara 
med eftertanke.

Hon ser sig själv som en positiv, envis 
och allsidig tjej som kan anpassa sig 
efter olika situationer. Styrkor som hon 
fick nytta av för att komma tillbaka till 
ett aktivt liv och utvecklas till en av lan-
dets idag mest talangfulla simmare på 
väg in i landslaget.

– Jag märkte att jag fick ut rätt poten-
tial i vattnet och lärde mig crawla. Jag 
var inlagd på Astrid Lindgrens sjukhus 

Clara simmar mot OS i Paris

” För 15 procent av befolkningen 
funkar inte samhället”

Rese-tema! 
Bästa platserna  
i skärgården.

Tillgängliga res-
mål i hela landet. 

Praktiska tips för 
resa med båt, tåg 
buss och flyg. 

Erfarenheter och 
tips från resvana 
familjer.

Här hittar du 
spännande  
fritidsaktiviteter.

Kevin Nordfors 
föreläser för RBU 
om sitt liv.

Så inkluderas en 
parasport i ett 
idrottsförbund.

Kultur för barn  
– teater, film och 
historia.

Häng med RBU 
på roligheter i vår 
och sommar!

Emma Åstrand: 
”Att kunna resa är 
få förunnat”.

Ge medalj till alla 
funkisföräldrar, 
skriver Helena.
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TEMA RESOR

Googla ordet resa och 
du får synonymer som 
utfl kt, tripp, vandring och 
expedition. Att resa kan 
vara stort eller smått. En 
långresa till annan världs-
del eller en helgutflykt till 
grannstaden. Man kan 
färdas med bil, båt, flyg, 
tåg eller buss. Valmöjlig-
heterna är stora och det 
finns mycket att uppleva. 

Vi har samlat inspiration, 
fakta och tips i det här 
numret av Utsikt. Oavsett 
var och hur du vill resa 
finns det oftast något för 
alla.

De tillgängliga öar som Skärgårdsstiftelsen rekom-

menderar är Finnhamn, Grinda, Utö, Östra Lagnö, 

Björnö och Nämdö. FOTO: SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN

Vill man bo på vandrar-
hem är det bra att ringa 

vandrarhemmet och fråga hur 
tillgängligheten ser ut.
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Stockholms skärgård är Sveriges 
största, och består av 30 000 öar. 
Flera av dem är tillgängliga för 
besökare i rullstol eller med andra 
hjälpmedel. Här tipsar Utsikt om 
några av dem! 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Variationen är stor och skärgården 
bjuder på allt från stora året-runt-be-
bodda öar med full service som nås 
med skärgårdsbåtar, till små obebodda 
kobbar och skär som kräver egen båt. 
Trots de stora valmöjligheter som 
Stockholms skärgård erbjuder uppfat-
tas den, med viss rätt, som svårtill-
gänglig. Många drar sig för att ge sig ut 
i den vackra naturen för risken att 
mötas av otillgänglighet men det finns 
platser som är tillgängliga. Det finns 
öar och områden dit man kan åka om 
man tar sig fram med rullstol eller 
andra hjälpmedel.

Skärgårdsstiftelsen förvaltar ett 
40-tal områden som nästan alla är 
naturreservat. Alla är öppna för all-
mänheten. Vissa områden har Skär-
gårdsstiftelsen gjort mer tillgängliga. 
Antalet besökare i Stockholms skär-
gård var 2 400 000 under 2021. Det är 
en ökning från åren före pandemin. 
Många som tidigare reste utomlands 
har valt hemester eller Svemester och 
därmed upptäckt Sverige och sitt när-
område som turistmål.

SANDRA LÖFGREN PÅ Skärgårdsstiftel-
sen kan nämna många skäl till att be-
söka skärgården men hon har ett favo-
ritskäl.

– Det bästa måste ändå vara att det 
finns så många olika områden att ta del 
av, hitta rekreation i och hitta just sitt 
äventyr i. Att det dessutom finns öar 
och marker både nära och längre ifrån 
gör det spännande och varierande, 

säger Sandra. Vill man se djur, klippor, 
sol eller skog? Vill man bada, äta gott, 
grilla själv, sova bekvämt eller kanske i 
hängmattan? 

Vad ska man då tänka på när man 
vill besöka Stockholms skärgård? Det 
beror naturligtvis på vem man är och 
hur man tänker resa. Vill man åka med 
skärgårdsbåtar ska man titta noga på 
Waxholmsbolagets hemsida för att ta 
reda på vilka båtar som är tillgängliga 
för till exempel rullstol samt ringa 
deras tillgänglighetsnummer. Vill man 
bo på vandrarhem är det bra att ringa 
vandrarhemmet och fråga hur till-
gängligheten ser ut och likaså om man 
ska besöka någon av skärgårdens alla 
krogar.

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN nämner sex 
områden som bedöms ha bäst förut-
sättningar för att fungera som ut-
flyktsmål för personer med rörelse-
nedsättning. Det är Finnhamn, 
Grinda, Utö, Östra Lagnö, Björnö och 
Nämdö som har hårdgjorda vägar, 
tillgängliga toaletter och annat. Näm-
nas bör att Finnhamn har en backe 
från bryggan som kan uppfattas som 
jobbig för rullstolsanvändare.

– För personer som använder rull-
stol eller rullator rekommenderar jag 
också varmt två av våra utbildnings-

Sandra Löfgren, 
Skärgårds- 
stiftelsen.
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OPERAN.SE

En föreställning som riktar sig 
till barn, 6 månader - 4 år, 
med funktionsvariationer.

ett samarbete mellan  
Kungliga Operan & Unga Klara

SKANNA QR-koden  
för att läsa mer och  

BOKA biljetter

PREMIÄR 7 maj 
på Unga Klara

HJÄRTAT 
INUTI

Unga på Operan
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TEMA RESOR

platser, berättar Sandra. Där har vi 
bland annat hårdgjort stigar och satt 
skyltar i nivå så att alla kan läsa. Det är 
Utbildningsplats Gålö och Utbild-
ningsplats Riddersholm. Men det 
finns också hårdgjorda vägar i Häringe 
där man kan se vackra ekar. En av våra 
mest populära platser att besöka för 
den som inte vill resa med båt utan 
med bil är Björnö på Ingarö. Där kan 
man till exempel följa Skogsmulles 
spår från parkeringen till vår tillgäng-
liga snorkelled, en naturstig under 
vattnet. Man kan rulla ganska långt 
fram till Norrviken men sen börjar det 
bli krångligt med rötter och branter. 
På Norrviken finns en stor gräsyta att 
njuta av. 

SANDRA BERÄTTAR OM snorkelleden, för 
personer med synnedsättning, på 
Björnö, Ingarö. Här är bryggan anpas-
sad för rullstolar och en 200 meter 
lång snorkelled har skyltar med 
punktskrift utefter botten. Till det 
finns torrtoalett för personer som 
använder rullstol, hårdgjord stig som 
leder fram till vattnet och den tillgäng-
liga bryggan. På plats vid bryggan finns 
även torrtoalett och rum för ombyte. 

– Men såklart är allt inte enkelt och 
vi har inte vatten på toaletten, förtydli-
gar hon. Man ska också tänka på att 
terrängen är lite utmanande utanför 
den hårdgjorda stigen.

Skärgårdsstiftelsen välkomnar alla 
ut i den fantastiska och unika skärgår-
den. Är man osäker står de till förfo-
gande att ge tips och råd till både vana 
och ovana skärgårdsbesökare. ●

VANDRARHEM
Det finns många vandrarhem på Skärgårds-
stiftelsens mark men i princip samtliga drivs 
av entreprenörer som arrenderar anlägg-
ningarna. Det gör att det inte finns någon 
samlad information om tillgängligheten i och 
kring vandrarhemmen utan man får kon-
takta vandrarhemmet och fråga. Flera av 
dem är anslutna till STF som man når på 
www.svenskaturistforeningen.se    

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN
Skärgårdsstiftelsens marker består av ett 
40-tal områden från Örskär i norr till Käring-
boda i söder. Det är allt från lummiga ströv-
områden och insjöar på fastlandet till karga 
klippor och öppet hav i ytterskärgården. 

Stiftelsen förvaltar 11 000 hektar mark 
och 2 000 byggnader och anläggningar. Den 
verkar hållbart för att bevara och utveckla 
värdefulla naturmiljöer, kulturarv och hålla 
delar av skärgården öppen och tillgänglig för 
alla. 

I Skärgårdsstiftelsens tillgänglighetspolicy 
finns information om vilka platser som är 
mer tillgängliga för den som har en funk-
tionsnedsättning. Du hittar den på  
www.skargardsstiftelsen.se 

Skärgårdsstiftelsen arbetar hela tiden för 
att bli bättre och behöver hjälp att förstå per-
spektivet från personer med normbrytande 
funktionalitet. Har man ett konkret tips eller 
förslag kan man maila det till kansliet@skar-
gardsstiftelsen.se  

Om något inte fungerar som det ska, det 
kan vara en trasig toalett eller ramp som gått 
sönder, vänder man sig enklast till Skär-
gårdsstiftelsens växel på 08-123 124 00 och 
berättar vilken plats det gäller så kopplar de 
till rätt person.

På laguide.se/riddersholm/Naturstig/
teckentolk fi ns guidade naturstigar över-
satta till teckenspråk.

WAXHOLMSBOLAGET
Om man har frågor om tillgängligheten på 
fartygen och bryggorna kan man ringa till 
Vaxholmsbolagets tillgänglighetsnummer 
020-120 20 22. De som svarar är utbildade i 
tillgänglighet, i samarbete med organisatio-
ner för funktionshinderfrågor.

För information om avgångstider ringer 
man 08-600 10 00 och trycker 2.

Den som har ett färdtjänstkort som är 
utfärdat av Region Stockholm reser utan 
kostnad på Waxholmsbolagets linjer. Ledsa-
gare åker med kostnadsfritt.

På waxholmsbolaget.se finns tidtabeller 
för alla båtar. Där finns också information om 
vilka båtar som är tillgängliga ur ett rörelse-
hinderperspektiv. Många båtar går att resa 
med om man till exempel har rullstol eller 
andra hjälpmedel men några båtar är gamla 
och svåra att göra tillgängliga. 

Snorkelled med blindskrift på Björnö.
FOTO: ANDERS BOUVIN

Frihetskänsla i kajak.
FOTO: HENRIK TRYGG

Det fi ns 
mycket att 
uppleva i 
skärgården.

>
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>OPERAN.SE

En föreställning som riktar sig 
till barn, 6 månader - 4 år, 
med funktionsvariationer.

ett samarbete mellan  
Kungliga Operan & Unga Klara

SKANNA QR-koden  
för att läsa mer och  

BOKA biljetter

PREMIÄR 7 maj 
på Unga Klara
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Unga på Operan
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TEMA RESOR

SVENSKA  
TURISTFÖRENINGEN
Tillgängligt boende
Svenska turistföreningen (STF) har fyra 
stycken helt tillgängliga boenden. Se res-
pektive webbadress för mer info.

STF Abisko turiststation
www.svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-abisko-turiststation/
STF Arjeplog vandrarhem
www.svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-arjeplog-vandrarhem/
STF Linköping cityhotell & vandrarhem
www.svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-linkopings-cityhotell-vandrarhem/
STF Stockholm/Långholmen hotell
www.svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-stockholmlangholmen-hotell/

”Tillgänglighetsvänligt” boende
STF har många boenden som klassar sig 
som tillgänglighetsvänliga. De vill gärna 
välkomna människor med olika behov, 
men kan av olika skäl inte uppfylla exakt 
alla kriterier i listan. I många fall kan de 
hjälpa till, trots att de inte är helt tillgäng-
liga enligt våra kriterier. 

STF Bråtadal, Halland  
www.svenskaturistforeningen.se/ 
bratadalsvartra
STF Falun Vassbo www.svenskaturist-
foreningen.se/falunvassbo
STF Miatorp, Helsingborg  
www.svenskaturistforeningen.se/ 
hotellhelsingborgmiatorp
STF Snibben, Höga kusten www.svenska- 
turistforeningen.se/harnosandsnibben

Resmål som funkar
Här får du tips på tillgängliga och semi-tillgängliga 
boenden och resmål. Upplev Sverige i sommar! 

FOTO: STF

Vackra vyer  
i Västergötland.

STF Korrö Hotell, Glasriket www.svenska- 
turistforeningen.se/hotellkorro
STF Kvikkjokk Fjällstation www.svenska-
turistforeningen.se/kvikkjokk
STF Grimsnäs Herrgård, glasriket www.
svenskaturistforeningen.se/grimsnas
STF Lugnåsberget Ekohotell i Väster-
götland www.svenskaturistforeningen.se/
lugnasberget 
STF Gammelstaden, Luleå www.svenska- 
turistforeningen.se/luleagammelstad
STF Östra Ämtevik, Medskog www.sven-
skaturistforeningen.se/medskog
STF Persåsen, Jämtland www.svenska-
turistforeningen.se/persasen
STF Svartsö Skärgårdshotell, Stock-
holms skärgård www.svenskaturist-
foreningen.se/svartso
STF Trosa Lagnö www.svenskaturist-
foreningen.se/trosalagnostudio
STF Våldalen, Jämtland www.svenska-
turistforeningen.se/valadalen 
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FLER TIPS!
Naturkartan.se är en sökfunktion där 
man lätt kan hitta tillgängliga naturupple-
velser runtom i Sverige. I respektive 
beskrivning finns info om på vilket sätt 
aktiviteten är anpassad.   

På handiscover.com/sv-se kan du 
söka efter tillgängliga resmål runt om i 
världen. Där kan du söka utifrån olika 
nivåer av tillgänglighetsanpassning. 

Det finns även en del bra grupper på 
Facebook att gå med i för tips, både på 
specifika resmål och tips och råd överlag. 
Ett exempel är gruppen ”Resetips i rull-
stol”.

Scandic hotels arbetar med att öka till-
gängligheten på sina hotell. Som medlem 
i RBU har du rabatt på Scandics hotell i 
Norden (hör av dig till riksförbundet för 
rabattkod) http://scandichotels.se.  

Vi har bett andra distriktsföreningar 
inom RBU att bidra med tips på till-
gängliga resmål och aktiviteter. 

RBU Skaraborg:
●  Museet Aeroseum – museum med 

flygsimulator www.aeroseum.se
●  Nöjesparken Liseberg

RBU Göteborg:
●  Universeum
●  Världskulturmuseet
●  Hotell Gothia Towers 
●  Skärgårdsturer till Donsö, Styrsö 

eller Vrångö

RBU Uppsala:
●  Tillgängliga naturområden i Uppsala 

län, kartan (som PDF) finns på RBU 
Stockholms hemsida

RBU Skåne:
●  Strandbadet Öresunds  

funkis i Malmö
●  Skäralid på  

Söderåsen
●  Naturrum Vatten-

riket i Kristianstad
●  Lekplatsen i Troll-

sjöparken i Eslöv
●  Skånes Djurpark

Alternativa boenden
Enligt STF har följande boenden bra förut-
sättningar för att ta emot personer med 
normbrytande funktionalitet, även om de 
inte är fullt tillgängliga:
STF Abiskojaure www.svenskaturist-
foreningen.se/abiskojaure 
STF Abisko Turiststation www.svenska-
turistforeningen.se/abisko 
STF Storulvån Fjällstation www.svenska-
turistforeningen.se/storulvan 
STF Kuskahusen på Österlen www.sven-
skaturistforeningen.se/kuskahusen
STF Stigbergsliden, Göteborg www.
svenskaturistforeningen.se/stigbergsliden 
STF Gnosjö vandrarhem www.svenska-
turistforeningen.se/gnosjo 
STF Torsby/Vallbergsängens sporthotell 
www.svenskaturistforeningen.se/
hotellvalbergsangen
STF Åre Södergården www.svenska-
turistforeningen.se/sodergarden
STF Axmar Bruksbod B&B  
www.svenskaturistforeningen.se/axmar
STF Kukkolaforsen www.svenskaturist-
foreningen.se/kukkolaforsen

TIPS FRÅN ANDRA RBU-FÖRENINGAR

Färgglatt och lekfullt i Trollsjöparken i Eslöv.  FOTO: CADO
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Liseberg.

Abisko.

Läs mer om tillgänglighets- 
anpassade boenden hos STF:
www.svenskaturistforeningen.se/
boende/tillganglighetsanpassat-boende
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Skandinaver är, tillsammans med 
amerikanerna, världens mest 
resande folk. Vårt kalla klimat är 
en av anledningarna men det 
höga prisläget här hemma är 
också ett skäl till att vi reser till 
varmare länder. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

För resor inom Sverige är bil det domi-
nerande färdsättet medan resor utom-
lands oftast sker med flyg. För den som 
ska resa med tåg, flyg, buss eller båt 
inom Sverige finns ofta hjälp att få och 
mycket information är samlad på resp-
ektive aktörs hemsidor. På Hallå kon-
suments hemsida kan man läsa om 
vilka rättigheter man har som resenär. 

Resa med buss och båt
Ett buss- eller båtbolag får inte neka 
dig att resa på grund av dina behov, de 
får heller inte ta ett högre pris för re-
san för att du behöver extra hjälp och 
de ska ge dig den information du behö-
ver och kan ta till dig. Det finns undan-
tag och det är om buss- eller båtbola-
get inte kan uppfylla säkerhetskraven 
så att du kan resa säkert. Det kan 
handla om att bussen/båten eller håll-
platsen/kajen inte är utformad så att 
du kan resa säkert. Det är då buss-  
eller båtbolagets plikt att informera 
dig om alternativa resvägar.

Om du kan genomföra bussresan 
säkert med hjälp av ledsagare kan du 
begära att få åka med. Din ledsagare 
ska få resa med utan kostnad och om 
möjligt få plats bredvid dig på bussen.

Resa med tåg
För den som behöver hjälp till och från 
tåget eller vid ett tågbyte finns ledsag-
ning som ska förbeställas. Det finns på 
många stationer och kostar inget extra. 

På nästan alla SJ:s avgångar går det 
att boka rullstolsplats. Dessa avgångar 
är märkta med rullstolssymbol i tidta-
bellen. Man bokar sin rullstolsplats 

Buss, tåg, båt eller flyg? Tänk på det här när du reser

samtidigt som man köper biljetten. 
Det är resenärens ansvar att säkerstäl-
la att rullstolen, eller scootern, inte är 
större än tillåtet på tåget. Information 
om godkända mått på olika tågtyper 
finns på SJ:s hemsida.

Det finns också handikapplatser, 
inte att förväxlas med rullstolsplatser, 
som är helt vanliga stolar i första och 
andra klass som är placerade nära 
toalett och utgång.

Resa med fl g
Den som har en funktionsnedsättning 
eller nedsatt rörlighet ska givetvis ha 

samma möjligheter att resa med flyg 
som alla andra. Vid resor inom EU är 
dina rättigheter skyddade genom Eu-
ropaparlamentet och Europarådets 
förordning. Den mesta service du kan 
tänkas behöva får du utan att betala 
någon avgift. Det gäller till exempel 
den assistans som kan behövas för att 
komma ombord på flygplanet. Det kan 
ändå vara bra att kontrollera att det 
inte tillkommer några extra avgifter i 
samband med att du bokar flygbiljett.

FÖR ATT ALLT ska gå smidigt finns det 
några saker att tänka på redan när  

TEMA RESOR

Ofta kan man ta sin egen manuella rullstol ända fram till flygplansdörren.   FOTO: SVEDAVIAVA
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Buss, tåg, båt eller flyg? Tänk på det här när du reser

du planerar och bokar din resa.
●  Var realistisk när det gäller dina 

egna behov, särskilt om du inte kan 
gå långa sträckor utan assistans. 
Avståndet mellan incheckningen 
och gaten kan ibland vara långt.

●  Kontakta flygbolaget eller resebola-
get och se till att de förstår och kan 
möta dina behov. Utgå inte ifrån att 
det kommer att finnas assistans om 
du inte har sagt till i förväg.

●  Utgå ifrån att personalen inte vet 
vilket som är det bästa sättet att 
assistera dig. Om de inte frågar, så 
behöver du tala om det för dem!

Hallå konsument har infor-
mation om vilka rättigheter 
du har i samband med att 
du köper en resa eller hotell-
vistelse. www.hallakonsu-
ment.se/omrade/resor 

Boka rullstolsplats på 
tåget på www.sj.se, i SJ:s 
app eller på 0771-75 75 75 
(tonval 5)

Boka ledsagning på 
0771-75 75 75. På tågstatio-
ner med ledsagning finns 
utpekade mötesplatser. Led-
sagaren har gul väst och 
hjälper dig på stationen. Om 

ledsagaren inte kommit till 
den avtalade tiden ringer 
man 0774-44 55 55. 
Ombord på tåget tar tågper-
sonalen över och hjälper dig 
till och från din plats.

Om du reser med ledar- 
eller servicehund på tåg kan 
du boka plats i både första 
och andra klass och behöver 
inte boka i de speciella vag-
nar där djur är tillåtna. Vill du 
inte resa i de speciella djur-
vagnarna ska detta bokas i 
förväg och din hund får en 
kostnadsfri plats på golvet 

intill dig. Hunden måste ha 
särskild sele eller täcke som 
visar att den är i tjänst.

På utrikesgruppen.se/
handikappresor-utomlands 
fi ns information om och 
länkar till anpassade resor 
utomlands.

vid incheckningen, särskilt om du 
använder elrullstol. Du får du hjälp 
med att flytta över till en rullstol 
som tillhör flygplatsen.

MÅNGA SLÄNGER SIG med uttryck som 
”världen ligger öppen för alla, det är 
bara att ta för sig” men för alla går det 
inte att göra spontana resor till svår-
tillgängliga resmål. Det kräver mycket 
planering och att försöka förutse och 
undanröja onödiga hinder. För vana 
resenärer kan det vara lättare att för-
utse hinder men för den ovane resenä-
ren är det svårare. Då kan det vara 
klokt att fråga andra, att utnyttja sitt 
kontaktnät eller fråga om tips i Face-
bookgrupper. Kontakta researrangö-
rer och fråga om de har tillgängliga 
hotell. Det finns resmål med anpass-
ning speciellt för rörelsenedsättning. 
Både Apollo och Tui erbjuder anpas-
sade utlandsresor. På vissa orter kan 
man också hyra hjälpmedel.

Är du orolig för att resa och osäker 
på hur du ska göra? Dra dig inte för att 
kontakta researrangören och fråga. De 
finns till för dig. ●

●  För att kunna ge dig den assistans du 
behöver kan resebyrån eller flygbo-
laget ställa vissa frågor som kan 
verka integritetskränkande. De är 
ofta nödvändiga för att du ska få den 
service du behöver.

●  Flygbolaget kan inte hjälpa till med 
mat, lyft, kommunikation, att ge 
medicin eller hjälpa till på toaletten. 
Om du behöver hjälp med det måste 
du ha med dig en ledsagare.

●  Flygbolagen har olika regler för 
vilka hjälpmedel man får ta med 
ombord. Kolla i förväg vad som gäl-
ler.

●  Ofta går det bra att använda sin egen 
manuella rullstol ända fram till flyg-
plansdörren. På vissa flygplatser 
måste dock rullstolen lämnas redan 

SERVICEHUND I SELE FÅR ÅKA I ALLA VAGNAR

Kontakta fl gbolaget 
eller resebolaget och 

se till att de förstår och 
kan möta dina behov. Utgå 
inte ifrån att det kommer 
att finnas assistans om du 
inte har sagt till i förväg.

Ofta kan man ta sin egen manuella rullstol ända fram till flygplansdörren.   FOTO: SVEDAVIAVA
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TEMA RESOR

Resmålen har varit många för 
familjen Metz. Barnen Viktor, 17, 
Bea, 14, och Gustav, 12, har hängt 
med sedan de var små. Första 
resan gick till Riga när Viktor inte 
ens fyllt ett år. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: PRIVAT

När han var fyra reste de till Egypten 
och Viktor hade ännu inte börjat an-
vända rullstol utan åkte i barnvagn. 
Den använde han till sex-sjuårsåldern 
och under de åren fick föräldrarna ofta 
bära honom från incheckningen till 
flygplanet. Personalen på flygplatsen 
förstod inte varför de behövde köra 
vagnen ända fram till flygplanet. Det 
var ju, i deras ögon, bara 
en barnvagn och Viktor kunde väl gå?

När Viktor började använda rullstol 
blev det både enklare och svårare att 
resa, berättar Viktors föräldrar. Enk-
lare för att de fick köra rullstolen läng-
re än till incheckningen. Svårare för 
att han blev annorlunda bemött.

Idag har Viktor sin rullstol ända till 
flygplansdörren. Föräldrarna bär in 
honom i planet och personalen tar 
rullstolen till specialbagaget.

RESORNA HAR OFTAST gått bra men lite 
motgångar har de mött. Den senaste 
resan till Thailand är ett exempel. De 
reste reguljärt och vid hotellet var det 
trappor överallt. Inget som framgått 
vid bokningen trots att de uppgett att 
Viktor använder rullstol. Hotellperso-
nalen erbjöd sig att bära rullstolen när 
det behövdes men det var ingen lös-
ning som skulle fungera så familjen 
bytte hotell på egen bekostnad.

Vid samma resa hade de glömt in-
formera flygbolaget att Viktor hade 
batteri i sin elrullstol. Batteriet kunde 
vara farligt att ha på flygplanet och de 
var tvungna att uppge tekniska data 
om batteriet innan de fick checka in. 
De fastnade så länge vid incheckning-

”Var beredd på lite svårigheter”

Att resa ger upple-
velser och minnen 

för livet. Gemenskap med 
familjen och en ofta välbe-
hövlig paus från vardagen. 
Ha det i åtanke så löser sig 
det mesta.

en, googlandes information om tek-
niska data om Viktors rullstol, att de 
nästan missade flyget.

– Skriv ut tekniska data om ditt 
barns rullstol och ta med till flygplat-
sen, rekommenderar Viktors pappa 
Robert. Ta också med intyg från läkare 
om ni måste ha sondmat eller närings-
dryck på planet.

En gång fick de öppna Viktors nä-
ringsdryck och sondmat och smaka på 
den inför personalen för att visa att 
den var ofarlig. Vid en annan resa fick 

de problem när de tog in den löstag-
bara sitsen från Viktors rullstol. Den 
ser ut som en bilbarnstol och han sitter 
i den i flygplansstolen. Den sågs först 
som en säkerhetsrisk.

DEN MEST UDDA upplevelsen hade de i 
Grekland där reglerna krävde att flyg-
platspersonal körde Viktor från in-
checkningen till en uppsamlingsplats 
avsedd för personer med funktions-
nedsättning. Väl där fick familjen 45 
minuter att röra sig fritt på flygplatsen 
då de fick köra sin son själva för att 
sedan vara tillbaka på uppsamlings-
platsen en viss tid. Därifrån körde 
flygplatspersonal Viktor till gaten.

Familjen Metz erfarenhet är att 

Tempelutflykt i Thailand 2018.

Viktor lapar sol 
på Teneriffa 

2009.
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” Ha en reservplan
när du ska åka tåg”
Lill Hultman och hennes dotter Maya är 
medlemmar i RBU Stockholm sedan 
många år och har erfarenhet av att resa 
med tåg i Sverige. Lill delar med sig av 
erfarenheter och ger tips till dig som är 
intresserad av att resa med tåg.

TEXT: ELISE JEPPSSON

– Vi har än så länge bara rest med inrikeståg. 
Oftast X2000 från Stockholm till Alvesta eller 
mellan Stockholm och Göteborg. Vi har även åkt 
pendeltåg till Uppsala, säger Lill.

På frågan om vad som har fungerat bra svarar 
hon:

– Förhållningssättet från tågvärdar som är 
trevliga och hjälpsamma när det gäller att kom-
ma av och kliva på tåg.  

NÄR DET HANDLAR om vilka utmaningar som kan 
uppstå menar Lill att det kan bli problem med 
bokning av biljetter då även icke rullstolsburna 
resenärer kan boka rullstolsplatser. 

– Sedan finns det oftast bara en rullstolsplats, 
vilket omöjliggör att flera med rullstol reser på 
samma gång. Kombinationen hund och rullstol 
funkar inte, vilket förutsätter att ett barn/ung-
dom har medföljande assistent, och förälder 
eller annan person som kan sitta med hunden. 
Som ensamstående förälder och rullstolsburen 
med ansvar för hund och barn skulle det också 
vara svårt att åka tåg, menar Lill.

INNAN RESAN ÄR det, enligt Lill, bra med framför-
hållning gällande tid och oväntade situationer. 

– Ta med snacks och lämplig sysselsättning 
för alla som åker med. Ha en reservplan om 
tåget ställs in, fundera på om det fungerar med 
ersättningsbuss och dylikt. Ta reda på så mycket 
information som möjligt i förväg, uppmanar Lill. 

Det är bra att köpa ombokningsbara biljetter 
om möjlighet finns, det har löst situationer för 
deras familj många gånger då saker har tagit 
längre tid än väntat till exempel.

– Jag brukar dessutom kolla upp olika av-
gångar i förväg. Om ni ska kombinera tågresa 
med färdtjänst så kolla upp tillgänglighet av 
bussar, så ni inte blir stående på tågstationen 
lång tid, säger Lill. ●

alltid vara på flygplatsen tre–fyra 
timmar innan avgång. Om allt fung-
erar kan man få mycket väntetid men 
om något strular kanske man inte 
hinner med planet. Var också i god 
tid vid gaten. Personer med funk-
tionsnedsättning går på planet först 
och av sist. Tänk också på att trans-
ferbussar på resmålet ofta har smala 
dörrar och brant trappa. Familjen 
Metz bokar ibland egen transfer i 
rullstolstaxi eller hyr egen bil.

Viktors föräldrar Robert och Jes-
sica skickar med ett sista råd.

– Var beredd på lite svårigheter. 
Allt är inte som hemma och får man 
problem så får man lösa det på bästa 
sätt. Att resa ger upplevelser och 
minnen för livet. Gemenskap med 
familjen och en ofta välbehövlig 
paus från vardagen. Ha det i åtanke 
så löser sig det mesta. ●

När Viktor var liten reste han i barnvagn, vilket ofta innebar att föräldrarna fick 
bära honom från incheckningen till planet.  

Viktor i ett strandrace i Thailand 
2018.

Med Teneriffas 
vatten mellan 

tårna.
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Familjen Ennefors gjorde många 
weekendresor nära Stockholm när 
barnen växte upp. De första var 
när sonen Joel var tio och lillasys-
ter Miriam fyra-fem år.

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Tillsammans med maken Kenneth har 
Maria och barnen tagit välbehövliga 
pauser i vardagen och kunnat vara 
tillsammans utan omfattande plane-
ring och timslånga flygresor.

– Att resa behöver inte betyda tio 
timmar på flyg och dyra omkostnader. 
För barnen är inte avståndet det vik-
tiga utan att man gör något tillsammans, 
säger Maria. Jag kan verkligen rekom-
mendera detta sätt att liva upp varda-
gen. Det är enkelt och relativt billigt.

DE HAR OFTAST valt orter som ligger 
högst 15 mil från Stockholm. Det ger 
stora valmöjligheter. De har bott på ett 
centralt beläget hotell eller hyrt en 
stuga. Joel har haft med sig två person-
liga assistenter. För barnen har inte 
bara resmålet var viktigt utan även 
resan dit och hem, med måltider och 
paus i en stad på vägen, har varit en del 
i äventyret.

De har åkt lördag förmiddag och 
kommit hem söndag kväll. Barnen 
började ofta med att utforska hotellet 
och bada om det fanns pool innan hela 
familjen gav sig ut på stan.

– Joel brukade vilja testa bussarna i 
den nya staden med sin assistent. Det 
var hans älsklingssysselsättning. Vi 
föräldrar gick ut och fikade och kanske 
shoppade något med dottern, berättar 
Maria. Innan middag på stan samlades 
vi alla på hotellet och tog det lugnt en 
stund. Att välja restaurang var kul för 
barnen och det var lite spännande att 
gå ut i den nya miljön.

För familjen Ennefors krävdes två 
hotellrum förutom assistenternas 
rum. Joel behövde eget rum för att 
sova bra och få plats med sina hjälp-

medel. Det var viktigt att säkerställa 
att rummet inte låg ovanför baren, 
discot eller ut mot en trafikerad väg 
med störande ljud. 

PÅ SÖNDAGEN STOD ofta ett besök i ett 
roligt badhus, park eller museum på 
schemat.

– För oss har detta sätt att resa varit 
jättebra. Det blev ett äventyr för bar-
nen och för oss vuxna var det skönt 
med ett koncept vi visste fungerade, 
berättar Maria. För sonen, som har 
jättesvårt för nya saker, var det en 
trygghet att veta ungefär vad som skul-
le hända.

Om man inte är resvan rekommen-

derar Maria att resa korta sträckor 
inrikes till en början. Det mesta är likt 
hur det är hemma och det förenklar. 
Allt finns ju som apotek och vård. Det 
är viktigt att kontakta hotellet i förväg 
och säkerställa att det är tillgängligt. 
Kommer man in i hissen med rullstol, 
är duschen tillgänglig och finns det 
trappor och nivåskillnader som kan 
vara svåra för en person med rörelse-
nedsättning? Behöver man värma mat 
på rummet vill man ha micro och be-
höver man ha mediciner eller sondmat 
kallt så behövs en kyl på rummet.

– Även om resan är kort är det en 
känsla av att man gör något, säger Ma-
ria. ●

”Härligt med weekendresor”

TEMA RESOR

Syskonen Miriam och Joel Ennefors gillar weekendresorna 
med familjen. Mamma Maria (lilla bilden) tycker att det är ett utmärkt sätt att semestra. 
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TEMA RESOR

Vad gäller egentligen för att få en 
resa med riksfärdtjänst och kan 
jag få bilstöd för att göra de 
anpassningar jag behöver i egen 
bil? Kanske kan jag till och med 
hyra en bil som passar mig?

TEXT: ELISE JEPPSSON 

Vad gäller för resa med riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänsten är till för dig som ska 
resa mellan två kommuner i Sverige, 
men inte har möjlighet att resa med 
den kollektiva trafiken. Det kan handla 
om resor för fritidsaktiviteter och se-
mesterresor. Resan kan göras med taxi, 
specialfordon, tåg eller flyg. Du ansö-
ker om riksfärdtjänst i kommunen där 

Att resa med egen bil  
eller riksfärdtjänst

du är folkbokförd eller hos den myn-
dighet som kommunen överlämnat 
uppdraget till. Du betalar ett belopp 
motsvarande liknande resa i kollektiv-
trafiken. 

På beställningscentralen finns per-
sonal som är specialiserad på att boka 
resor. De har kunskaper kring hur all-
männa kommunikationsmedel (flyg 
och tåg) är anpassade. Kontakta din 
biståndshandläggare/färdtjänsthand-
läggare i god tid innan resan (gärna 
fyra veckor innan) eftersom handlägg-
ningstiden för att få ett beslut om rätt 
till Riksfärdtjänst kan ta ett par veckor. 
Tillstånd prövas ofta för en resa i ta-
get.  ●

Du kan antingen resa hela vägen med riks-
färdtjänst (taxi eller specialfordon) eller så 
kan du resa delsträckor (till/från en tågsta-
tion, flygplats eller båthamn). Observera att 
det är olika regler som gäller för tidsbokning 
av resa. Om du reser hela vägen med riks-
färdtjänst så behöver du boka resan minst 
fem dagar i förväg. Om du istället ska resa 
taxi i anslutning till en tåg-, -flyg eller båtav-
gång så måste du beställa resan minst 10 
dagar i förväg.

I båda fallen bör du vara ute i ännu bättre 
tid när det är storhelger (som exempelvis jul) 
på grund av att det då finns begränsat antal 
taxibilar och specialfordon. 

Men innan du beställer resa måste du 
ansöka om den hos din handläggare på 
kommunen. Det måste göras ganska lång tid 
innan resan, oftast omkring tre eller fyra 
veckor, men det kan variera beroende på var 
du bor. Kommunen gör en utredning vid 
varje tillfälle som man söker en riksfärd-
tjänstresa.

På riksfärdtjänstens hemsida (rft.se) 
under rubriken Inför resan finns praktiska 
tips på vad du ska tänka på och förbereda 
innan resan oavsett om du reser hela vägen 
eller delsträckor med riksfärdtjänst.

Om du eller ditt barn har en funktionsned-
sättning kan du få hjälp med att anpassa 
bilen. 

Du kan få bilstöd om detta gäller dig:
●  Du har en funktionsnedsättning som gör 

det svårt för dig att förflytta dig eller åka 
kollektivt .

●  Du har barn med funktionsnedsättning 
som gör det svårt för barnet att förflytta 
sig eller åka kollektivt tillsammans med dig.

●  Svårigheterna kommer att finnas kvar i 
minst 9 år.

●  Du behöver bil för att kunna förflytta dig 
själv eller tillsammans med ditt barn.

●  Du ska köra bilen.

●  Du och barnet (om det är ditt barn det gäl-
ler) bor tillsammans.

●  Du och barnet (om det är ditt barn det gäl-
ler) är försäkrade i Sverige.

KÄLLA: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer om vad som gäller och hur du  
ansöker om bilstöd på Försäkringskassans 
hemsida fk.se.

ANPASSNING AV EGEN BIL 
OCH BILSTÖD

ATT TÄNKA PÅ INFÖR EN RESA MED RIKSFÄRDTJÄNST

HYRBILSANPASSNING

Läs mer och ansök om Riksfärdtjänst på rft.se. 

●  På Hertz är det möjligt att boka handreg-
lage till hyrbilen, det kostar inte något 
extra. Läs mer på hertz.se och sök på pro-
dukter och tjänster.

●  AVIS hyr ut anpassade bilar med till exem-
pel handstyrd broms- och gaskontroll och 
styrboll i Österrike, Tyskland, Schweiz och 
Storbritannien. Se mer på AVIS hemida 
www.avis.se/avis-produkter/tillval-till-hyr-
bilen/handikappfordon.
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Riksfärdtjänst kan ta dig till och från resmålet, eller till tågstationen. 
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TEMA RESOR

Här hittar du fritidsaktiviteter
Vill ni göra något roligt på fritiden 
i Stockholm? Här finns några tips.
TEXT: EWA WODZYNSKA

Nu när restriktionerna har lättat kan 
det var trevligt och användbart med 
lite information om allt utbud Stock-
holms län har att erbjuda när det 
kommer till frilufts- och fritidsaktivi-
teter för personer i behov av extra 
stöd och tillgänglighet. Här kommer 
tips om två hemsidor som kan komma 
till stor hjälp i sökandet av olika akti-
viteter.

Oavsett din aktivitetsnivå och dina 
intressen hoppas vi att du hittar något 
spännande och givande som passar 
just dig. Vem vet, du kanske hittar 
något helt nytt? ●

Fritidsnätet 
Startades av Stockholms Stad 2015 och 
är ett samarbete mellan de flesta kommu-
ner i Stockholms län. Sidan innehåller ett 
stort fritidsutbud för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning. Där kan 
du bland annat hitta platser att träffas på 
såsom lekplatser och ungdomsgårdar, det 
mesta inom idrott och motion både inom- 
och utomhus. Det finns simhallar, dans, 
teater, studiecirklar och samtalsgrupper 
samt läxhjälp för den som behöver. 

På webbplatsen  
www.fritidsnatet.se 
kan du söka efter akti-
viteter efter dina öns-
kemål genom att välja 
kommun, aktivitet och 
funktionsnedsättning. 

Para Me 
En webbplats ska-
pad av Parasport 
Sverige för att 
informera, inspi-
rera och vägleda 
till ett mer aktivt 
och hälsosam-
mare liv. På sidan 
hittar du olika 
aktiviteter runt om i landet. Gå in på  
www.parame.se och välj alternativ på 

plats i landet, din funktionsned-
sättning och den typ av träning 
du är intresserad av. På sidan 
hittar du dessutom information 
om aktuella prova-på-tillfällen 
runt om i Sverige och tips på 
träning du kan göra hemma.

Ewa Wodzynska paddlar kajak.  FOTO: PRIVAT
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Kevin Nordfors mantra är att 
oavsett vilken typ av utmaning 
han ställs inför går han stärkt ur 
erfarenheten. Nu föreläser han för 
RBU under rubriken ”Mitt liv som 
funkis – från uträknad till någon 
att räkna med”. 

TEXT: ELISE JEPPSSON 

RBU Stockholm träffar Kevin Nord-
fors som är föreläsare, kundservice-
medarbetare på Instabox och ledare 
för löpargruppen Bara vanlig. I maj 
kommer Kevin och föreläser för RBUs 
medlemmar.

– Det var egentligen en slump att jag 
började föreläsa. Jag fick förfrågan av en 
kompis på Unga rörelsehindrade. Den 
inbokade föreläsaren behövde ställa in 
och jag hade 72 timmar på mig att skapa 
ett föreläsningsmaterial, berättar han. 

FÖRELÄSNINGEN, SOM blev en personlig 
berättelse, berörde många. Han fick en 
enorm respons och tänkte att fler kan-
ske var intresserade av att höra hans 
historia. Sedan dess har han föreläst 
ett 20-tal gånger. Eftersom han bör-
jade föreläsa under pandemin blev det 
via Zoom.  

– De första fysiska föreläsningarna 
höll jag på RgRh-gymnasiet och 
Kungsholmens västra gymnasium i 
Stockholm.    

Kevin skräddarsyr föreläsningarna 
utifrån publikens ålder, erfarenheter 
och sammanhang. Några ämnen som 
han ofta tar upp är psykisk ohälsa, 
prestationsångest och jobbsökning.

– Mitt driv är att förändra samtals-
klimatet så för mig är det självklart att 
berätta om både mina framgångar och 
motgångar. Om jag kan inspirera en 
enda person genom att själv vara öp-
pen och sårbar, då är det värt det till 
100 procent, menar Kevin.

Han betonar vikten av att ha ett 
nätverk runt sig och våga använda 
sociala medier. I Kevins fall blev han i 

unga år aktiv i Rotary, ett av världens 
största yrkesnätverk. Han är även 
väldigt aktiv på Linkedin där han delar 
artiklar och inlägg.

– Mitt mest delade inlägg på Linked- 
in var ganska nyligen då jag skrev om 
upprinnelsen till min nya tjänst som 
kundservicemedarbetare på Instabox. 
Inlägget delades nästan en miljon 
gånger, mycket tack vare en bra text, 

omnämningar och hashtags, säger 
Kevin. 

Det finns många spännande anek-
doter att berätta från Kevins liv och  
dessa får du höra på föreläsningen 
”Mitt liv som funkis – från uträknad 
till någon att räkna med”, som hålls 
den 5 maj i RBU Stockholms tillgäng-
liga möteslokaler vid Fridhemsplan. 
Först till kvarn! ●

Kevin föreläser om sitt liv

Kevin Nordfors
Ålder: 29 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Är kundservicemedarbetare på Insta-
box, föreläser och leder löpargruppen ”Bara 
vanlig” i Hässelby.

INTERVJU

Rutinerad föreläsare. 

HÖR KEVIN FÖRELÄSA! 
Mitt liv som funkis – från uträknad 
till någon att räkna med
När: Torsdag 5/5 klockan 18–20. 
Var: St Göransgatan 82 (tillgängliga 
lokaler vid Fridhemsplan).
Följ med på en spännande kväll där 
Kevin Nordfors berättar om sitt liv med 
både motgångar och framgångar. Vi 
bjuder på fika och efter föreläsningen 
finns det möjlighet att ställa frågor till 
Kevin. 
Anmäl dig till kontakt@stockholm.rbu.se 
senast 18/4. Berätta ditt namn, ålder, 
mejladress, mobilnummer och eventu-
ella födoämnesallergier.

FOTO: PRIVAT
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Frågor i fokus för RBU Stockholm under valåret 2022
På den här sidan berättar vi om 
vilka påverkansfrågor RBU Stock-
holm arbetar med just nu. Det är 
oftast frågor inom region och 
kommun men kan någon gång vara 

frågor som rör ett större geografiskt 
område. Det är både nya frågor och 
sådant vi arbetat med tidigare som på 
nytt blivit aktuellt.

!

PÅVERKANSARBETE

RBU Stockholm arbetar brett med 
påverkansfrågor men under 
valåret 2022 kommer vi fokusera 
extra mycket på tre frågor: 
●  Ta bort kostnad på hjälpmedel
●  Ta bort taket på 500 resor med 

färdtjänsten (samt färdtjänst-
frågor i allmänhet)

●  Transition, från barn till vuxen i 
sjukvården

Upphandling av elrullstolar för  
inomhusbruk
RBU har svarat på en remiss om upp-
handling av elrullstolar för inomhusan-
vändning. Där framförde föreningen vikten 
av att titta på flera tillverkare och inte 
endast Permobil som Region Stockholm 
länge samarbetat med.

Järvaveckan
RBU är med i en referensgrupp för att 
göra Järvaveckan 2022 mer tillgänglig. 
Arbetet startade i februari med möten 
med Global Village som är arrangör för 
Järvaveckan. Det har tidigare år varit 
stora brister i tillgängligheten med teknik 
som försvårat att ta sig fram, nivåskillna-
der och mycket annat. 

Hjälpmedel
Arbetet med att få bort de avgifter som 
införts på vissa hjälpmedel fortsätter. Till 
exempel måste man nu betala hela kost-
naden för tyngdtäcken även om läkare 
eller habilitering förespråkar det. För 
elrullstol betalar man 500 kronor per år 
och specialmuggar och specialbestick till 
måltider måste man stå för helt själv.

RBU agerar tillsammans med Rh-
gruppen (fem föreningar i samverkan) i 
frågan och försöker visa politiker och 
tjänstemän vilka negativa effekter avgif-
terna får. Den genomsnittliga personen 
som använder olika hjälpmedel betalar 
2 000–3 000 kr per år för sina hjälpme-
del. Det är en hög kostnad för en grupp 
människor där många redan lever med 
knappa resurser.

BOSSE råd, stöd & kunskapscenter
BOSSE råd, stöd och kunskapscenter är 
en verksamhet för ungdomar och vuxna 
med fysisk funktionsnedsättning där man 
kan få hjälp och stöd inom många områ-
den. Det kan vara assistans, bostadsan-
passning, ansökningar, utbildningar, 
temakvällar i viktiga ämnen, samtalsstöd 
och mycket annat. Region Stockholm 
samt vissa kommuner har avtal med 
BOSSE. Nu har Region Stockholm, som 
är den enskilt största samarbetspartnern, 
tagit beslut om att samarbetet med 
BOSSE ska avslutas per den 31 december 
2023. Verksamheten ska ersättas av kun-
skap och stöd på de framtida fyra SMO-
vårdcentralerna (särskilt medicinskt 
omhändertagande) i länet.

RBU Stockholm är mycket tveksamma 

till om dessa vårdcentraler kommer ha tid 
och resurser att ta emot alla de som idag 
får hjälp av BOSSE samt om de har kun-
skap inom alla de områden som BOSSE 
hjälper till med.

Nyligen skickades en debattartikel till 
media underskriven av ett antal funktions-
hinderorganisationer. Debattartikeln finns 
inom kort att läsa på RBU Stockholms 
hemsida: stockholm.rbu.se/ 

Färdtjänst
Även i färdtjänstfrågan arbetar RBU till-
sammans med Rh-gruppen. Just nu 
pågår intervjuer med samtliga partier i 
regionen utom med SD som DHR och 
Neuroförbundet vill hålla utanför. RBU, 
RTP-S och Reumatikerförbundet kommer 
dock själva intervjua SD om hjälpmedel 
och färdtjänst för att få svar från samtliga 
partier i regionen. 

Det saknas idag 1 000 bilar inom färd-
tjänsten. Det beror dels på att flera åkare 
har fått lägga ner sin verksamhet under 
pandemin och dels på att bilar som körs i 
färdtjänst får vara max sex år gamla. 
Detta har givit ett underskott på bilar.●

JESSICA STJERNSTRÖMSVT:s programledare för Järvaveckan 2021.

Färdtjänsten har underskott på bilar.  FOTO: WIKIPEDIA CC
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Frågor i fokus för RBU Stockholm under valåret 2022

Stockholms habiliteringsenhet
Stadshagen Ett komplement till ditt habiliteringscenter

”Tillsammans med  
andra blir det både  

roligare och lättare att nå 
de uppsatta målen”

”Med leken i fokus övar  
vi på det barnet kan ha 

nytta av i vardagen”

 

 

 

  

 

På vår hemsida hittar du mer information:
https://habiliteringsenheten.stockholm 

Vi behöver dig!
Har du intresse för eller kunskap 
inom en specifik fråga eller påver-
kansarbete i stort? Vill du dela med 
dig av din kunskap, dina idéer eller 
din tid? Kontakta då Jessica Stjern-
ström på jessica.stjernstrom@
stockholm.rbu.se

Färdtjänsten har underskott på bilar.  FOTO: WIKIPEDIA CC RBU vill få bort avgiften på hjälpmedel.  
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VI INSPIRERAS AV

I detta nummer har vi valt att lyfta 
svenska Parasportförbundet och 
deras inkluderingsprocess av idrotter 
till andra specialidrottsförbund. 
TEXT: ELISE JEPPSSON 

2015 antog svenska Parasportförbun-
det ett strategiskt beslut om att alla 
deras idrotter på sikt skulle inkluderas 
i andra specialidrottsförbund.  

– Det har gått över förväntan, me-
nar Lisa Lundell som är event- och 
tävlingsansvarig på Parasport Sverige.  

I dagsläget är redan fem idrotter 
överlämnade, och sex till sju idrotter  
i en aktiv process på 
väg att lämnas över.

– Jag tror att en 
av framgångsfakto-
rerna har varit att 
låta de enskilda 
processerna ta den 
tid som krävs, att 
inte stressa på. Vi 
har haft denna strategi från början 
och gått ”all-in”, vilket skapar ett 
tydligt fokus. Vi inser också vikten 
av att inte slutföra processer som 
inte verkar fungera, säger Lisa. 

BORDTENNIS OCH simning är två exem-
pel på idrotter som redan har övergått 
till respektive idrottsförbund. Proces-
sen med simningen gick relativt fort, 
vilket Lisa menar var problematiskt 
eftersom det var en av de första idrot-
terna och det visade sig efter överläm-
ningen att en hel del processer hade 
behövts se över än mer.

– Att det är många olika 
grenar inom simningen att ta 
hänsyn till, med olika klasser 
och målgrupper inom res-

pektive gren, är en av utmaningarna 
med just simidrotten. Men i dagsläget 
fungerar det bra, menar hon.

Själva processen består av det så 
kallade Insteget och fem efterföljande 
steg (se faktaruta här intill). En pro-
cess kan ta runt tre år, men det varie-

rar utifrån idrottsförbundets förut-
sättningar och samarbetsvilja. 

– Hur snabbt och smidigt 
en process går beror ofta på 
vilken inställning idrottsklub-

Så inkluderas en parasport i ett idrottsförbund
Under den här vinjetten upp- 
märksammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

Lisa Lundell,  
Parasport Sverige.

barnas ordförande och ledare har. Om 
de är positivt inställda blir det lättare 
att förankra processen, menar Lisa. 

PÅ FRÅGAN OM Parasport kommer ta 
upp nya idrotter i framtiden svarar 
Lisa att målet är att dessa idrotter ska 
organiseras direkt under speciali-
drottsförbunden. 

– Ridsporten är ett bra exempel på 
hur man från allra första början kan 
arbeta inkluderande med Parasport.

Eli-innebandyspelare i Nacka HI.  FOTO: OLLE LUNDGREN
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Så inkluderas en parasport i ett idrottsförbund

Parasportförbundet
Svenska Parasportförbundet och Sveriges 
Paraolympiska kommitté (Parasport Sve-
rige) är ett idrottsförbund som organiserar 
idrott för personer med rörelsenedsättning, 
synnedsättning och intellektuell funktions-
nedsättning inom 12 olika idrotter. Förbundet 
leder också arbetet med Special Olympics 
som är bredd- och motionsidrott för perso-
ner med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar.

Inkluderingsprocessen leder till att 
Parasport Sverige på sikt avvecklar sig 
själv. Enligt Lisa är framtiden oviss för 
vilken typ av verksamhet som Paras-
port ska vara.

– Parasport Sverige blir troligtvis 
någon form kompetensstöd som kan 
bistå med kunskap, erfarenhet och 
stöd. Vi kommer även fortsättningsvis 
ha ett tätt samarbete med paralympis-
ka kommittén och Special Olympics, 
avslutar Lisa. ●

INKLUDERINGSPROCESSEN 
– SÅ GÅR DEN TILL
Insteget: Lokala och regionala arbetsgrup-
per utför pilotprojekt, samt arbetsmöten/
dialoger på SF*-nivå. Rapportering i Paras-
portförbundets inkluderingsprocess. 

Steg 1: Teckna avsiktsförklaring att ”under-
söka förutsättningarna för ’SF’ att från Para-
sport Sverige överta ’idrott’ för personer 
med funktionsnedsättning.” Styrgrupp bil-
das. 

Steg 2: I projekt- och arbetsgrupper, se över 
processer, aktiviteter och system. Syftet är 
att skapa förutsättningar för att utveckla 
para-verksamheten och verka för att fler 
börjar i idrotten för såväl motion, social verk-
samhet, glädje, bredd och elit. 

Steg 3: Säkerställa att det finns ekonomiska 
förutsättningar enligt ovan.

Steg 4: Överlämning enligt avtal från Paras-
portförbundet till övertagande av SF. 

Steg 5: Uppföljning av avtal, samt utvärde-
ring genom SF-dialog med RF** och Paras-
portförbundet. Källa: parasport.se 

Läs mer om Parasportförbundets  
verksamhet, inkluderingsprocess och  
strategier för framtiden på deras hemsida  
http://parasport.se.
*Specialidrottsförbund   **Riksidrottsförbundet

Framerunning.    FOTO: PARASPORTFÖRBUNDET

Eli-innebandyspelare i Nacka HI.  FOTO: OLLE LUNDGREN

Utsikt 1-2022.indd   21 2022-03-24   09:21



22  Utsikt   Nr 1  2022

KULTUR

På spaning efter barnens historia
Är du nyfi en på hur barn lekte 
förr i tiden? Eller vill du lära dig 
mer om Stockholms historia? 
Just nu finns det mycket kul  
kultur för alla åldrar i vår stad.

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Barnlekar – en målning från  
1500-talet
UTSTÄLLNING Tavlan Barnlekar 
målades av Pieter Bruegel d.ä. år 
1560. På den kan man se nästan 200 
barn leka olika lekar. Tavlan är just 
nu signaturkonstverk i Riksidrotts-
museums pågående  utställning 
Barnlekar – en målning från 1500- 
talet. Utställningen vänder sig till 
barn och innehåller massor av inter-
aktiviteter, roliga fakta och jämförel-
ser mellan lekar då och nu. Visste ni 
till exempel att flera av våra elitidrot-
ter började som en barnlek för 500 år 
sedan? 

Riksidrottsmuseum ligger på 
Djurgårdsbrunnsvägen 26 i Stock-
holm i anslutning till Tekniska mu-
seet. www.riksidrottsmuseum.se

På jakt efter den tid som fl tt
HISTORIA Vill familjen utforska 
Stockholms historia, ta del av en fun-
nen skatt och höra om ett försvunnet 
palats i vår stad?  Under våren håller 
Stadsmuseet bokningsbara visningar 
för barn i åldrarna 5-9 år. Med hjälp 
av karta och en hörsnäcka letar man i 
grupp efter spår av Stockholms histo-
ria. Ett sätt att förena nytta med nöje 
– och berätta om Stockholms historia 
för den yngre generationen. Vi vill 
dock utlysa en varning för drakar, 
spottkoppar och råttor, för dem kom-
mer ni nämligen att stöta på under 
turens gång!

Mer information om aktiviteten 
och hur du bokar biljetter hittar du 
på  www.stadsmuseet.se 

Adress: Stadsmuseet på Ryssgår-
den just intill Slussens centrum.

Länge leve Alfons Åberg
FILM I augusti förra året somnade den 
fantastiska författaren Gunilla Berg-
ström in. Tack och lov lever hennes 
viktigaste karaktär Alfons Åberg vidare 
och sprider glädje i generation efter 
generation. Nu har böckerna om Alfons 
kommit till liv i ett alldeles nytt filmpa-
ket av Tomas Alfredsson. I filmerna som 
nu går på bio har man byggt 
upp scenerna helt 
baserade på illustra-
tionerna i böck-
erna och på så 
sätt skapat vad 
man kallar bok-
filmer. Som att 
krypa in i en 
Alfonsbok, där 
allt får liv. Och 
vem vill inte det? 

Kulla Gulla har blivit teater
TEATER När jag var liten hade min 
mamma som tradition att varje födel-
sedag och jul ge mig en bok ur serien 
om barnhemsbarnet Kulla Gulla, skri-
ven av Martha Sandwall-Bergström. 
Jag slukade varenda en av dem och 
älskade kombinationen av äventyr och 
historia. Nu har det gått 77 år sedan 

den första boken kom ut och 
fascinerande nog är berät-

telsen fortfarande lika 
älskad – och på flera 

sätt aktuell. Så pass i 
ropet att Kulturhuset 
Stadsteatern har satt 
upp berättelsen som 
teaterföreställning. 
Urpremiär för Kulla 

Gulla var den 4 mars 
och föreställningen 

Xxxxxx

Ur filmen 
Aja baja, 

Alfons 
Åberg.

Kulla-Gulla 
på Stockholms 
stadsteater. 
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På spaning efter barnens historia

Kulla-
gulla Bästa

lekplatserna
i Stockholm

ALFONS- 
BÖCKERNA 
FINNS PÅ  
36 SPRÅK

MISSA INTE

 
på Stads- 
teatern

viewstockholm.com 

vänder sig till alla från cirka sju år.  
Kulturhuset Stadsteatern ligger i an-
slutning till Sergels Torg och biljetter 
bokar du på www.kulturhusetstads-
teatern.se.  ●

Xxxxxx

Är ni liksom jag lite trötta på lek-
parken nästgårds? Att glo på sam-
ma omgivning när ni gungar bar-
nen, åka samma ruschkana och 
sitta på samma bänk och vänta tills 
ungarna har lekt klart. Ibland 
glömmer man bort att stan faktiskt 
har massor av magiska lekparker 
att erbjuda – och att något så enkelt 
som en tur till en ny lekpark kan bli 
ett magiskt lördags- eller loväven-
tyr! Här kommer två förslag på 
Stockholms mer unika lekparker. 

Har du ett LasseMaja-fan där 
hemma? Åk till Huddinge! 
UTFLYKT Härbreparken är Hud-
dinges eget Valleby. Här kan du 
besöka och leka i husen som be-
skrivs i LasseMaja-böckerna. Det 
finns bland annat en korvkiosk, 
guldaffär, optiker, djuraffär och 
polisstation. Och i båten finner ni 
självaste LasseMajas detektivbyrå! 
Information om tillgänglighet och 
hur ni tar er dit hittar ni på:  
www.huddinge.se 

Upptäck en ny lekpark i vår! 
Lilla Kvarnholmen
LEK Lekparken Lilla Kvarnholmen har 
skapats tillsammans med boende på 
Kvarnholmen. Resultatet är ett gam-
meldags Kvarnholmen i miniatyr. Här 
kan barnen ”laga mat”, leka affär i en 
liten Konsumbutik, segla i båten Tre 
kronor – och åka rutschkana i en mi-
niatyrvariant av den gamla kvarnen 
Tre kronor. Allt medan de får en liten 
”historielektion” och vi föräldrar kan 
njuta lite av en ny lekparksvy! Lekpar-
ken Lilla kvarnholmen ligger på Råg-
vägen 12 i Nacka.

Stadsmuseet.

Lilla Kvarnholmen.

Barnlekar, Pieter Bruegel d.ä., 1560. 

Valleby kan du besöka i Härbreparken i Skogås. 
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2008 kom den japanska stiftelsen 
Sasaerukai till Sverige för att besöka 
verksamheter inom funkisområdet. 
Stiftelsen, som driver boenden och 
dagliga verksamheter för cirka 200 
personer, blev imponerade och det 
blev starten på ett mångårigt 
kunskapsutbyte. 
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 

Emil Östberg, som är tolk, har varit 
motorn i projektet från 
svenskt håll. Den ja-
panska gruppen, som 
består av chefer, anhö-
riga och vårdpersonal 
från Osaka, har besökt 
gruppbostäder och 
dagliga verksamheter. 
Emil Östberg har, tillsammans med 
personal från Sverige, varit i Japan 
och utbildat dem i bland annat taktil 
massage samt hållit föreläsningar om 
LSS, personlig assistans och särsko-
lan.

NÄR PANDEMIN SLOG till blev besöken 
omöjliga, både i Japan och Sverige, 
och istället gjorde den japanska 
gruppen online-besök på olika 
verksamheter under 2021. Det 
har blivit två online-besök per 
månad för gruppen som söker 
inspiration och råd i framförallt 
frågor kring självständighet och 
självbestämmande. De vill förändra 
tankesättet bland chefer och personal i 
exempelvis bemötandefrågor och rela-
tioner.

Under hösten 2021 kontaktade de 
RBU Stockholm i syfte att får träffa en 
eller flera familjer med barn som har 

personlig assistans. Resultatet blev två 
givande digitala möten med Rebecca 
Wrase och Charlotta Hedbring, båda 
mammor till unga med personlig assis-
tans.

Charlotta Hedbring är mamma till 
Wille som idag är 24 år. 

– Jag berättade bland annat om hur 
det fungerar med personlig assistans i 
familjen, när och hur 
man söker, berättar 
Charlotta. Jag berät-
tade också om habilite-
ringen, förskolan och 
skolan. Ja, allt från det 
att Wille föddes tills att 
han flyttade hemifrån.

Hennes berättelse förstärktes med 
bilder och fakta i en Powerpoint, allt 
för att göra det tydligt för den japanska 
gruppen. I Japan finns inte samma 
möjligheter och hjälp att få som i Sve-

rige så allt var nytt för dem. 
– Jag berättade också om 

RBU, om gemenskapen i fören-
ingen och alla aktiviteter som 
man kan vara med på, fortsätter 
hon. Jag berättade allt på svens-
ka som tolkades av Emil till ja-

panska. Många ställde frågor och de 
tyckte att det lät fantastiskt med per-
sonlig assistans.

REBECCA WRASE ÄR mamma till Han-
nes, 16 år, och hon berättade för den 
japanska gruppen hur det varit för 

Hannes att växa upp i 
Sverige.

– Det skiljer sig en 
hel del mellan länder-
na. I Japan växer barn 
med Hannes funk-
tionsnedsättning upp 
på institutioner, ibland 
stora som Danderyds sjukhus, berättar 
Rebecca. I Japan har man inställningen 
att dessa barn behöver sjukvård medan 
vi i Sverige bara är på sjukhus när bar-
nen är sjuka eller gör undersökningar 
som inte går att göra i hemmet. 

Rebecca berättade om Hannes si-
tuation och vad den medför i varda-
gen, vilken hjälp han har fått i hemmet 
från habiliteringen och om platser som 
de behövt besöka som till exempel 
Olmed och hjälpmedelscentralen. Hon 
berättade också om möjligheten till 
anpassningar i hemmet, skola och om 
att ha assistenter i hemmet.

Assistansen har gett Hannes möjlig-
het att växa upp i sin familj och göra 
sådant som andra barn gör, på sina 
villkor, berättar Rebecca. Han har känt 
att han är viktig och kunnat bidra och 
det ville jag förmedla till den japanska 
gruppen.

UNDER 2022 FORTSÄTTER kunskapsutby-
tet mellan Japan och Sverige. Den 
japanska gruppen ska göra fler online-
studiebesök på verksamheter inom 
Region och kommun men också be-
söka RBU Stockholm för att få kun-
skap om hur föreningen fungerar och 
arbetar. Det blir ett bra tillfälle att 
berätta vad vår aktiva förening gör 
tack vare alla engagerade och duktiga 
medlemmar. ●

Japanskt intresse för 
svenska funkislösningar

I Japan växer barn 
med Hannes funk-

tionsnedsättning upp på 
institutioner.

REPORTAGE

Emil Östberg

Charlotte 
Hedbring

Rebecca 
Wrase

Sasaerukais 
logga.
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Kurs i taktil massage i Japan.  FOTO: SASAERUKAI

Charlottas inledande power point-bild. FOTO: PRIVAT Charlotte och Wille. FOTO: PRIVAT

Utsikt 1-2022.indd   25 2022-03-24   09:21



26  Utsikt   Nr 1  2022

Vi har en massa aktiviteter att se 
fram emot under våren och 
sommaren. Allt från rörelseträ-
ning med häst, till e-sportträffar 
och nyheten Bonde för en helg. 

Som alltid försöker vi erbjuda aktivi-
teter för olika åldersgrupper. Alla 
inbjudningar till respektive aktivitet 
skickas ut i RBU Stockholms nyhets-
brev (som når alla medlemmar som 
har meddelat sin e-postdress till oss) 
samt läggs ut på vår hemsida. 

Aktiviteterna vänder sig till med-
lemmar i RBU Stockholm. Är du inte 
redan medlem blir du enkelt det via 
rbu.se/bli-medlem. 

Mor och farföräldraträffar
Under 2022 kommer föreningens 
mor-och farföräldragrupp att ha två 
träffar. Målgruppen är de som har 
barnbarn med CP-skada. Träffarna 
bygger på samtal mellan deltagarna, 
utbyte av erfarenheter och stöd till 
varandra och hålls över en kopp kaffe 
med tilltugg. 

E-sportträffar under våren 
Under 2022 kommer vi fortsätta ha 
e-spelträffar på Inferno Online vid 
Odenplan. De är öppna för alla med-
lemmar. 

Föreläsning med  
Mikael Andersson
Den 26 april får vi 
besök av Mikael 
Andersson som 
berättar om sitt 
liv. Mikael är 
egen företagare, 
coach, författare 
och en av Sverige och 
Norges populäraste före-
läsare. Han skrev sin självbiografi 
Armlös, benlös men inte hopplös som 
publicerades 2009 och efter en tid 
blev det en barnbok också som heter 
Hur gör du egentligen? 

RBU-mini NY!
RBU-mini är träffar för familjer med 
barn i åldern 0–cirka 7 år. Syftet är att 
under lättsamma former umgås och 
utbyta erfarenheter. Det kan vara en 
picknick i det gröna, besök på ett mu-

seum eller annat som passar yngre 
barn.

Rörelseträning med häst 
Under våren kommer vi fortsät-
ta att erbjuda flera grupper av 

rörelseträning med häst på stall 
Kungsgården på Ekerö. Du som 

deltar får prova på att rida och lära 
dig att sköta om hästen. Även om akti-
viteten har startat kan det finnas rest-
platser. 

RMB Friluftsaktivitet, vår och höst
Föreningens RMB-grupp (ryggmärgs-

bråck) planerar två friluftsaktiviteter, 
en på våren och en på hösten.

Musikläger Mättinge
20–22 maj arrangerar vi ett musikläger 
på Mättinge. Ungdomar från 13 år är 
välkomna till en helg med musikska-
pande, disko och gemenskap. Helgen 
är föräldrafri och du behöver ha med 
dig personlig assistent. Du som är 
under 25 har företräde.

Katamaransegling
Efter sommaren blir det katamaran-
segling med Handicat. Katamaranen 
är stabil och det går att rulla på med 
flera rullstolar. Det är en längre segel-
tur där vi äter matsäck i båten. 

Segling med Skota hem
Under försommaren blir det segling 

Fullspäckat program i vår och sommar med RBU
AKTIVITETER VÅR/SOMMAR

Under helgen på gården Fallängetorp utanför Sala får du träffa grisar, kor, hästar och får. 

Mikael 
Andersson.
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Fullspäckat program i vår och sommar med RBU

De populära e-sportträffarna på Inferno Online vid Odenplan fortsätter under våren. Fiskedagen på Tranvik är en tradition. 

Xxxxxx

med Skota hem. Testa segeljolle till-
sammans med en instruktör eller följ 
med på en tur med den större segelbå-
ten. 

Samstorps gård
I juni blir det en dag på landet för hela 
familjen med safari och lunch. En mil 
öster om Norrtälje ligger Samstorps 
gård. Där tillbringar vi en dag med 
djur i fokus. Vi åker i specialbyggda 
vagnar ut i de stora hägnen 
där vi på nära håll får se 
visent, kronhjort, dov-
hjort, mufflonfår och 
vildsvin. 

Familjevecka på 
Herrfallet
24–31 juli (vecka 30) 
hålls familjeläger på 

Herrfallet, en fritidsanläggning invid 
Hjälmaren utanför Arboga. Det bli en 
vecka fylld av lek, samvaro, grillkväll 
och annat roligt.

Föreläsning med Kevin Nordfors
Den 5 maj kl 18–20 håller Kevin Nord-
fors i föreläsningen ”Mitt liv som fun-
kis – från uträknad till någon att räkna 
med”. Läs mer om Kevin på sidan 17.

Bonde för en helg NY!
Helgen 17–19 juni kan du 

få prova på att vara 
bonde för en helg på 
Fallängetorp utan-
för Sala. Det blir 
aktiviteter och 
övernattning i lant-

lig miljö. Du får lära 
dig om livet på en 

gård och kanske hjälpa till att mata 
djuren. På gården finns kor, grisar, 
hästar och får. Omnejden bjuder 
bland annat på äventyr, badplatser 
och loppisar.

Ridläger
Vi planerar ett ridläger i Vansbro, Da-
larna, som troligen blir i månadsskiftet 
juli–augusti. Ridlägret är en vecka och 
för hela familjen.

Fiskedag på Tranvik
En lördag eller söndag i månadsskif-
tet augusti–september arrangerar vi 
vår traditionsenliga frilufts- och fis-
kedag på Tranvik, söder om Norrtälje. 
Vi fiskar från brygga eller i den rull-
stolsanpassade båten. Fika och lunch 
intas utomhus eller i det tillgängliga 
huset. ●

Ta chansen  
att segla jolle!

Mu från 
Samstorps 

gård!
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NOTISER

Brist på tillgängliga bostäder i många kommuner
124 kommuner hade brist på tillgängliga 
bostäder under 2021. Det är något färre än 
2020 men kommunerna får kritik för att 
arbeta för långsamt.

Det är tidningen Hem och hyra som har 
gått igenom Boverkets bostadsmarknadsen-
kät och kartlagt tillgången till tillgängliga 
bostäder för personer med funktionsned-
sättning. Kommunerna har skyldighet att till-
handahålla sådana bostäder. Men trots detta 
har 124 av 268 kommuner som svarat på 
enkäten underskott på anpassade bostäder. 

Det är 20 kommuner färre som rapporte-

rar brist jämfört med 2020 då antalet kom-
muner med underskott på tillgängliga 
bostäder var 144. Och antalet tillgängliga 
bostäder som blev klara under 2020 var fler 
än på över 20 år. Men det är långt ifrån till-
räckligt enligt Funktionsrätt Sverige. 

– Det är nonchalant och sorgesamt. I de 
allra flesta fall resulterar det här i att perso-
nen bor kvar hos sina föräldrar, och inte får 
en chans att utvecklas och stärka sin egen 
förmåga, säger Elisabeth Wallenius, ordfö-
rande för Funktionsrätt Sverige till Hem och 
Hyra.  KÄLLA: WWW.DAGENSSAMHÄLLE.SE

Funktionshinderguiden 
ger stöd och service
Funktionshin-
dersguiden är 
en webbplats 
från Region 
Stockholm med 
information om 
stöd och ser-
vice till barn och 
vuxna med 
funktionsnedsättning och deras närstående.  

På Funktionshindersguiden finns informa-
tion om till exempel ekonomisk stöd och bidrag, 
stöd i vardagen och hjälpmedel. För att tex-
terna ska vara lätta att förstå är de skrivna på 
klarspråk. Man hänvisar till myndigheter, vård- 
och omsorgsgivare och verksamheter som har 
hög relevans för personer med funktions-
nedsättning.  

 KÄLLA: WWW.FUNKTIONSHINDERGUIDEN.SE

Nationellt kunskapscenter inom LSS utreds
Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda för-
utsättningar om ett nationellt kompetens-
centrum för kunskap om intellektuell 
funktionsnedsättning och autism inom 
LSS. Syftet är att skapa en nationell över-
blick och bidra till att höja kompetensen 
hos personalen. Ett prioriterat område är 
att centret ska fungera verksamhetsnära 
mot LSS-boenden.

I uppdraget ingår att utreda förutsätt-
ningarna för att inrätta ett nationellt kom-

petenscentrum, hur och i vilken myndighet 
det i så fall kan organiseras och uppskat-
tade kostnader för att långsiktigt bedriva 
verksamheten. Socialstyrelsen ska bland 
annat redogöra för vilka uppgifter som ett 
eventuellt centrum bör ansvara för.

Uppdraget ska genomföras i dialog med 
Myndigheten för delaktighet och Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys och 
redovisas senast den 31 oktober 2022.

KÄLLA: WWW.REGERINGEN.SE

Epilepsihandboken månadens bok
När ett barn får diagnosen epi-
lepsi väcks ofta oro, både hos 
föräldrar, skolpersonal och hos 
barnet själv. Särskilt i början är 
det svårt att veta hur barnets 
skolsituation, fritidsaktiviteter 
och vardagsliv kommer att 
påverkas av epilepsin. Hjärnska-
deförbundet Hjärnkraft har skri-
vit en epilepsihandbok som bygger på 
beprövad erfarenhet och forskning. Med 
boken vill man förmedla kunskap för att 
underlätta i skola och vardag. Boken har 
nyligen blivit månadens bok på Infoteket i 

Uppsala och den finns också på 
Bibliotekstjänst (BTJ) där den 
fått betyget fyra av fem.

Boken är skriven av en psyko-
log och en lärare och vänder sig 
till skolpersonal, men man hop-
pas att boken också blir till nytta 
för föräldrar och för alla som pro-
fessionellt möter barn med epi-
lepsi. Boken är upplagd som en 

handbok med beskrivningar, fakta, forsk-
ning, intervjuer och praktiska tips. Den är 
rikt illustrerad med foton och teckningar.

Boken kan beställas från hjärnkraft.se.

RBU: ”Föräldraansvaret  
bör slopas helt”
RBUs riksförbund skriver i sitt remissvar på 
”Stärkt rätt till personlig assistans SOU 
2021:37” att man önskat att utredningen gått 
längre och helt avskaffat begreppet föräldra-
ansvar. RBUs uppfattning är att föräldrar till 
barn med omfattande funktionsnedsättningar 
tar ett ofattbart stort ansvar och att man i och 
med att man ansöker om assistans uppfyllt 
det som i lagens mening utgör föräldraansva-
ret. Det ska enligt RBU inte räknas bort en 
enda timme vid assistansansökningar.

KÄLLA: WWW.RBU.SE

Insiktsutbildning till Kulturförvaltningen
I slutet av 2021 genomförde Funktionsrätt 
Stockholms län tillsammans med DHR och 
SRF Stockholm Gotland en insiktsutbild-
ning för anställda på Kulturförvaltningen. 
Utmaningen var att illustrera hur dolda 

funktionsnedsättningar kan upplevas. 
Funktionsrätt Stockholms län hade tagit 
fram olika övningar för att ge den rätta 
känslan i upplevelsen av att ha en dold 
funktionsnedsättning för en liten stund.
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 ”S emester! Kom igen Emma, vi 
drar till Japan! Eller varför inte 
Sydkorea, du som pluggar  
koreanska och allt? Let’s go!”

Semester säger du …
Jag minns för några år sedan, långt 

innan pandemin, när alla ens vänner 
reste, reste, reste. Tokyo, Tallinn, New-
castle, New York. Resorna var många, 
gärna långa och skulle alltid ge in-
trycket av att vara hyfsat spontana. 
Man ville vara en globetrotter som 
bara tog första bästa plan – eller tåg 
– dit nästa äventyr väntade.

Visst, jag förstår, resorna var nog 
sällan så spontana som ens vänner lät 
påskina. Det hade sparats pengar, bo-
kats biljetter, letat hostels och airbnb:s 
– säkerligen många timmar på mobi-
len med Google i högsta hugg och 
många, långa pass på det där stressiga, 
lågavlönade extraknäcket. Jag fattar 
det. Men låt mig sätta den där resan i 
perspektiv.

JAG KOMMER FRÅN en rätt priviligierad 
familj. Tack vare att min pappa är mu-
siker har jag varit i USA, Japan, Tysk-
land, England; inte en utan ett dussin-
tal gånger. Dessutom har papsen 
massor av reseperks, så jag har inte 
bara kunnat resa – jag har även rest 
gott. Bra flyg, bra hotell, bra hyrbilar, 
bra mat. Otroligt lyxigt och få förun-
nat, helt klart. 

Samtidigt vill jag ändå poängtera, 

alla privilegier till trots, exakt hur få 
förunnat det verkligen är. De där billi-
gaste flygbiljetterna, det där pyttelilla 
kapselhotellet, den där lilla syltan på 
bakgatan som ingen visste om. De 
funkar inte för mig. Det spelar ingen 
roll hur många lågavlönade arbetstim-
mar på extraknäcket jag gör (… extra-
knäck? Ännu ett normatbeteende – ett 
ämne för en annan krönika). Hur 
mycket jag än vill kräver mina resor 
mer planering, mer framförhållning, 
mer jobb. Jag måste fixa assistenter 
som kan följa med och för det krävs en 
assistentbudget, vettiga personer och 
några papper. Jag måste se till att mitt 
boende fungerar för rullstol; fungerar 
= inte det billigaste. Och vart reser jag? 
Kommer rullen fram? Pallar min rygg? 
Kan jag språket tillräckligt väl för att 
hitta mat som går att svälja? (Okej, just 
maten går ju att lösa rätt smidigt med 
näringsdrycker såklart, men fan, fun-
kisar är också foodies!) Och på vilket 
sätt tar jag mig dit? Flyg? I så fall gäller 
stora säten så jag får i min egen sits. 
Stora säten = dyra säten. Och flyg … Vet 
ni vad flygen gör med våra rullar?! 

Metanivån när du kommer fram på 
semestern med mindre frihet än du 
lämnade den för, för att rullen är i bi-
tar.

Dessutom beviljas vi inte hjälpme-
del för ändamålet ”nöjesresor”. Den 
där trasiga rullen du är så beroende av 
(för att inte tala om toalettstolen – 
KNIP EMMA, KNIP!), den tog du 
alltså med dig olovligt. 

Nej, funkisars rörelsefrihet är vill-
korad. Den sker på nåder och på pre-
misser av funktionsmaktordning. 

Men visst, vi kör, vi drar till Seoul! ●
Emma Åstrand

Att kunna resa  
är få förunnat

De där billigaste 
fl gbiljetterna, det 

där pyttelilla kapselhotel-
let, den där lilla syltan på 
bakgatan som ingen visste 
om. De funkar inte för mig.

EMMA TIPSAR:
MARGARITA WITH A STRAW

En riktigt bra – och ganska spicy! – 
film om en indisk tjej i rullstol som åker 
till New York för att plugga. Hon blir 
aktivist, börjar dejta och dricker mar-
garitas. Finns på Netflix!

SPEXIGA SKOR!

Det bästa med att vara funkis? Spexiga 
skor såklart! Vi nöter inte ner dem på 
två sekunder och dessutom kan vi 
pryda våra fötter både i ljusa kulörer 
och med päls. I say go for it!

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Emma Åstrand
Ålder: 28.
Bor: Enskede.
Sysselsättning: Föreläsare 
och projektledare på STIL.
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STOCKHOLMS LÄN

ORDFÖRANDE  
Annika Stridh,  
annika.stridh 
@stockholm.rbu.se
VICE ORDFÖRANDE  
Carina Pahl Skärlind,  
carina.pahl.skarlind 
@gmail.com
KASSÖR  

Robert Metz,  
robert@metzdata.nu

LEDAMÖTER  
Therese Lagerman,  
therese.lagerman 
@stockholm.rbu.se  
Sabina Soldati,  
sabsol76@gmail.com 
Ewa Wodzynska,  
ewawodzynska84 
@gmail.com 
Daria Mazurina,  
mazurina.d.a@gmail.com

ERSÄTTARE 
Leif Holmgren,  
leif.holmgren 
@bosonifhs.se 
Agnes Serfözö,  
agnes@ramp.nu 
Stefan Gahne,  
stefan.gahne 
@parasport.se

Jessica Stjernström, 
kanslichef och  
ombudsman 75%, 
0766-471450, 
 jessica.stjernstrom 
@stockholm.rbu.se
Elise Jeppsson,  
medlemsansvarig  
100 %, 0766-471451,  
elise.jeppsson 
@stockholm.rbu.se

Therese Lagerman,  
samordnare  
påverkansarbete 20 %,  
0766-471452  
therese.lagerman 
@stockholm.rbu.se
Annika Stridh,  
ekonomi 15%,  
annika.stridh 
@stockholm.rbu.se

Elinore Brandén,  
fondhandläggare 15 %,  
elinorebranden 
@hotmail.com 
 

STYRELSE Utsikt

I RBU:s medlemstidning Utsikt berättar vi om 
sådant som berör och kan hjälpa våra medlem-
mar. Den når, förutom våra medlemmar, även 
handläggare, beslutsfattare och verksamheter 
inom region Stockholm. Förutom att ge tips om 
ämnen eller personer du skulle vilja att vi inter-
vjuar har du möjlighet att skriva en krönika eller 
vara RBU-profil i tidningen. 

En krönika är en kortare text där skribenten 
(författaren) ges utrymme att utrycka sina egna 
tankar och reflektioner kring saker. Krönikan ska 
ha en koppling till funkisvärlden, dvs händelser 
eller personer som själva har eller har anhöriga 
med funktionsnedsättning.

Att vara RBU-profil betyder att vi gör ett per-
sonporträtt av en av våra medlemmar där vi 
berättar om hens vardag, intressen och drömmar.

Påverkansarbete

RBU Stockholm arbetar med påverkansarbete 
både inom Region Stockholm och länets kom-
muner. Vi försöker påverka politiker och tjänste-
män inför beslut om exempelvis transportfrågor 
(såsom rullstolstaxi,) skolfrågor, hjälpmedel och 
fritid.

Vi skapar opinion och förändring genom att 
skriva debattartiklar, genomför aktioner, manifes-
tationer och demonstrationer, vi medverkar i olika 
råd på kommunal och regional nivå. 

Aktiviteter

Varje år genomför RBU Stockholm en mängd akti-
viteter såsom läger, utflykter, pyssel, musik och 
mycket annat. Har du förslag på en aktivitet? Vill 
du vara med och arrangera en aktivitet? Vi tar 
gärna emot idéer på nya roliga saker att kunna 
erbjuda våra medlemmar.  

Har du idéer på reportage eller personer vi 
borde intervjua för Utsikt, förslag på aktiviteter 
eller vill engagera dig i påverkansarbete? Kontakta 
oss på kontakt@stockholm.rbu.se eller ring 
08-650 58 12

VILL DU KONTAKTA NÅGON?
Om du önskar komma i kontakt med någon i föreningen, exempelvis en annan 
förälder, går det bra att ringa eller skriva till Jessica Stjernström eller Elise 
Jeppsson på kansliet så förmedlar de kontakten åt dig. Se telefonnummer och 
e-postadresser ovan.

FÖLJ RBU I SOCIALA MEDIER!
Gilla RBU Stockholm på Facebook och Instagram  
för att se nyheter och aktiviteter

KONTAKT

HITTA DIN PLATS I RBU

RBU informerar

RBU slåss för ett samhälle där varenda unge 
ska kunna uppnå sin fulla potential Som RBU Supporter 

stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna att 
hjälpa oss i kampen. Det kan vara mor- och 

farföräldrar, närmsta vännen eller en arbetskamrat.

Tipsa den som vill vara med och göra skillnad!

RBU Supporter

medlem.rbu.se

Ny medlemskategori från 1 oktober

2021-10-07   19:11

När denna tidning trycks  
har RBU Stockholm haft sitt 

årsmöte, vilket innebär  
en delvis ny styrelse. 

För mer info:  
stockholm.rbu.se

NY 
STYRELSE!
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 N 
är vår lilla unge var 
knappa året gammal och 
livet ett kaos av habilite-
ring, barnneurologer 

och magnetröntgen, fick jag syn på en 
text i en väntrumstidning. Det var en 
slags tabell över barnets olika åldrar 
och vad som var viktigt att tänka på, 
som funkisförälder. Tabellens rubriker 
handlade om saker som föräldraan-
svar, sociala frågor, skola och vård.  
Allt verkade användbart och klokt – på 
gränsen till snusförnuftigt – för en 
orolig funkisförälder som irrade om-
kring i sin nya, ovana roll. Det som 
fångade mitt intresse var den allra 
första meningen, i den första kolum-
nen, under rubriken ”Vi som föräld-
rar”: ”Visa barnet att världen är en bra 
plats att leva på.” Vilken oväntad själv-
klarhet! Jag sa till det sovande barnet i 
min famn: Världen är en bra plats att 
leva på och nu när du har kommit, har 
den blivit ännu bättre. 

ATT SOM FÖRÄLDER leda sitt barn ge-
nom barndomen, ut i vuxenlivet är en 
svår konst. För alla! För funkisföräl-
dern är det en insats som förtjänar 
både Nobelpriset och minst en kunglig 
medalj. Man ska ta sig igenom de faser 
som alla barn och deras föräldrar gör, 
fast med bakbundna händer och på ett 
ben, liksom. Man möts av motgångar 
och måste kämpa, om och om igen. 
Trots det, eller kanske just därför, är 
min viktigaste uppgift att visa mitt 
barn att världen inte är ond. De vi mö-
ter på vår väg genom livet, vill oss väl. 
Visst snubblar vi med jämna mellan-
rum. Vi får våra törnar och sår. Men 
meningen med livet är ändå att ta emot 
det med glädje. Det vill jag lära mitt 
barn. 

En uppmaning under rubriken sko-

la/arbete, lyder ”Fråga barnet: Vad vill 
du bli när du blir stor?”  Det skulle kun-
na uppfattas som ett hån. Hur ska hon 
kunna få ett jobb?? Men det kan också 
vara en uppmaning att ta för sig. Det är 
klart att du också ska jobba. Visst, ditt 
jobb kanske kommer att se annorlunda 
ut, men precis som alla andra ska du 
fundera på vad du gillar att göra och 
vad du är bra på.

DEN ALLRA SVÅRASTE uppmaningen i 
den förståndiga tabellen är: ”Låt bar-
net göra misstag”. Ojoj, det vill man ju 
inte. Jag vill skydda mitt barn mot alla 
livets motgångar. Jag vill att hon ska 
slippa bli besviken, inte behöva ... 
Vänta nu, det är inte en sluten bubbla 
jag ska förbereda henne inför. Det är 
det verkliga livet. Då måste man få 

göra sina egna misstag, När man gjort 
det, behöver man en hjälpande hand 
och en axel att få gråta ut mot. Sedan 
känns det bättre igen och livet bär 
vidare. 

HÄRMED DELAR JAG ut Funkisstjärne-
orden av högsta klass till alla föräldrar. 
För att ni med varsam hand leder era 
barn framåt. För att ni låter dem pröva 
sina vingar, och samtidigt finns till 
hands. För att ni är förälder och kata-
strofplan, på en och samma gång. 

Till alla er ungar, stora som små, vill 
jag lägga till en rad i den där tabellen: 
Lev ditt liv, var dig själv och njut av 
det! Du har gjort världen till en bättre 
plats att leva på. ●

 Helena

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medalj till alla funkisföräldrar
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