
 Det är vinter och snön gör det 
svårt att ta sig fram för den 
som använder rullstol, men 
jag behöver ta mig från punkt 

A till punkt B med ett stopp på punkt C 
för att köpa blommor och fika. Själv-
klart tar jag bussen tänker jag men 
chauffören på bussen vill inte ta ner 
rampen och det är fullt av barnvagnar 
på bussen så jag skippar det. Jag får 
hjälp att ta mig till Slussen men väl där 
är den enda hissen som leder upp till 
tunnelbanan sönder så jag får dessvär-
re vända hem igen. 

Jag ringer Bolt och Uber, det är ju 
billigt och smidigt, men nej de är inte 
anpassade för rullstolar, tyvärr. Okej det 
får bli färdtjänst istället. Ingen får följa 
med mig i färdtjänsten så vi ska försöka 
pricka in resan så att vi, vänner och 
familj, anländer samtidigt till punkt B. 
Det är svårare än man kan tro då en 
färdtjänstbil inte betraktas som sen om 
den inte är mer än 30 minuter försenad. 
Då har man visserligen rätt att nyttja 
resegarantin men tyvärr finns inga an-
dra bilar tillgängliga förrän om någon 
timme. När jag väntat och bilen väl 
dyker upp och kör mig till punkt C för 
att köpa blommor och fikabröd så har 
affären hunnit stänga. Och chauffören 
kan inte bara köra vidare till punkt B 
utan en ny resa måste beställas. Vid det 
här laget är jag efterlyst av mina vänner.

Chauffören i nästa bil förstår inte 
riktigt vart  han ska åka och släpper av 
mig någonstans i kylan på en okänd 
adress. Som tur är hittar mina vänner 
mig via ”Hitta min Iphone” men nu 
har klockan hunnit bli så mycket att 
det är dags att vända hem igen. 

En ny bil ska beställas och inväntas 
på denna okända kyliga adress men tji 
fick jag, för nu hade jag precis nyttjat 
den 512:e resan av 512 möjliga och här 

blir jag alltså stående. Eller rättare sagt 
min rullstol blir stående för jag får hjälp 
att komma in i vännernas bil. Rullstolen 
får bli morgondagens huvudvärk.

Det här med bullar, oavsett om det 
är fikabröd på ICA eller slang för taxi, 
är tydligen inte för alla.

VÄL HEMMA, STELFRUSEN, tänker jag att 
jag nu måste skaffa en anpassad bil så 
jag kan köra dit jag ska med min rull-
stol. Men bilstödet visar sig ha fått nya 
förutsättningar. Nu måste jag välja en 
bil som redan är typ anpassad (finns 
kanske i USA) och som går på diesel 
(som straffbeskattas) och som tar må-
nader att importera och kostar en halv 

miljon (bilstödet för inköp är borttaget 
och aktivitetsersättningen skral). Jag 
kan sedan ansöka om anpassning om 
det ändå skulle behövas (och om pot-
ten pengar inte är slut för det här året). 

Det är tur jag inte behöver en an-
passad bilstol. Sittstödet, som garante-
rar att barn i behov av bilanpassningen 
får åka med i bilen, skrotade man för 
länge sedan.

Tur att jag än så länge i alla fall har 
en egen ugn så jag kan baka egna bul-
lar, hembakt är ju ändå finare än köpe-
bullar. ● 
 Carina Pahl Skärlind

Åsikterna i texten  
är skribentens egna.

När allt man vill ha är en bulle
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