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LEDARE

 O rdförande för RBU Stockholm, 
vilken stor uppgift att axla, 
förvalta och förädla. Hur ham-
nade jag här? Jag som inte ens 

är en föreningsmänniska.
Jag skyller på hjärtat. Jag vet att 

neurologen säger att 
hjärnan styr kroppen 
men tillåt mig vara 
skeptisk, för mig är det 
hjärtat, människans 
starkaste muskel som 
aldrig vilar. Jag kan inte 
hålla hjärtat i styr även när hjärnan är 
slutkörd, handen åker upp och mun-
nen säger ja när något behöver göras 
och någon behöver ställa upp. 

DÄRFÖR SKAVER DEN nedåtgående tren-
den gällande medlemsantalet som 
RBU har haft de senaste åren lite ex-
tra. Det föds lika många familjer med 
funkisutmaningar idag som tidigare 
och dessa möts av fler hinder än vad 
som funnits på många år. Vi borde vara 
fler än någonsin som mobiliserar oss 
och säger stopp, ställer krav och flyttar 

fram positionerna. Varför så inte är 
fallet finns det säkert flera orsaker till 
och dessa vill jag förstå och förändra.

Vi är aldrig starkare än vårt med-
lemsantal för det är det som ger oss 
mandat och en hög röst. Och vi har så 

många frågor att 
bevaka att vi inte 
räcker till utan vi 
behöver vara fler 
som syns och hörs 
och är närvarande 
i situationer för att 

undvika att beslut fattas utan oss och 
på felaktiga grunder.

VI ÄR ALLA trötta föräldrar, även vi i 
styrelsen eller vi som anordnar och 
håller i våra medlemsaktiviteter. Vi är 
alla yrkesverksamma som tar ledigt 
för att vara tillgängliga för politiker, 
myndigheter och verksamheter för att 
ge dem insyn, påminna om och bevaka 
våra rättigheter och behov och påver-
ka för framtiden. 

Ju fler öron och ögon vi har desto 
mer kan vi fånga, lära oss och påverka. 

Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något

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.

Ju fler röster och bilder vi kan dela om 
vår vardag desto mer kan vi utbilda 
och skapa opinion för allas rätt att 
maxa livet. 

”Om du tror att du är för liten för att 
göra skillnad, försök sov med en mygga.” 
 (Dalai Lama)

JAG HOPPAS ATT vår svärm växer då 
myggans storhetstid börjar nu till för-
sommaren och pågår minst fram till 
valet.  ●
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Vi borde vara 
fler än någonsin 

som mobiliserar oss 
och säger stopp!

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.
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INNEHÅLL

PROFILEN

förskolan är bra och han trivs.
– Det bästa med förskolan är 

kompisarna, säger Vincent.
Till hösten ska han börja i 

förskoleklass på Jorielskolan i 
Fruängen. 

– Det ska bli roligt, tycker 
Vincent.  

TVÅ GÅNGER I veckan tränar han 
på MTC (Motorik- och trä-
ningscenter) på Rosenlunds 
sjukhus. 

– Där tränar jag barr och 
med mekanisk häst, armcykel 
och bencykel, berättar Vincent.  

På fritiden tycker han om att 
leka med sin bilbana, sina Paw 
patrol-figurer och att titta på 
sin Ipad. På Ipaden spelar han 

även ett spel som heter Hot wheels. 
– Jag tycker också om att träna med 

min racerunner. Jag har en egen hemma, 
säger Vincent.

FAMILJEN HITTADE RBU Stockholm via en 
förälder vars barn tränar på samma ställe 
som Vincent. Den mamman tipsade om 
ridlägret och det var så de fann RBU.

 – Under vårt år som medlemmar har 
vi hunnit vara med på RBU Stockholms 
ridläger som arrangeras varje år och vi 
hoppas nu på att vi får plats även på årets 
ridläger i Vansbro, avslutar Nathalie. ●

TEXT: ELISE JEPPSON

FOTO: NATHALIE ASTETE

 U tsikts RBU-profil är 
Vincent Astete. Han 
är 6 år och bor med 
sin familj i Tyresö 

utanför Stockholm. 
Vi ses över ett zoom-samtal 

och familjen finns med i bak-
grunden. 

Familjen består av mamma 
Nathalie, pappa Salim och 
storasyster Isabelle som är 8 
år. Vincent får frågan om han 
vill beskriva sin familj.

– Ibland snarkar pappa så 
högt att jag vaknar, skrattar 
Vincent.

Vincent berättar att ett 
intresse som familjen har är 
att vara ute och jogga. 

– Och jag tycker om att 
pyssla med Isabelle.

PÅ FRÅGAN OM familjen har något hus-
djur svarar Vincent att familjen just nu 
letar efter en hund. Det är ännu inte 
bestämt när och vilken typ av hund det 
blir. 

– Jag tror att det blir en mindre hund, 
säger Vincent. 

– Det lutar åt att bli en maltipoo som 
är en blandning av malteser och pudel, 
tillägger mamma Nathalie.

Vincent går på förskolan Gunghästen. 
Där jobbar bland annat pedagogen Ca-
rita som han tycker väldigt mycket om. 
Vincent tycker att alla pedagoger på 

Vincent börjar skolan i höst

Marlon ger röst 
åt Ari i Team 
Zenko

Vi inspireras av 
RBU Halland

Lär känna RBU:s 
nye ordförande

Så jobbar RBU 
Stockholm inför 
valet i höst

Sommartips – 
roliga aktiviteter 
och god tårta.

Så vill Samsyn 
vara en hjälp när 
allt är kaos

Sommarkultur: 
cirkus, konstkollo 
och läskigt spel 

Sommarens  
och höstens  
aktiviteter
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Astete
Ålder: 6 år.
Bor: Tyresö.
Familj: Mamma 
Nathalie, pappa 
Salim och storasyster 
Isabelle 8 år.
Intressen: Racerun-
ning, att leka med 
sina Paw patrol-figurer, 
sin bilbana och att 
spela på sin Ipad.

16

18

Parkteatern  
bjuder på cirkus.

21

Hur 
många 
människor 
med synliga 
funktionsned-
sättningar ser 
du i media?

Nicola St Clair 
Maitland  
skriver krönika

Johan  
Klinthammar. 
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Har du någonsin undrat hur det 
är att dubba tecknad film? 
    Marlon Guida Quistbergh, 11 år, 
vet. Han är hjälten Aris svenska röst 
i Netflix-serien Team Zenko.

TEXT: ELISE JEPPSON

FOTO: PRIVAT

Vad handlar Team Zenko om?
– Team Zenko handlar om fyra  

hjältar. Rullstolskillen Ari löser olika 
uppdrag tillsammans med hjältarna 
Jack, Elli och Niha. Uppdragen kan 
handla om att rädda en hund eller 
rädda en fotbollsturnering. Serien är 
för barn från cirka 7 år och uppåt.
Hur är Ari som person?

– Ari är snabb, han pratar väldigt 
fort och han har mycket energi.
Känner du igen dig i rollen som Ari?

– Ja, det gör jag. Jag har också 
mycket energi, jag är snabb och det är 
bra när jag till exempel spelar frame 
fotboll. 
Hur kom du i kontakt med serie- 
skaparna? Sökte du rollen eller 
blev du tillfrågad?

– Det var min sjukgymnast som 
tipsade mig om rollen. Jag skickade in 
en ansökan, sen fick jag gå på en audi-
tion. Efter det ringde de och sa att jag 
hade fått rollen. 
Var du nervös inför din audition?

– Nej, jag var inte jättenervös. Jag 
har inte dubbat röstserier tidigare, 
men jag har alltid tyckt om att spela 
teater. På fritiden spelar jag i en teater-
grupp.
Hur går det till under en dubbning? 

– Jag åker till studion på Öster-
malm. Där läser jag in olika repliker. 
Jag spelar in replikerna själv, men får 
hjälp av en ljudtekniker som ser till att 

ljudet blir bra. Jag är i studion både på 
kvällar och helger. Ibland är det in-
spelning en gång i veckan och ibland 
dröjer det en månad mellan tillfällena. 
Det tar ungefär två timmar vid varje 
dubbning.
Är det jobbigt att dubba så länge?

– Nej, det är det inte. Vi har också en 
fikapaus så det blir lite vila. 
Skulle du vilja göra fler röstroller? 

– Ja, det skulle jag vilja göra. Jag 
började med dubbning för ett år sedan. 
Nu är första säsongen av Team Zenko 
klar och jag är intresserad av att göra 
fler säsonger eller roller i andra serier 
eller filmer.
Hur kändes det att höra sin egen 
röst?

– Det var roligt att höra min egen 
röst. Ari som person pratar ju väldigt 
fort så det var roligt att höra sig själv 
prata så snabbt. 
Har du träffat personerna som  
dubbar för de andra rollfigurerna?

– Ja, jag har träffat två av de andra 
hjältarna. En av dem spelar faktiskt 
frame fotboll, avslutar Marion inter-
vjun. ●

Marlon ger röst åt en av 
hjältarna i Team Zenko

Marlon Guida  
Quistbergh
Ålder: 11.
Familj: Mamma Carmela, pappa Fredrik, 
syster Malva.
Bor: Enskede.
Intressen: Spelar frame fotboll.

INTERVJU

TEAM ZENKO  
– FINNS PÅ NETFLIX
● Team Zenko är en serie på Netflix som 
riktar sig till barn från cirka 7 år och uppåt.
● Serien handlar om de fyra hjältarna Ari, 
Elli, Jax och Niha som tillsammans löser 
uppdrag.
● Redan nu kan du se hela säsong 1 med 
totalt tolv avsnitt.
● Varje avsnitt är ungefär 24 minuter.
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Marlon vill gärna 
dubba fler säsonger 

av Team Zenko. 
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VI INSPIRERAS AV

I det här numret vill vi lyfta RBUs 
distriktsförening i Halland som 
imponerar genom ett brett utbud av 
aktiviteter, ständigt nya projekt och 
ett stabilt medlemsantal genom 
åren. 
TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: RBU HALLAND 

RBU Halland, som stäcker sig från 
Laholm i söder till Kungsbacka i norr, 
arrangerar alltifrån skridskoåkning, 
bad och wakeboardåkning till go-cart, 
biobesök och teaterföreställningar.

För många inom RBU är nog RBU 
Halland främst kända för att ordna 
e-sportträffar dit RBU:are från hela 
landet bjuds in. 2019 Startade de ”Pro-
jekt e-sport” med stöd från Allmänna 
arvsfonden. Projektet, som avslutas i 
februari 2023, har sedan starten ordat 
både fysiska och digitala aktiviteter 
inom e-spel. Sedan hösten 2021 sam-
arbetar de även med e-sportlabb på 

högskolan i Halmstad. Och just samar-
beten ser RBU Halland som nyckeln 
till engagemang och framgång.

– Vi tror på samarbeten eftersom vi 
tack vare dem kan arrangera aktivite-
ter som vi annars inte hade haft möj-
lighet att göra, menar Maria Norrman 
som är styrelseledamot i RBU Halland 
och en av projektledarna för Projekt 
e-sport.

NÄR DET GÄLLER samarbeten är RBU 
Halland väldigt noga med att skriva 
avtal med sina samarbetspartners 
oavsett hur stort eller litet samarbetet 
är. De har kontinuerliga utvärderingar 
av samarbetena där de går igenom vad 
som har fungerat bra och vad som kan 
förbättras.

– Vi skriver till exempel hur vi an-
vänder varandras namn och loggor 
och vem som ansvarar för vad i avtalet. 
Vi har lärt oss vikten av bra samarbets-
avtal den hårda vägen, berättar Agneta 
Tubérus som även hon sitter i RBU 

Samarbeten möjliggör en massa roliga aktiviteter 
Under den här vinjetten upp- 
märksammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

Hallands styrelse och driver Projekt 
e-sport.  

Två exempel på aktuella samarbeten 
är det med Gokarthallen och wake- 
boardparken i Halmstad. 

– Vi har hjälpt Gokarthallen att 
införskaffa en dubbelgokart och vi har 
bidragit till att Halmstads wake-
boardpark nu har en badrullstol till-
gänglig för de som behöver, berättar 
Maria.

Under våren har RBU Halland ock-
så samarbetat med FUB Falkenberg 
genom skridskoträffar med ”No fall”. 
No fall är skridskoåkning som med 
hjälp av linor stöttar upp den som 
behöver extra balans och styrka. 

UNDER INTERVJUN kommer det fram att 
Maria och Agneta har skrivit en barn-
bok som ges ut till hösten. Boken heter 
UbbeLina – Gamingbruden och hand-
lar om en tjej som genom gaming fin-
ner kompisar och ett nytt intresse. 
Boken är framtagen för att bland annat 
visa föräldrar den positiva inverkan 
som e-spel ofta har på barn och ung-
domar.

– Vuxna lyfter ofta fram skadliga 
effekter av dataspelande. Med boken 
vill vi lyfta fram fler perspektiv som 
inte riktigt kommer fram, säger Ag-
neta. 

RBU HALLAND DRABBAS som andra för-
eningar av medlemstapp, men de är 
samtidigt snitsiga på att rekrytera nya 
medlemmar och håller på så sätt en 
stabil nivå när det gäller medlems-
talet.

– Att vi får många nya medlemmar 
tror vi beror på att vi hela tiden förny-
ar oss och erbjuder nya och spännande 
aktiviteter, säger Maria. 

– Vi har också en medveten strategi 
att verksamheten ska rikta sig just till 
barn och unga, avslutar Maria och 
Agneta. ●

Agneta Tubérus och Maria Norrman. 

Tack vare ett samarbete mellan RBU 

Halland och Gokarthallen i Halmstad 

finns det nu en dubbelgokart att hyra. 
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Samarbeten möjliggör en massa roliga aktiviteter 

Wakeboard och e-sport är två  
populära aktiviteter RBU Halland 
kan erbjuda sina medlemmar. 

ANNONS

●  RBU Halland 
stäcker sig från 
Laholm i söder 
till Kungsbacka 
i norr.

●  Arrangerar 
aktiviteter som 
e-sport, bad, 
skridskoåk-
ning, wakeboardåkning, gokart, 
biobesök, teaterföreställningar.

●  Boken Ubbelina – gamingbruden 
kommer att finnas till försäljning 
via bland annat RBU Hallands 
hemsida. Pris: 75 kronor/styck, 
vid köp av 10 ex. Fler än 10 ex: 50 
kronor/styck.

●  Hemsida: halland.rbu.se Kika 
gärna in!

Rehab på 
spanska solkusten

Använd höstlovet till en intensiv  
rehabilitering utanför soliga Malaga. 
22 okt–5 nov erbjuder vi RBU:s medlemmar en 
fantastiskt rabatt! Så boka in två veckors evidens
baserad behandling under ledning av vårt rutine
rade och engagerade team. 

     På anläggningen finns: bassäng, gym, behand
lingsrum och utomhusträningsyta. Föräldrar och 
syskon bor tillsammans på lägenhetshotellet.
     Du kan söka till oss antingen via din region, 
fonder, stiftelser, Försäkringskassan eller privat. 
Fråga oss så hjälper vi dig. 

Vi hjälper dig med ansökan
073096 54 78
jolanda.madia@sarnmark.se
Läs mer på: www.src.care

Vem 
betalar 

din 
rehab?

Passa
 på!

Sänk
t pris

Passa på!Sänkt prishela våren

  Passa på!Sänkt pris hela våren40% rabattPassa på!

RBU HALLAND GER UT 
EN EGEN BARNBOK

Detta är berättelsen om UbbeLina, en nioårig tjej som sitter i rullstol och känner sig utanför, som hittar kompisar via dataspel.

”UbbeLina sitter vid köksbordet med farbror Walters katt Missan, som har så mjuk päls och spinner belåtet. UbbeLina berättar att hon gärna vill ha en dator och spela dataspel, så hon också kan träffa kompisar. Farbror Walter ser frågande ut och säger med oro i rösten:
- Men har du inga kompisar?”

U
bbeLina – G

am
ingBruden

M
aria N

orrm
an, A

gneta Tubérus och N
ils M

elander

Ubbelina
GamingBruden

Maria Norrman, Agneta Tubérus och Nils Melander
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Johan Klinthammar 
känner sig hemma 

på landet.
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Från labbet på Scania, via frilans-
fotograf till månskensbonde och 
förbundsordförande på RBU. Johan 
Klinthammars väg fram till före-
trädare för RBU:s riksförbund är 
spännande och mångfacetterad. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 

FOTO: PRIVAT

I december 2021 tillträdde Johan som 
förbundsordförande. Han kom från 
arbete som frilansfotograf och assis-
tent till sin son. Hans intresse för foto-
grafering började tidigt och 2015 star-
tade han sitt företag JFK Foto som 
idag är vilande till förmån för RBU. 
Passionen för foto finns ändå kvar. En 
passion som tagit sig ambitiösa ut-
tryck.

Johan hade länge en dröm att foto-
grafera fyren Långe Jan på Öland på ett 
sätt ingen hade gjort tidigare. Det krävde 
speciella väder- och ljusförhållanden. 
När det rätta vädret äntligen kom, efter 
tre månaders väntan, satte han sig i bilen 
och åkte den långa vägen från Katrine-
holm till Öland. Klockan ett på natten 
tog han de efterlängtade bilderna. 
Ölands turistbyrå blev så förtjusta att de 
köpte fem av dem.

– Jag var ute efter dis utan att det var 
dimma. Då syns ljuset från strålkastaren 
i fyren som bäst och på ett sätt som ingen 
hade fångat tidigare berättar han och 
visar upp en serie bilder som helt och 
fullt har fångat det han väntade på i tre 
månader.

DET ÄR TYDLIGT att Johan är en man 
som gillar utmaningar. Hans intresse 
för djuprymdsfotografering är ett 
exempel. Han fotograferar stjärnor 
och galaxer som kräver ingående foto-

kunskaper och ett stort tålamod. Han 
visar bilder han tagit på Vintergatan 
och andra galaxer och förklarar ingå-
ende vad som krävs för att kunna foto-
grafera galaxer med helt vanlig fotout-
rustning. Även om Johans fotokun- 
skaper är stora är djuprymdsfotogra-
fering en utmaning även för honom.

– Jag tycker om det som är svårt, 
säger han. När det blir för lätt tröttnar 
jag och hittar på något annat.

FOTOGRAFERANDET hade också en cen-
tral roll i motiveringen till Guldrullen 

Johan brinner för rättvisa
– och rymdfotografering

Johan Fredrik  
Klinthammar
Ålder: 48 år.
Kommer från: Trosa.
Familj: Gift med Linda och har barnen Mar-
win, 18, Lucas, 16 och Felicia, 12.
Bor: På hästgården Mogetorp nära Forsa 
bruk utanför Katrineholm. På gården bor, 
förutom familjen, hästarna Pumpa, Jodis 
och Sulan, tre katter som lystrar till Tomtom, 
Smyrril och Mattis samt fem höns som inte 
fått några namn.
Aktuell: Som ny förbundsordförande för 
RBU sedan 1 december 2021.
Johans drivkraft i RBU: 16-åriga sonen 
Lucas som har en kromosomavvikelse. 

som Johan fick 2019. Ett utmärkelse 
som delas ut årligen av RBU:s riksför-
bund. I motiveringen står bland annat 
”Med skärpa i sinne och bild har du på 
ett imponerande sätt skildrat hur det 
är att vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning. Genom föreläs-
ningar och ditt skapande med foto-
konsten har du lyckats visualisera 
RBU-familjernas utmaningar så att 
också allmänheten begriper vad det 
handlar om”.

VAR HITTAR VI då RBU:s nya förbunds-
ordförande en ledig söndag om han 
inte fotograferar? Antagligen i båten 
med ett fiskespö i handen. Beroende 
på vad han vill ha för fångst styr han 
bilen och båttrailern till en insjö om 
han vill fiska gädda eller ut till havet 
vid Trosa om havsöring eller annat är 
målet. Gäddor som fastnar på hans 
krok hanterar han varsamt och låter 
dem gå ner i djupet igen men gös eller 
abborre blir en god middag. Ibland 
styr han kosan till Norrland och fiskar 
harr.

En familjetradition som i princip går 
före allt annat i Johans fulltecknade 
kalender är den årliga fiskehelgen på 
Åland med sin bror, pappa och farbror. 
Varje höst de senaste 27 åren åker kvar-
tetten iväg.

– Vi fiskar på dagarna och umgås och 
spelar kort på kvällarna. Det är en höjd-
punkt för oss alla.

DET BÄSTA JOHAN vet är en riktigt tidig 
morgon ute i båten. Väckarklockan 
ringer 02.30 och en timme senare åker 
han ut med båten och får se dagen och 
naturen långsamt och varsamt vakna.

Ett annat intresse är musik och den 

PERSONPORTRÄTT
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PERSONPORTRÄTT

kända person Johan skulle välja som 
sällskap på en öde ö är oväntad.

– Jag tar med mig den tyska hård-
rocksgruppen Accepts trummis Chris-
topher Williams så att han kan lära mig 
spela trummor. Jag kan sitta länge och 
lyssna på hans trumspelande men jag 
lyssnar också på 80-talsrock såsom Kiss 
och Iron Maiden.

NATUREN ÄR VIKTIG för både Johan och 
hans familj så det var naturligt för dem 
att flytta ut på landet. 2009 lämnade de 
Vagnhärad till förmån för en hästgård i 
Sörmland. Drömmen om landet hade 
alltid funnits, hans fru är hästintresse-
rad och familjen hade vuxit ur sitt hus i 
Vagnhärad. De kände att en liten häst-
gård skulle passa dem bra men det tog 
fem år innan de köpte sina första häs-
tar. Nu bor en ponny, en islandshäst 
och en travare på gården.

Ingen av barnen är intresserade av 
ridning och inte heller Johan svingar sig 
frivilligt upp på hästryggen. Den biten 
står hans fru Linda för. Johans lott är att 
skörda deras eget hö från de tio hektar 
mark de arrenderar.

När Johan själv ska lista sina tre 
främsta styrkor funderar han en stund 
innan han svarar. 

– Jag brinner för rättvisa, jag är bra på 
att lyssna och jag är snäll, säger han. Det 
viktigaste är rättvisan. Det är därför jag 
är där jag är, på RBU. Jag tror att mina 
kollegor på RBU tycker att jag är engage-
rad och hängiven mitt uppdrag. 

Vad tror han då att hans barn skulle 
svara på frågan om hur deras pappa är?

– I grunden skulle de säga att jag är 
snäll men att jag kan vara orättvis. Bar-
nen kan ibland tycka att jag är lite hård 
men jag är bara rättvis, säger han. De 
känner nog att de kan prata med mig om 
vad som helst – för det gör de. De känner 
också att jag älskar dom mest i hela värl-
den – för det gör jag.

Den egenskap Johan värderar högst 
bland sina medmänniskor är kon-
struktiv kritik. Det tycker han ofta 

saknas i samhället idag. Rent allmän 
håller folk inne kritik eller så lägger de 
fram kritiken på ett sätt som inte leder 
någonstans. De klagar och kritiserar för 
klagandets skull.

– Konstruktiv kritik är det bästa man 
kan få så länge avsändaren motiverar det 
väl. Jag uppskattar den typen av åter-
koppling och det är det bästa sättet att 
bli en bättre människa.

Som en konsekvens av den åsikten 
så är ”snack bakom ryggen” det han har 
svårast att förlika sig med hos sin om-
givning. Johan inbjuder gärna åsikts-
motståndare till diskussion, han tar 
gärna kritik men går man bakom ryg-
gen på honom tar han det hårt och blir 
sårad.

SAMMANTAGET VÄXER DET fram en bild av 
en mjuk person som kan vara hård när 
det krävs, som uppskattar rak kommuni-
kation men inte accepterar när man 
talar bakom hans rygg. Egenskaper som 
kan komma till stor nytta i det viktiga 
arbetet som förbundsordförande för 
barn och unga med funktionsnedsätt-
ning. ●

Konstruktiv kritik  
är det bästa man 

kan få så länge avsändaren 
motiverar det väl.

Fyren Långe Jan fångad i exakt rätt ögonblick. Johan Klinthammar på jobbet. 
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Färdjänst och hjälpmedel  
i fokus inför valet i höst

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 att lyfta våra 
frågor i kontakt med de politiska 
partierna i regionen.

Valet 2022
Inför det stundande valet har Rh-grup-
pen (fem rörelsehinderföreningar i sam-
verkan) bett alla partier inom Region 
Stockholm att spela in en kort film på en 
och en halv minut där de redogör för 
vilka funktionshinderfrågor som är vik-
tiga för dem. Alla partier har svarat ja på 
frågan om att spela in dessa korta filmer 
som kommer publiceras på respektive 
förenings hemsidor.

Utfrågning av regionens partier
Rh-gruppen har också genomfört 
enskilda intervjuer med samtliga politiska 
partier inom Region Stockholm. Alla har 
fått samma frågor om hjälpmedel och 
färdtjänst, tre frågor inom varje område. 
Alla svar finns på RBU Stockholms hem-
sida.

I intervjuerna framkom bland annat att 
det inte finns några planer på att ta bort 
taket på 512 fritidsresor per år, med färd-
tjänst, för personer över 25 år. Det finns 

möjlighet att söka fler resor när ens tilldel-
ning är slut men många får avslag. Det är 
fler som får avslag än som beviljas extra 
tilldelning.

Avgifter på hjälpmedel
Under 2020 infördes avgifter på vissa 
hjälpmedel efter ett tjänstemannabeslut. 
Efter protester från funktionshinderrörel-
sen kom frågan upp på politikernas bord 
och ärendet återremitterades. I väntan på 
att det återremitterade ärendet ska 
komma upp till beslut ligger avgifterna på 
hjälpmedel kvar.

En av RBU Stockholms medlemmar 
har gjort en film med sin dotter om hen-
nes hjälpmedel där hon visar hur det är 
att ha hjälpmedel, hur kostnaderna slår 
och vikten av att inte lägga avgifter på 
sådant som man måste ha för att leva ett 
fungerande liv. Filmen, som bekostades 

Bilder ur filmen som RBU-medlemmen Carina gjort om kostnaden för hjälpmedel. Filmen finns på Youtube, sök på ”Hjälpmedelsexemplet”. 

av Funktionsrätt i Stockholms län, visades 
upp för politiker i Region Stockholm i en 
utfrågning med tema ”Hjälpmedel och 
rehabilitering”.

Therese Lagerman, som är samord-
nare av RBU Stockholms påverkansar-
bete, har intervjuats av SVT om kostnader 
på hjälpmedel. Hon framförde bland 
mycket annat att en person som går på 
daglig verksamhet och har aktivitetser-
sättning från Försäkringskassan inte har 
råd att flytta hemifrån. Avgifter på hjälp-
medel är en stor del av orsaken till detta. 
Exempel: en person med elrullstol betalar 
en avgift på 500 kronor per år till regio-
nen. Det är sedan personens ansvar att 
försäkra rullstolen och det kostar cirka 
5 000 kronor per år. Även hjälpmedel som 
fortfarande är avgiftsfria måste försäkras 
av personen själv. En ögonstyrd dator 
kostar till exempel 7 000 kronor per år att 
försäkra. Sedan tillkommer avgifter på 
hjälpmedel för att äta, tyngdtäcken vid 
sömnproblem, vissa hjälpmedel för per-
sonlig hygien och mycket annat. En per-
son som behöver många olika hjälpmedel 
kan ha kostnader på 18  000–20  000 kro-
nor per år.

RBU Stockholm jobbar envist vidare 
med frågan. ●

JESSICA STJERNSTRÖM
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Skansen för alla! 
Onsdag 24 augusti 2022 

Välkommen till Skansen denna speciella dag!
För alla åldrar, anpassad för dig med funktionsvariationer.
Programmet pågår kl 10–14. Portarna öppnar kl 9.30.

Bollnästorget 
• Klappa ett djur

• Såpbubblor 

• Läskiga lådan 

• Ullåtervinning

• Allsång och dans med Ayla 
Invigning kl 10.30 
Allsång kl 10.40–11.20 
Dans kl 13.00–14.00

• Pimpa din rullstol

• Ansiktmålning kl 10–12

• Prova på att spela gitarr och bas

• Måla och skapa

• Tidningen 8 sidor

• Bäst i test

• Mitt val

Tingsvallen
• Trekamp

Fågeldammarna
• Korvgrillar  
 Ta gärna med egen korv

Sollidens parkering
• Underhållning i väntan  
 på färdtjänsten. 
 Start kl 14.

STOCKHOLMS LÄN

Fri entré  
denna dag för daglig 

verksamhet samt för medlemmar 
i arrangerande föreningar. Tag med 

medlemskort i funktionsrättsorganisation. 
Ledsagare går in gratis.

Adress
Färdtjänst: Sollidsbacken 9

Huvudentré: Djurgårdsslätten 49-51
Ej möjlighet till parkering  

inne på Skansen.
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Gratis inträde för 
alla medlemmar i 
RBU Stockholm 
mot uppvisande av 
bevis att du är 
medlem.

Gör så här:
1. Logga in på  

www.rbu.se

2. Tryck på ”Med-
lem” och sedan 
”Logga in”

3. Logga in med den 
e-postadress du 
har registrerad 
hos RBU. Saknar 
du lösenord 
trycker du på 
”glömt lösenord”.

4. Tryck på ”Mina 
fakturor” i spalten 
till vänster. Där 
kan du antingen 
skriva ut eller 
göra en ”skärm-
dump” som visar 
att du har betalat 
medlemsavgiften 
2022.

5. Visa upp utskrif-
ten eller skärm-
dumpen i 
Skansens entré 
den aktuella 
dagen.

Behöver du hjälp 
eller har du glömt 
vilken e-postadress 
du är registrerad 
med? Maila jessica.
stjernstrom@
stockholm.rbu.se så 
hjälper vi dig.
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SOMMARTIPS

Bjud på  
en härlig  
sommar- 
tårta!

avv

Tips på aktiviteter
för sommarlovet
Om du har vägarna förbi 
södra Sverige i sommar 
så tipsar RBU Halland 
om roliga aktiviteter.
●  Kör gocart i Halmstads Go-

karthall www.gokarthallen.nu/

●  Prova på att åka wakeboard i 

Halmstads Wakepark   

halmstadwakepark.se/funk/
●  28/8 arrangerar RBU Halland 

teaterevent i Wakeparken  

halland.rbu.se/kalender/

Länktips
Här hittar du loppisar,  

nöjesparker och museer. 
www.stockholmmuseums.se

www.sommaraktiviteter.se
www.loppiskartan.se
www.barnsajten.se
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Obs! Receptet innehåller laktos, gluten och nötter. Glutenfritt: Välj en glutenfri tårtbotten. Laktosfritt: Välj laktosfri grädde och byt ut 

nutella mot sylt eller mjölkfri chokladkräm. Nötallergi: Byt ut mandel och hasselnötter till choklad och nutella till sylt.

RBU:s sommartårta 
INGREDIENSER:

1 förpackning tårtbottnar (3 bottnar)

1,5 dl Nutella (rumstempererad)

30 g hasselnötter

1 dl hallonsylt

4 dl vispgrädde

2 st bananer

1 dl färska blåbär

2 dl färska hallon

0,5 l färska jordgubbar

30 g mandelflarn

1,5 msk riven choklad (70 %)

Citronmeliss 

GÖR SÅ HÄR:

1. Vispa grädden.

2. Riv chokladen.

3. Finhacka hasselnötterna.

4. Mosa bananerna.

5. Skölj hallon, blåbär och jordgubbar.

6.  Skiva hälften av jordgubbarna. Mosa resten av 

jordgubbarna i en skål med en gaffel. Blanda 

ihop de mosade jordgubbarna med hallonsylten.

7.  Lägg den första tårtbotten på ett vackert fat. 

Bred ut nutella på tårtbotten. Lägg på den 

mosade bananen och strö över de hackade has-

selnötterna.

8.  Lägg på den andra tårtbotten. Bred på hallon-

sylten och de mosade jordgubbarna.

9.  Lägg på den tredje tårtbotten.Lägg ett lager 

med grädde så att det täcker hela tårtan.

10. Lägg de skivade jordgubbarna runt tårtans sida.

11. Lägg på hallon och blåbär på toppen.

12. Strö över mandelflarn och riven choklad.

13. Dekorera med citronmeliss.

14 port
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” Vi är en länk mellan  
individ och myndighet”

ARTIKEL

tansbolag. De lär också myndigheter 
att kommunicera med personer i bero-
endeställning.

Vem som helst kan söka hjälp av 
Samsyn förutom personer med aktiv 
psykisk ohälsa eller aktivt missbruk. 
De slussas vidare till respektive pro-
fession. Till Samsyn söker sig personer 
med eller utan funktionsnedsättning, 
anhöriga, unga och äldre. Personer 
som behöver stöd att reda ut kaos, lära 
sig hantera stress, få hjälp i myndig-
hetsdjungeln och att hantera sig själv i 
allt som pågår. Man skapar en hand-
lingsplan tillsammans med kunden, 
gör kaoset hanterbart och benar ut vad 
personen prioriterar.

– Vi hjälper folk vända destruktivi-
tet till något lösningsfokuserat.

Samsyn har tre så kallade samsynare. 
En slags handledare eller coach med 
egna erfarenheter inom LSS och männi-
skor med olika behov av stöd som lever i 
en beroendesits. Samsynare är inga 
psykologer, handläggare eller beslutsfat-
tare men de har erfarenhet och är vana 
att agera som länkar mellan person och 
myndighet. En samsynare kommer inte 
med färdiga lösningar utan hjälper per-
sonen att hitta sina egna lösningar.

ANNOS VISION ÄR att skapa en värld där 
olikheter lever sida vid sida, där vi 
kompletterar varandra som dem vi är.

– När vi mår bra hamnar vi sällan i 
konflikter och vi har inga behov av att 
vare sig förminska eller förhöja någon 
annan. ●  

DETTA ÄR 
SAMSYN
Samsyn har idag 
tre handledare/
coacher som stöt-
tar personer med 
och utan funktions-
nedsättning. Den 
som får stöd av en 
samsynare betalar 
en avgift. Allt över-
skott går in i verk-
samheten så att 
fler kan få hjälp och 
stöd. Möten med 
en samsynare kan 
vara fysiskt, digitalt 
eller per telefon. 
Kunden bestäm-
mer.

Läs mer på  
www.zentrab.se/
samsyn/

Anno Paananen startade Samsyn i fjol. 

avv

Ibland kan det vara både krångligt 
och jobbigt i kontakten med olika 
myndigheter. Kontakterna är 
många och det kan bli för mycket 
och kännas rörigt. Samsyn hjälper 
till att reda ut i kaoset. 
TEXT & FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

– Vi är en länk mellan individ och 
myndighet för den som behöver stöd. 
Vi går bredvid, speglar, lyssnar in och 
synliggör så att det som känns som 
kaos formas till en tydlighet.

Så beskriver Anno Paananen Sam-
syn som hon startade 2021. Idén att 
starta Samsyn kommer från Annos 
egen erfarenhet av att anhöriga ham-
nat i kläm mellan myndigheter och 
individ. Det hon såg inte fungerade, 
blev inspirationen att stötta andra. 
Personer med funktionsnedsättning 
bemöts sällan med rätt kunskap enligt 
henne. Det saknas kompetens inom 
bemötande och förmåga att ställa frå-
gor på ett sätt som ska leda fram till 
rätt insats för personen.

Anno upplever att behovet att häv-
da sig är större än någonsin. Personer 
utan funktionsnedsättning har ofta 
har en tendens att värdera personer 
med funktionsnedsättning utifrån 
ytan, från det dom ser och tar sällan 
reda på vad som finns under ytan. 

– Vi behöver stanna till och reflektera 
över varför vi agerar som vi gör. Kanske 
handlar det mer om att vi behöver ut-
veckla oss själva istället för att peka 
finger åt andra och antyda att de bör 
förändra sig. Varje person har behov av 
att bli sedd och bemött för den hen är.

SAMSYN ÄR EN del av Zentrab som båda 
är sociala, icke vinstdrivande, företag. 
Samsyn hjälper enskilda personer, 
handleder, utbildar och föreläser hos 
företag, skolor, kommuner och assis-
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KULTUR

Kultur för hela slanten hela sommaren lång 
Gör ditt eget papper, besök ett 
sagoslott, eller gå på teater i vår 
vackra huvudstad. Sommaren 
bjuder på massor av kultur.

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Skapa ditt eget pappersark
MUSEUM Jag tycker att det är fint att 
reflektera över det där som vi brukar 
ta för givet. Ännu roligare blir det om 
man bjuder in familjen i klurandet 
och kanske till och med gör en aktivi-
tet av det hela. Tänk till exempel på 
ett pappersark. Varifrån kommer det 
och hur gjorde man ett innan pap-
persfabrikerna fanns, för till exempel 
2000 år sedan? På Tumba bruksmu-
seum kan hela familjen få en visning 
av handpapperstillverkning – och till 
och med få göra ett alldeles eget pap-
persark. 

Tumba bruksmuseum ligger på 
Sven Palmes väg 2 i Tumba och på 
deras hemsida hittar du tider för 
visningar och prova på-tillfällen. 
www.tumbabruksmuseum.se

Gripsholms slott
HISTORIA Ta med familjen till Grips-
holms slott och upplev en annan 
värld och en annan tid. Upplev fäng-
elsehålor, kanoner, gemak och en 
kunglig teater på slottet som Gustav 
Vasa lät bygga på 1500-talet. Den 
allra bästa upplevelsen får ni förstås 
med en guidad tur. 

Kika in på www.kungligaslotten.
se/vara-besoksmal/gripsholms-slott 
och leta er fram till kalendariet. 

Monsterklubben  
i Marabouparken
KONST Marabou-
parken konsthall 
visar samtida 
konst med inrikt-
ning på männis-
kans villkor i sam-
hället, historien och 

samtiden. Monsterklubben är konsthal-
lens barnverksamhet där barn från 6 år 
och uppåt får möjlighet att prova på 
olika konstnärliga uttryck och material. 
Allt leds av erfarna pedagoger och 
workshops och aktiviteter inspireras av 
pågående konstutställningar. Monster-
klubben har också verksamhet digitalt 
som poddradio och en tv-kanal. 

Kika in på www.marbouparken.se  
och se vad som är på gång på 

monsterfronten. Alltid hän-
der det något spännande! 

Sprickan  
– ett interaktivt 
spel på Kulturhuset
SPEL När Klara-
kvarteren mitt i city 

revs på 50-talet var 
man tvungen att flytta 

en del av Klara kyrkogård för att få 
plats med Sergels torg. Det var inte 
populärt hos de döda som låg begravda 
där ... Nu har alla modiga en chans att 
täppa till sprickan som öppnades mot 
underjorden när man byggde om i 
Klarakvarteren. I ett interaktivt spel 
konstruerat specifikt för Kulturhusets 
lokaler, får spelaren leta sig fram i 
huset och göra val som avgör spelets 
handling. Spelet startar i biljettkassan 
på Kulturhuset Stadsteatern, där den 
första QR-koden finns. Det är fritt 
inträde och för den som inte har en 
egen smartphone och lurar finns det 
att låna på plats. Så ta med dig 
10–13-åringar till Kulturhuset för att 
mota tillbaka demonerna till underjor-
den. 
Mer info: kulturhuset-stadsteatern.se/ 
barn-ung/sprickan 

Läskigt värre  
i spelet Sprickan.

What Will Have Been av 
cirkuskompaniet Circa,  
på turné med Parkteatern 
18 juni–2 juli 2022.
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Kultur för hela slanten hela sommaren lång 

Park- 
teatern 80år!

12 AVSNITT

Varje år spelas ett 100-tal 
föreställningar under bar 

himmel. Det bjuds på 
teater, konserter, dans 

och cirkus. Alltid  
gratis.

Konstverkstan på Kulturhuset
KREATIVT Och när ni ändå är på Kul-
turhuset (lagom uppskakade efter en 
demonjakt) varför inte måla av er allt 
det läskiga i konstverkstan? Här kan 
barn och vuxna, tillsammans eller var 
och en för sig, skapa efter eget huvud 
eller inspirerade av någon eller några 
av kulturhusets pågående utställningar. 
www.kulturhusetstadsteatern.se 

Parkteatern
TEATER Stockholms finaste och mest 
generösa kulturfenomen har premiär 
den 1 juni. Då drar Parkteatern igång 
sitt fantastiska program. Tänk att vi 
kan njuta av gratis teater runt om i stan 
hela sommaren. Förundras av somma-
rens repertoar och boka in era favori-
ter i kalendern. kulturhusetstads- 
teatern.se/parkteatern 
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Jefferson  
av Jean-Claude 
Mourlevat
BOKTIPS Slutligen 
vill jag tipsa om en 
fantastisk bok. 
Jefferson är boken 
om Igelkotten 
som misstänks för 
mord på sin egen frisör. I kampen om 
att bli rentvådd får han med sig gris-
vännen Gilbert. Enda sättet för dem 
att få polisen att förstå att Jefferson 
inte är skyldig är att hitta den 
egentliga mördaren. Boken som 
är skriven av Jean-Claude 
Mourlevat som mottog förra 
årets ALMA-pris, är en nervkitt-
lande pusseldeckare riktad till 
barn i bokslukaråldern, det vill 
säga cirka 9–12 år. 

Netflix-serien Team Zenko
STREAMING RBU Stockholms medlem 
Marlon Quistbergh Guida är nu aktu-
ell som röstdubbare i säsong 1 av barn-
serien Team Zenko. Serien med 12 
avsnitt hittar du i Netflix barnutbud. 
Marlon spelar hjälten Ari som tillsam-
mans med sin hjältevänner löser olika 
uppdrag (läs mer om Marlon och 
dubbningen på sidan 4–5). ●

Sova vaken har urpremiär  
6 augusti i Akalla by och är 
på turné med Parkteatern 

till och med 27 augusti.

Gör ditt eget papper 
på Tumba Bruk. 

Unika lejonet Leo bor 
på Gripsholms slott. 

Kreativa 
kollon 
i Marabou- 

parken

finns det hittills 
av Netflix-serien 

Team Zenko

Konst- 
verkstan på  

Kulturhuset. 

marabouparken.se
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Vågar du testa parkour eller 
segelflyg? Eller är kanske yoga en 
aktivitet som lockar dig mer? 
RBU Stockholm har något som 
passar alla i sommar och höst.

Alla inbjudningar till respektive akti-
vitet skickas ut i RBU Stockholms 
nyhetsbrev (som når alla medlemmar 
som har meddelat sin e-postdress till 
oss) samt på vår hemsida. 

För aktiviteter som ännu inte är 
datumsatta kommer löpande 
information ut på vår hem-
sida stockholm.rbu.se och 
i kommande nyhetsbrev. 
Håll utkik!

Aktiviteterna vänder 
sig till medlemmar i 
RBU Stockholm. Är du 
inte redan medlem blir du 

enkelt det via vår 
hemsida rbu.se/
bli-medlem. Fota 
QR-koden så kom-
mer du direkt till 
medlemssidan.

Rörelseträning till häst på  
sommar- och höstlovet
Under hösten fortsätter vi att erbjuda 
flera grupper av rörelseträning med 
häst på stall Kungsgården på Ekerö. 

Deltagarna får prova på att rida 
och lära sig att sköta om häs-

ten. Du träffar nya kompisar 
och vistas i en härlig miljö. 
Se alla datum på vår hem-
sida stockholm.rbu.se

Skansen för alla 24/8
I slutet av sommaren bju-

der vi in till en händelserik dag på 
Skansen. Dagen arrangeras tillsam-
mans med Skansen, FUB, Autism- och 
aspergerföreningen, Svenska down-
föreningen med flera. Se inbjudan på 
sid 12–13. 

Katamaransegling 28/8
I slutet av sommaren blir det kata- 
maransegling med Handicat. Katama-
ranen är stabil och det funkar att rulla 
på med flera rullstolar. Det är en läng-
re segeltur där vi äter matsäck om-
bord. 

Frilufts- och fiskedag 3/9
Även i år bjuder vi in till en heldag  
på Tranvik söder om Norrtälje. Det 
blir fiske från båt och brygga, lunch  
i det fria, båttur och samvaro på går-
den.

Sommar och höst med RBU  Stockholm

AKTIVITETER SOMMAR/HÖST

Häng med till Sveriges första tillängliga skate- och parkourpark i Dalarö. 

En av Skansens 
invånare. 
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Sommar och höst med RBU  Stockholm
De populära e-sportträffarna återkommer i höst. 

Drömmer  

du om att 

flyga? 

Parkour 4/9
Aktivitetsdag för hela familjen på Sve-
riges första tillgängliga skate- och 
parkourpark i Dalarö. Parken är byggd 
i samarbete med Parasportförbundet 
och dagen arrangeras med hjälp av 
Dalarö SK. 

E-sportträff 25/9
I höst kommer vi ha en e-sportträff på 
Inferno Online vid Odenplan i Stock-
holm. Det blir spel och möjlighet att 
lära känna nya kompisar.

Träffen är både för dig som är en 
van spelare och dig som är nyfiken 
nybörjare.  

Mor- och farföräldraträffar
Två gånger under året träffas mor-och 
farföräldrar som har barnbarn med 
CP-skada. Ibland kommer en inbjuden 

gäst och berättar 
om något intres-
sant och aktuellt. 
Andra träffar bygger 
på samtal mellan delta-
garna och stöd till varandra.

RBU-mini
RBU-mini är träffar för föräldrar med 
barn i åldern 0–5 år. Träffarna ska vara 
lättsamma, men samtidigt kunna ge 
föräldrarna den information som de 
behöver.

Segelflyg
En familjedag med segelflygning till-
sammans med Uppsala flygklubb. 
Tillsammans med en rutinerad flyg-
lärare flyger man ett tvåsitsigt segel-
flygplan som dras upp av ett motordri-
vet flygplan och sedan kopplas loss. 

Sminkkväll i höst
På sminkkvällen 

kommer makeup-
artister och sminkar 

alla deltagare. Efteråt 
går alla ut och äter middag 

på en närliggande restaurang. 

Yoga för barn oktober-december
Till hösten/vintern bjuder vi in 
till barn- och föräldrayoga vid fem 
tillfällen. Maria Boox som håller i 
yogan har lång erfarenhet av yoga. 
Det var bland andra hon som tog  
ashtanga-yogan till Sverige för många 
år sedan. Vid varje tillfälle är barn och 
en förälder med och yogar tillsam-
mans. 

Yoga-tillfällena blir den 12 oktober, 
17 oktober, 2 november, 8 november 
och 7 december. ●

Ta chansen  
att segla  

katamaran!

Följ med ut och 
fiska i Tranvik. 
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NOTISER

Gymnastik blir  
tillgängligt för fler
Svenska gymnastikförbundet 

sprider paragymnastik till hela 

landet. Det började när eldsjälen 

Birgitta Green i början av 2000-

talet startade ”Alla kan gympa” 

för sin dotter och andra barn 

med funktionsnedsättning. 

Nu ska gymnastiken göras 

tillgänglig för ännu fler. Resan är 

lång men den har börjat. Ett 

stort steg i rätt riktning tas som-

maren 2022 då paragymnasti-

ken deltar på invigningen av 

Ökad säkerhet och tillgänglighet  
ska öka deltagandet vid allmänna val
I Sverige har alla rätt till hemliga 

och fria val. I snitt röstar nio av tio 

svenskar i valet, men bland perso-

ner med funktionsnedsättning är 

deltagandet lägre. 

Myndigheten för delaktighet, 

MFD, välkomnar och tillstyrker 

förslag från regeringen för ökad 

säkerhet och tillgänglighet vid 

allmänna val, samt att dessa ska 

kunna tillämpas vid valet till 

Europaparlamentet 2024. MFD 

lyfter även några viktiga aspekter 

som behöver beaktas ytterligare. 

Bland annat att se tillgänglig-

hetsaspekterna i att göra val 

säkra och att individuella anpass-

ningar inte får ersätta god tillgäng-

lighet. Utlandsröstningen ska vara 

tillgänglig och man ska fortsätta 

överbrygga rådande demokra-

tiska tillkortakommanden genom 

att nå väljargrupper med svårig-

het att utnyttja sin rösträtt, i syn-

nerhet grupper med särskilt lågt 

valdeltagande.  KÄLLA: WWW.MFD.SE 

Barnboksserie om funkisfamiljen
Funkisfamiljen är en serie 

barnböcker om livets stora frå-

gor, som bland annat bemö-

tande, utsatthet och hur det är 

att växa upp med ett syskon 

som har en funktionsnedsätt-

ning. 

I de fem böckerna får man 

följa Vide, Tintin och Mio. Mio 

har en sällsynt diagnos och 

kan inte gå eller prata.

Böckerna är skriva av Anna 

Pella och illustrerade av Anna 

Forsmark. De är utgivna på 

Libris förlag.

KÄLLA: FUNKISFAMILJEN.SE/BOCKER

Butiker ska vara öppna för alla
Handeln ska vara tillgänglig för 

alla. Svensk Handels rekom-

mendation och inställning är 

att butiker ska vara öppna för 

alla och att assistanshundar 

bör få tas med in i butiken. 

Annan hjälp ska erbjudas i de 

undantagsfall då en assistans-

hund inte kan följa med in i 

butiken. Kunder med funk-

tionsnedsättning måste ha 

samma möjlighet som andra 

att besöka butiken. 

Hunden får inte följa med 

om det finns risk för att livs-

medel smittas eller smutsas 

ned. Enligt hygienlagstift-

ningen får inte tamdjur vistas 

där livsmedel bereds, hanteras 

eller lagras.

Det är butiksägaren som 

avgör om det är risk för att livs-

medel smittas eller smutsas 

ner och kan av just den anled-

ningen neka någon att ta med 

sig hunden beroende på till 

exempel planlösningen/utform-

ningen i butiken. Det finns där-

med ett utrymme att i vissa 

undantagsfall begränsa till-

gängligheten för assistanshun-

dar. KÄLLA: WWW.SVENSKHANDEL.SE

Valen ska bli 
mer tillgängliga.

Special Olympics. Då ska de 

få visa upp sin verksamhet.
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 A tt skriva om någonting så 
nära hjärtat som funkofobi är 
svårt av en anledning: man 
vet aldrig var man ska börja. 

Till skillnad från vad många tror, 
handlar det inte om den enstaka icke-
anpassade lokalen eller ett opassande 
skämt, även om dessa är väsentliga 
komponenter. Nej, funkofobi finns 
omkring oss hela tiden, och är ofta 
inslaget i ett fint litet paket med en 
lapp där det står ”det är välment”. 

Om du inte tror mig kan du bara slå 
på tv:n eller scrolla igenom Facebook. 
Hur många människor med synliga 
funktionsnedsättningar ser du i me-
dia? Och då menar jag inte den där 
roliga karaktären i rullstol (skådespe-
laren sitter självklart inte själv i rull-
stol), eller den stackars tjejen som inte 
klarar sig själv och lever ett liv i misär. 
När detta är den enda representatio-
nen som finns är det kanske inte så 
konstigt att människor har den upp-
fattningen som de har.

JAG HADE EGENTLIGEN tänkt använda 
den här texten till att prata om en an-
nan del av funkofobin, men fick en 
plötslig drift att skriva om representa-
tion och integrering efter en incident 
gällande Let’s Dance. Som vi alla säkert 
vet har vi haft vår första rullstolsburna 
deltagare i dansprogrammet Let’s 
Dance. Naivt nog trodde jag att detta 
endast skulle mötas av positiv, om 
något fördomsfull, respons men så var 
inte fallet. Efter att Aron Andersson 
åkte ut senaste deltävlingen, fylldes 

kommentarsfältet på Aftonbladets 
Facebook av uppenbar funkofobi. För 
att summera handlar det om att folk 
tycker att dansparet inte tävlar på lika 
villkor, eftersom Aron inte kan få kri-
tik för sitt fotarbete. Dansparet med en 
rullstolsburen man hade tydligen en 
fördel. Det intressanta med detta är ju 
hur allmänheten helt plötsligt bryr sig 
om lika villkor, när vi ännu inte lever 
på lika villkor. De vidriga kommenta-
rerna försökte sedan rättfärdiga sig 
genom att säga att Aron självklart får 
vara med i Let’s Dance, men endast en 
Let’s Dance där alla andra också är 
rullstolsburna.

Hur kommer det sig att personer 
med funktionsnedsättning är så pass 
marginaliserade att vi endast får inklu-
deras i ett sammanhang med andra 
marginaliserade människor? I ett pro-
gram där alla kan fylla kommentarsfäl-
tet med ”så duktiga” och ”vilka inspi-
rationer”. Tänk er för en sekund in i 
att en annan grupp hade fått höra att 
de endast kunde vara med om de höll 
sig till andra som ser likadana ut, och 
sedan möts av tydligt hat när en faktisk 
integrering sker. 

Vidare kan man se att funkofobin är 
så accepterad i samhället, att det till 
och med finns i de positiva kommenta-
rerna. Ett ord som ofta kom upp var 
hur Aron hade en sådan ”livsglädje”, 
för att fördomen är att han ska hata sitt 
liv som rullstolsburen.

ALLT DETTA KAN motverkas om perso-
ner med funktionsnedsättning faktiskt 
får synas i media. Visa världen att vi 
finns, och för i helskotta lär er ordet 
funkofobi! ●

Nicola St Clair Maitland

Funkofobi finns  
omkring oss hela tiden

Hur kommer det sig 
att personer med 

funktionsnedsättning är 
så pass marginaliserade 
att vi endast får inklude-
ras i ett sammanhang med 
andra marginaliserade 
människor?

TRE TIPS FRÅN NICOLA

1 Lär dig att ställa krav. Be inte lite blygt om 
anpassning, vet vad du är värd och vad du har 

rätt till. Det behöver inte vara otrevligt, bara konkret.

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nicola St Clair 
Maitland
Ålder: 19.
Bor: Rönninge.
Sysselsättning: Student och 
landslagssimmare.

2 Absolut ska man hjälpa till och utbilda 
andra. Kom bara ihåg att det inte är din 

skyldighet att rätta andras okunskap.

3 Jobba hårt, men låt dig själv 
vila. Du kan inte briljera när 

du inte mår bra. 
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STOCKHOLMS LÄN

ORDFÖRANDE  

Carina Pahl Skärlind 

carina.pahl.skarlind@

gmail.com

VICE ORDFÖRANDE  

Sabina Soldati 

sabsol76@gmail.com

KASSÖR  

Robert Metz 

robert@metzdata.nu

 

LEDAMÖTER 

Therese Lagerman 

therese.lagerman 

@stockholm.rbu.se  

Ewa Wodzynska, 

ewawodzynska84 

@gmail.com 

Daria Mazurina, 

mazurina.d.a@gmail.com

Agnes Serfözö 

agnes@ramp.nu

ERSÄTTARE 

Maria Fagerquist 

maria.fagerquist 

@gmail.com

Thomas Muller 

thomasfranzmuller 

@gmail.com

Mica Slätt 

mica_hemma 

@hotmail.com

Jessica Stjernström 

kanslichef och ombuds-

man 75%, 0766-471450,  

jessica.stjernstrom 

@stockholm.rbu.se

Elise Jeppsson 

medlemsansvarig 100 %, 

0766-471451,  

elise.jeppsson@stock-

holm.rbu.se

Therese Lagerman, 

samordnare  

påverkansarbete 20 %, 

0766-471452,  

therese.lagerman@

stockholm.rbu.se

Annika Stridh 

ekonomi 15%, 

annika.stridh@stock-

holm.rbu.se

Elinore Brandén 

fondhandläggare 15 %, 

elinorebranden 

@hotmail.com

STYRELSE

KANSLI

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 person- 

porträtt 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
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 ❦ Lymfmassage
 ❦Massage
 ❦ Zonterapi

Spånga Saltrum & Butik
Platsen där du kan koppla av & koppla ner

 ❦ andningsproblematik
 ❦ ett stillasittande liv 
 ❦ lungproblematik

 ❦ allergisymptom
 ❦ KOL
 ❦ astma

 ❦ psoriasis
 ❦ förkylningssymptom
 ❦ nedsatt immunförsvar 

 ❦ utmattningssymptom

… med mera

FÖR DIG MED: 

VI ERBJUER ÄVEN: VILL DU BOKA SALTRUMMET … 

… för födelsedagar, möhippa, 
svensexa eller ett företagsevent? 
Mejla therese@spangasaltrum.com

Varmt välkomna till  

Sitt i saltrummet där salt flushas in och luta dig tillbaka i våra stolar för en avkopplande stund

Boka på: Tel 070-369 60 22 eller www.bokadirekt.se

I butiken  
har vi saltlyktor, 
saltprodukter  
och mycket mer!

ANNONS
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 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
KÅSERI
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