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Teckenspråksforum

Årets julgran är 
på plats

Tidigt en måndagsmor-
gonen anlände Göteborgs 
Stads traditionsenliga jul-
gran till Gustaf Adolfs torg. 
Under veckan satte perso-
nal från park- och naturför-
valtningen upp julgransbe-
lysningen. 
På fredagen före första 
advent tändes den.

Traditionen med en stor julgran 
i centrala Göteborg är mer än 
100 år och är populär hos både 
boende och besökare. 
Den har vuxit hos en privatper-
son bakom skolan i Härryda. 
För att störa trafiken så lite som 
möjligt kördes granen in till stan 
under natten på en stor lastbil-
strailer.
Sedan julen 2005 kommer granen 
med lastbil och inte med heli-
kopter från Säve som den gjorde 
under många år.

Granen kommer att vara tänd 19 
timmar per dygn, och släckt mitt 
på dagen mellan klockan 9 - 14. 
På tjugondag Knut 13 januari 
släcks granen och monteras ner.

Årets gran är en rödgran 
40 år gammal och 16 meter hög. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tqti1bjFZA
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Innehåll:

Ja nu börjar året gå mot sitt 
slut och vi börjar summera och 
sammanställa. 
Några spännande saker återstår 
dock av året. Äldrevägledaren 
har blivit inbjden till en föreläs-
ningsdag om det åldersvänliga 
Göteborg.  En heldag med 
inspiration och nätverkande. 
Receptionen på Ekelundsgatan 
där Teckenspråksforum har sitt 
kontor ska byggas om. När ar-
betet påbörjas är inte klart men 
det är planerat till december. 
Receptionsdisken ska flyttas 
fram till precis innanför dörren. 
Teckenspråksforum har öppet 
som vanligt under tiden. Mer 
information kommer. 
Teckenspråksforum och Äld-
revägledare har semester imel-
landagarna, 26-30 dec, så då är 
båda verksamheterna stängda.

Vi önskar er alla en skön de-
cember och en god jul. 

Nytt nummer av Teckenposten 
kommer 1 februari 2023 

Denna tidning ges ut av Teckenspråksforum, Göteborgs stad.
Om du vill påbörja eller avsluta din prenumeration kontaktar du 
Teckenspråksforum. Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 

https://www.youtube.com/watch?v=fslQV5kiJ0Y&t=12s
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Samhällsinformation

Nu öppnar P-hus Heden
Den 15 november öppnade det nya tillfälliga 
parkeringshuset på Heden. P-hus ska under 
några år möta behov som uppstår när par-
keringar i området försvinner i takt med att 
Göteborg utvecklas. Från utsidan syns mest 
läktaren och de två verksamhetslokalerna. 
Men bakom träfasaden döljer sig drygt 700 
parkeringsplatser. Förutom läktaren har p-hu-
set en löparbana på taket och två verksamhets-
lokaler där Cykelfiket och Smöriga Bröd snart 
flyttar in. P-huset gör det enkelt att parkera 
och fortsätta till fots, med lokaltrafik eller 
cykel till slutmålet.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Fler övernattningsplatser för akut 
hemlösa i Göteborg i vinter
Ingen ska behöva sova utomhus i Göteborg 
när det är kallt i vinter. Därför ordnar Göte-
borgs Stad och idéburna organisationer fler 
övernattningsplatser. Det finns de som av 
olika anledningar väljer eller tvingas att sova 
utomhus. De löser det under större delen av 
året genom att till exempel bo i tält eller bilar.
När de blir riktigt kallt behöver de komma 
inomhus och sova. Därför finns ett behov av 
ett ökat antal platser under vintern. 
Den som är akut hemlös ska, i första hand,  
söka stödvia socialkontoret eller socialjouren 
om det är kvällar, nätter och helger. 
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Göteborgarnas elförbrukning 
fortsätter att minska
Göteborgarnas elförbrukning har minskat 
enligt Göteborg energi nät AB. I oktober 
minskade förbrukningen med drygt 17 pro-
cent jämfört med samma månad förra året. I 
september var minskningen 13 procent.
Att vi gemensamt kan spara på elen och 
trycka tillbaka förbrukningen betyder mycket. 
Risken för effektbrist och frånkoppling av el 
i vinter minskar och minskad efterfrågan på 
el leder till lägre priser. Det här är riktigt bra 
jobbat av göteborgarna men nu gäller det att 
hålla i och fortsätta spara el
www.vartgoteborg.se

https://vartgoteborg.se/trafik/nu-oppnar-p-hus-heden/
https://vartgoteborg.se/vard-o-omsorg/fler-overnattningsplatser-for-akut-hemlosa-i-goteborg-i-vinter/
https://vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/goteborgarna-fortsatter-att-anvanda-mindre-el/
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Datorspelsklubben fick europeiskt 
innovationspris
Göteborgs Stads verksamhet Datorspels-
klubben har vunnit pris i kategorin “Cities 
innovation for social change” i en europeisk 
tävling. Priset delas ut till verksamheter som 
utmärker sig inom socialt arbete.
Datorspelsklubben var en av totalt 160 no-
minerade till ”The European social services 
awards”, som delas ut årligen. I år var temat 
”Innovation for social change”. 
Datorspelsklubben arbetar med att bryta 
social isolering och stärka självkänsla och 
självständighet hos sina medlemmar.
Läs mer om hur Datorspelsklubben jobbar i
www.goteborg.se

Så ska Färjenäsparken möta älven 
 december startar utbyggnaden av Färjenäs-
parken i mötet med älven. Ny grönska, olika 
typer av sittplatser och belysning, trädäck, 
bryggor och ny markbeläggning är några av 
åtgärderna för att öka tillgängligheten och 
stärka kontakten med vattnet.
Utbyggnaden omfattar strandpromenaden 
intill älven mellan Monsungatan och Karl 
IX:s väg. 
Vid Monsungatan blir det en stor oval gräsyta, 
omsluten av planteringar och äng med en rad 
olika örtväxter.  Piren rustas  upp och förser 
med sittplatser och belysning. Längs strand-
linjen i mittdelen bygger vi en träbrygga med 
sittplatser för alla att komma nära vattnet
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Närvaro en viktig pusselbit för 
trygga bostadsområden
2025 ska Göteborg inte ha några särskilt 
utsatta områden. Det är målsättningen som 
Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag job-
bar mot. Vägen dit sker på flera olika sätt, 
där ökad närvaro är en viktig pusselbit. Med 
trygghetsvärdar, mötesplatser, helgjobb och 
aktiviteter efter skoltid har bolagen utökat 
närvaron från kontorstid under vardagar till 
att finnas på plats till sena kvällar, alla dagar 
i veckan.
Trygghetsvärdarna är ett sätt att öka närva-
ron i de utsatta områdena. Ett annat är att 
bostadsbolagen nu anställer ungdomar som 
helgvärdar för att hålla rent och snyggt i 
områdena.
www.vartgoteborg.com

https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/friluftsliv-natur-och/lagerverksamhet/datorspelsklubben
https://vartgoteborg.se/stadsutveckling/sa-ska-farjenasparken-mota-alven/
https://vartgoteborg.se/trygghet/narvaro-en-viktig-pusselbit-for-trygga-bostadsomraden/
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Hopp om nystart för ullproduktion i Västsverige

På 50-talet var ullen Sveriges största textilfiber och 
industrin blomstrade. I dag finns inte mycket kvar av 
varken kunskap eller maskiner, och hälften av den 
inhemska ullen slängs eller bränns upp. Nu vill den ny-
startade branschorganisationen Arena svensk ull, med 
säte i Borås, blåsa liv i tillverkningen igen.

För att kunna använda mer av den inhemska ullen är det en rad 
logistiska problem som behöver lösas: fårägarna måste få betalt för 
ullen så att det blir värt att köra den till en uppsamlingsstation, det 
måste skapas sådana uppsamlingsstationer där ullen kan lämnas 
och sorteras, det behövs tvätterier där ullen blir ren, och spinnerier.

Västra Götalandsregionen har, tillsammans med Region 
Gotland och Region Halland, finansierat utvecklingen av 
Arena svensk ull

Sjöfartsmuseet öppnar 10 december

Lördag 10 december öppnar 
Sjöfartsmuseet Akvariet igen 
efter en stor om- och tillbygg-
nad. Då går det bland annat att 
se ett nytt akvarium och flera 
nya utställningar. 

Invigning
Lördag 10 december 

och 
söndag 11 december

Klockan 10:00 – 17:00

Fri entré

www.sjofartsmuseetakvariet.se

Upplev fyra våningar fyllda med upple-
velser, salta berättelser, undervattensliv 
och intressanta föremål. 
• Plan 3 en given plats för barnfamil-

jer med utställningen Stora blå och 
lekrummet Knattegatt. Här finns 
även fartygsmodeller i mångfald i 
modellutställningen Fartyg i fokus. 

• Plan 2 bjuder på stor dramatik över 
haven med utställningen Hav av his-
torier och fotoutställningen Arven 
efter varven. 

• På entréplan finns den nya bistron, 
Café One, och museets nya butik. 

• Under jord tar Akvariet plats med 
sin spännande undervattensvärld, 
här finns vattenlevande djur, utställ-
ningen Vattenplaneten och forsk-
ningsstationen Ocean Lab.

Läs mer i VGRfokus
www.vgrfokus.se

Teckenspråkstolkas
lördag kl 12-14

https://vgrfokus.se/2022/11/hopp-om-nystart-for-ullproduktion-i-vastsverige/http://www.vgrfokus.se


Tillfällig korttidsplats 
skapades utifrån behovet 
från en av våra brukare i 
hemtjänsten. Göteborgs 
stad har aldrig tidigare 
haft korttidsplats för döva. 
Eftersom det fanns en 
ledig lägenhet på Åkerhus 
teckenspråkiga enhet såg 
vi möjlighet att omvandla 
den till en korttidsplats. 
Brukaren är inte 65 år och 
tillhör inte äldreomsor-
gen, men vi skapade möjligheten för honom att kunna få rehabilitering i 
teckenspråkig miljö. 
Brukaren ramlade i hallen i sin bostad och bröt foten. Med hjälp av 112 
app kunde han snabbt tillkalla ambulans. En av grannarna hörde hur han 
ropade och kom för att hjälpa. 
När administratören för teckenspråkig äldreomsorg fick information om 
vårdplaneringen så skapades en idé om korttidsplats i teckenspråkig miljö. 
Under vårdplaneringen presenterades förslaget. 

”Jag blev ledsen av lättnad att få möjlighet att få 
komma till Åkerhus teckenspråkiga enhet. 
Det räcker att det är teckenspråkig personal och  
att de kan ta hand om mig under tiden jag är sjuk”

Brukaren känner sig nöjd med den hjälp han 
har fått och de möjligheter som fanns för honom, 
att bli den första person som får korttidsplats på Åkerhus teckenspråkiga 
enhet i Göteborg. Det blev en stor välkomstfest som uppmärksammades. 
Han har möjlighet att röra sig i rummet, kan larma när han behöver hjälp. 
Motivationen har ökat och han känner kraft att träna. 

”Korttidsboende är ett jättebra alternativ. Det kan jag varmt rekommendera”

Det är efterfrågan på platser som skapar möjligheter. Lediga platser på 
Åkerhus teckenspråkiga avdelning kommer användas till korttid när be-
hovet uppstår. Vi hoppas få ta emot fler personer till korttidsplatser på vår 
teckenspråkiga enhet när vi har lediga lägenheter.  
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Information från teckenspråkiga verksamheter

Göteborgs första korttidsplats för 
döva/dövblinda i teckenspråkig miljö!

Ombyggnation i entrén till 
Teckenspråksforum
Receptionsytan på Ekelundsga-
tan 1 ska byggas om. Vi vet ännu 
inte när men det kommer att bli 
innan årsskiftet. 
Idag finns receptionsdisken längst 
in i lokalen och den kommer att 
flyttas fram till precis innanför 
dörren från trapphuset. 
Anledningen är att få en bättre 
användning av lokalen och en 
ökad säkerhet. 
Besökare till Teckenspråksforum 
kommer att anmäla sig i recep-
tionen vid dörren och sedan bli 
insläppta att vänta som vanligt. 

Vi återkommer med mer 
information när vi vet tids-
planen och hur arbetet kommer 
att påverka oss.  
Teckenspråksforum håller öppet 
som vanligt. 

Vill du veta mer? 
Kontakta:
enhetschef Monica Johansson 070-785 12 39 
administratör Pernilla Petersen 073-666 23 19

Teckenspråksforum och 
Äldrevägledare har stängt 
26-30 december

 Välkommen åter 
 3 januari 2023

https://www.youtube.com/watch?v=VeVPAqR74bw&t=4s
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Information från Äldrevägledaren
På den här sidan hittar du aktuell information 
för dig som är äldre eller har en anhörig som är 
över 65 år. 

Åldervänliga Göteborg: välfärdsteknik 

Idag finns det redan mycket som är digitalt 
tex trygghetskamera och trygghetslarm. Vi har 
mycket i vår vardag som är digitalt som egna 
blotryckmätare och kanske har ni redan köpt en 
robotdammsugare. Det är perfekt om man inte 
vill störas av olika personer som städar i hemmet. 
Det finns även en digital medicinlåda, kopplad till 
en app, som påminner dig om att ta medicin i rätt 
tid. Men apparater kan inte ersätta människor och 
sociala kontakter. 

Hur kan Göteborg bli mer vänligt för 
äldre att bo i? I filmen kan du se ett 
samtal mellan mig, Marie, och vår prak-
tikant Hanna där vi pratar om olika 
smarta lösningar som kan underlätta i 
hemmet. I slutet på november ska jag 
besöka en inspirationsdag som bland 
annat handlar om digitalt samhälle.

Syftet med teknikutvecklingen är att personen ska bli 
mer självständig. I framtiden kanske hemtjänsten har 
mer tid för social kontakt om de inte behöver lägga 
tid på till exempel städning. 
Ska bli spännande att se vad som finns på inspira-
tionsdagen! 
Har du frågor eller tips, förslag så är hör av er till oss!

Teckenspråksforum och Äldrevägledare 
önskar er alla en riktigt 

God Jul 
och 

Gott Nytt År
Vi håller stängt under v 52, 
det vill säga 27-30 december. 

Övriga tisdagar har vi öppet som 
vanligt för drop-in eller du kan ringa 
videosamtal till oss. 

https://www.youtube.com/watch?v=QQUDTj5QmDo&t=5s
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Just nu är energisituationen i Sverige och Europa 
kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och 
kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen 
inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan till-
sammans förbättra situationen genom att minska 
elanvändningen. Här hittar du information om 
läget, varför vi behöver minska elanvändningen 
och hur du kan bidra.

Smarta eltips

www.energimyndigheten.se/
varje-kilowattimme-raknas

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när 
elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hus-
håll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och 
på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du 
kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk 
på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en 
grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär 
fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på 
dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta 
till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska 
din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, 
de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus
En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i föns-
ter och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis 
tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, 
exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste 
ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som res-
ten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.
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Över 100 bidrag till tävlingen 
om Brunnsparkens nya café

Det har kommit in över 100 bidrag till 
arkitekttävlingen för Brunnsparkens 
nya cafébyggnad. Ambitionen med 
utformningen av byggnaden är att 
den ska bli ett landmärke i den lilla 
skalan och stärka Brunnsparken 
som trygg mötesplats. 

Nu kan du ta del av alla tävlingsbidragen
i Göteborgs Stads digitala utställning. 
Cafébyggnaden är den sista pusselbiten i 
Göteborgs Stads upprustning av Brunnsparken. Byggnationen 
av den nya byggnaden beräknas starta under 2023 och färdig-
ställas tidig vår 2024.

Snart är det vinter i Göteborg

På www.stadsutveckling.
goteborg.se kan du läsa 
mer och se alla bidrag. 

Göteborgs Stads vintersäsong började  
redan den 15 oktober. Från då har Gö-
teborgs Stad beredskap att hantera snö 
och halka. Denna beredskap sträcker sig 
fram till den 15 april.
Förra vintern kom det stora mängder 
snö och en lärdom Göteborgs Stad drog 
av det var att vi behöver vara ännu mer 
på tårna. Nu finns en organisation som 
är bättre förberedd och redo när vädret 
slår om.
All snöröjning och halkbekämpning är 
inte Göteborgs Stads ansvar. Fastighets-
ägarna är skyldiga att skotta sina trotto-
arer och halkbekämpa.
Det är tillsammans som vi ser till att 
staden har en bra vinterväghållning, 

Har du koll på ditt ansvar? 
I år har Göteborgs Stad gjort fle-
ra förändringar för att förbättra 
snöröjningen och halkbekämp-
ningen. Men det är tillsammans 
som vi kan få en bra vinterväg-
hållning.

Du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer 
och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ing-
en gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av 
gatan utanför tomtgränsen. Det är viktigt att ha koll på när det 
blir halt och snö och se till att det tas om hand. 

Du som boende eller besökare i staden har du också ett ansvar. 
Se till att du har rätt utrustning; vinterdäck på bilen och cykeln 
eller broddar på skorna om du behöver det. Om det kommer 
stora mängder snö så ge dig själv extra tid för att ta dig dit du 
ska.

Läs mer på www.vartgoteborg.se eller goteborg.se

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/centrum/brunnsparken/tavling-om-ny-cafebyggnad/
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/centrum/brunnsparken/tavling-om-ny-cafebyggnad/
https://vartgoteborg.se/trafik/snart-ar-det-vinter-i-goteborg/
http:///wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.65f5f4a2-02c3-47f5-ae19-4170563b99bf


Jul på Liseberg -en sagolik jultradition

Julklappsvagnen gör entré

Under julen förvandlas Liseberg till 
ett sagolikt vinter-landskap med 
magisk julstämning. Så ta varan-
dras händer och gå på klappjakt 
bland julmarknadens bodar, få upp 
värmen i vintervakna karuseller 
och passa på att njuta av julens alla 
dofter och smaker.

I årets nyhet Tomtebyn väntar 
en by byggt helt på dina innersta 
önskningar. En by fylld av magiska 
dörrar, lekfullt nisseäventyr, glitt-
rande skratt, klingande bjällror och 
nissar så snabba att snön yr. Och 
såklart sjävaste Tomtefars hus - och 
nissarnas livliga verkstad. 

Låt allt det magiska omfamna dig och de 
dina i en uppriktig önskan om en riktigt 

God Jul!

Vinterns varmaste julevent är 
tillbaka! Göteborgs Stadsmis-
sion och Spårvägssällskapet 
Ringlinien ger sig återigen ut för 
att samla in julklappar och pre-
sentkort till barn, unga, familjer 
och äldre som lever i utsatthet i 
Göteborg.

Vill du hjälpa till?
Du kan lämna din julklapp på någon av 
stoppen som görs med vagnen. Start och 
mål är Centralstationen/Drottningtorget, 
där en vagn finns hela dagen. Vagnen 
gör även längre stopp i Majorna, Valand, 
Härlanda, Sankt Sigfrids plan och Wie-
selgrensplatsen. 

Mer information och tips på presenter 
hittar du på www.stadsmissionen.org

Din julklapp kommer att hamna i den julklappsbutik som 
Göteborgs Stadsmission bygger upp och familjerna bjuds in 
till julklappsbutiken där de själva väljer ut sina klappar.

Lördagen den 3 december 
klockan 11:00-15.00 
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https://www.stadsmissionen.org/julklappsinsamling/
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Göteborg är en underbar julstad 
med mängder av mysiga aktivi-
teter och platser. 
På goteborg.com hittar du 
många tips och idéer. 

Färdtjänst
Jul är högsäsong för färdtjänstre-
sor, särskilt på julafton. 
Boka din resa i god tid. 
Bokningen för jul har öppet 
5 - 21 december. 
Bokning av nyårsresa stänger 
30 december
Boka på telefon 031-368 25 50. 

Planera ditt resande under helgerna

Västtrafik
Från den 11 december gäller 
vintertidtabell för alla linjer. Titta 
i tidtabellen för linjen du reser 
med eller sök din resa i resepla-
neraren ifall några tider ändras. 
Samtidigt gör vi även justeringar 
i trafiken så håll dig uppdaterad. 

Cykla eller gå
Se till att du har rätt utrustning; 
vinterdäck på bilen och cykeln 
eller broddar på skorna om du 
behöver det. Om det kommer 
stora mängder snö så ge dig själv 
extra tid för att ta dig dit du ska.

Under jul- och nyårshelgen är det många som reser, både långt 
och kort. Planera din resa och förbered dig på längre restider och 
väderomslag. 

https://www.goteborg.com/guider/jul-i-goteborg/


OM OSS
Teckenspråksforum är ett  
Informations- och Kunskapscenter.  
Hos oss får du som är döv samhälls- 
information på teckenspråk och personlig 
service, till exempel när du ska kontakta 
myndigheter eller fylla i blanketter.  
Även du som vill ha information om  
teckenspråk, dövas livsvillkor eller tips om 
hur du kan tillgängliggöra din verksamhet 
är välkommen att kontakta oss.                

Kontakta oss

Vi finns på Facebook 
Teckenspråksforum Medborgarkontor

Mobil/sms: 070-210 37 42 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime

Telefon: 031-367 90 75

E-post:  
aldrevagledare@demokratimedborgar-
service.goteborg.se

Mobil /sms: 073-509 97 51 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime     

Tal: 031-367 90 77

E-post:   
teckenspraksforum@demokratimed-
borgarservice.goteborg.se 

Besöksadress: Ekelundsgatan 1, plan 1

Webbplats:  
www.goteborg.se/teckenspraksforum

Teckenspråksforum Äldrevägledare
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Drop-in 
Tisdag klockan
10.00- 12.00
13.00-15.00
Lunchstängt: 
12.00-13.00

Övriga dagar är du
välkommen att boka 
ditt besök.

Teckenspråksforum 
och Äldrevägledare 
har stängt 
26-30 december

Välkommen åter 
3 januari 2023

Vi finns på: 

https://www.facebook.com/teckenspraksforum.medborgarkontor/
mailto:aldrevagledare%40socialresurs.goteborg.%0Dse?subject=
mailto:aldrevagledare%40socialresurs.goteborg.%0Dse?subject=
mailto:teckenspraksforum%40socialresurs.%0Agoteborg.se?subject=
mailto:teckenspraksforum%40socialresurs.%0Agoteborg.se?subject=
http://www.goteborg.se/tecken-

