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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–15 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Dennis Bokedal, Astma Allergi 

Ove Haugen, Hjärnkraft (frånvarande) 

Håkan Hägg – Adjungerad ledamot 

Kenneth Dämbäck – Adjungerad ledamot 

Elisabeth Orrö, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

Gregory 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Ansa Tammerland 
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§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig.  

§ 3 Val av justerare 
Ansa Tammerland 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs 

§ 6 Nulägesinformation renovering 

Hyresnivå efter renovering 

Monika tar med frågan om den nya hyran efter renovering till fastighetsansvarig. 

Det största kostnaden beror på att betong ska bilas bort och gjutas om.  

Ventilation ska åtgärdas.  

§ 7 Ansökan Dalheimers donationsfond 
Redogör för ansökan för hösten 2022. Vi har fått ytterligare medel till kultur och gästpass 

i friskvården. Friskvården får köpa in redskap för bassängen och en stol till bassänglyften. 

Eldorado resurscenter har fått medel till ljudutrustning och musikvattensäng. Till 

konferensen har vi också fått mikrofoner och annan teknisk utrustning. 

Ansa har förslag att vi ska ansöka om medel till en ny tillgänglig soffa. 
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§ 8 Program hösten 2022 och våren 2023 

Evenemang våren 2023 

Det pågår en planering för ett schackevenemang under våren förslagsvis 17–18 mars. Är 

det något som kan locka medlemmar i föreningarna?   

Reumatikerdistriktet tror att det eventuellt kan vara en aktivitet som intresserar männen. 

Det är ibland svårt att hitta aktiviteter som lockar alla.   

För blinda finns speciella schackbräden.  

Hälsovecka 

Förslag på aktiviteter: Yogapass, Zumba och linedance och sittande Zumba.  

Det blir eventuellt en dag med föreläsningar.  

Anna Heikkinen kommer att ha en föreställning om cancer och musikens betydelse i 

läkeprocessen.  

17 november – Dag om intresseorganisationers inflytande och historiska 

perspektiv i arrangemang av Delaktighetsrådet och Dalheimers hus.  

Fastställer programmet för dagen om rättigheternas historia där Delaktighetsrådet är en av 

arrangörerna. Ove Haugen kommer att vara konferencier.    

Efter Jörgen Lundälvs föreläsning så ska Ove Haugen bjuda upp Kjell och Ansa på 

scenen så att de får berätta om Delaktighetsrådet funktion och uppdrag.  

Reumatikerdistriktet och Astma allergi är intresserade av att ställa ut under dagen. 

Föreningarna ska meddela senast 1 november vad de behöver för sin utställning.  

Vi bjuder på jubileumsbakelse och den ska vara laktos och glutenfri.  

Det bjuds på underhållning vid fikaserveringen. 

Internationella funktionshinderdagen 

I år kommer Funktionsrätt inte att ha ett egen välarbetat arrangemang.  

Förslag från delaktighetsrådet 

Ansa har förslag på en föreläsare som kan föreläsa om minnet och rösten. 

§ 9 Tillgänglighet 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

I somras var ett möte om cykelparkering och tillgängligheten vid Björneborgs 

huvudentré. Vi har fått klartecken att de ska utvidga antalet platser för cyklar inom kort.  

 



 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 7) 

Sammanträdesdatum: 2022-09-29 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd  4 (5) 

   

   

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

Yttre entrédörren funkar. Rampen på insidan av trapphuset funkar. Dosan är flyttad till 

vänster.  

Rampen vid entrén är inte åtgärdad.  

Inkomna synpunkter till friskvården 

Det har tidigare inkommit önskemål om att vi ska märka upp vikterna i gymmet. Vi har 

nu köpt in en präglingsbox för det ändamålet. 

Det har inkommit en synpunkt på att vikterna var rörigt placerad och detta är nu åtgärdat.  

Övrig tillgänglighet  

Askkoppen är full. Bänken är snart överväxt av växter. Astma Allergi har skickat in en 

synpunkt på det till den verksamhet som åtgärdade problemet vid tidigare tillfälle.  

§ 10 Händer i våra verksamheter 

Händer i föreningarna 

DHR – kör på som vanligt med hybridmöten.  

Färdtjänsten håller på med ett projekt för att sätta in strypmekanism som gör att fordonen 

inte kan köra för fort i tätbebyggda områden. Resenärer måste bli bättre på att lämna 

klagomål.  

RTP – har kommit gång med verksamheten med kör, stadsvandring och kultur. 

Fortfarande färre fysiska besökare.  

RiG – är i full gång. De har haft möte för nya medlemmar och förtroendevalda. De har 

gruppaktiviteter. 12 oktober är det internationella reumatikerdagen och då har de öppet 

hus på och svarar på frågor om reumatiska sjukdomar och föreningen. 24 oktober har de 

föreläsning om kostens betydelse. 7 november är det föreläsning om hjälpmedel.  

Astma Allergi –Lisebergbesöket för medlemmarna är genomfört. De söker nu fonder inför 

nästa år. De jobbar med att få en förståelse för hur vården fungerar i regionen och de 

uppmuntrar medlemmarna att klaga på korrekt sätt, inte enbart på Facebook. Föreningens 

uppfattning är att miljöförvaltningen inte prioriterar allergifrågor.  

Funktionsrätt – Har gjort rekryteringar och den sista är nu på plats. De försöker jobba 

med utåtriktad verksamhet. 11 oktober har de utbildning om suicidprevention.  

SRF – Kursverksamheten kommer i gång i nya lokalerna nästa vecka. De har flyttat till 

Masthuggsterrassen. Ledstråk och ledfyrar är inte färdigt.  
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§ 11 Övriga frågor 
Föreningar som är hyresgäster i Dalheimers hus ska göra felanmälan genom att mejla 

Dalheimersbrevlådan så vi kan följa upp ärendet.  

§ 12 Mötet avslutas 
 

 


