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Mallar
Grafisk profil
Göteborgarna ska enkelt kunna ta del av Göteborgs Stads tjänster.
Det är en demokratisk rättighet. Därför ska vi kommunicera
tydligt, öppet, aktivt och trovärdigt. Vår grafiska profil gör staden
tydlig som avsändare. Den grafiska manualen, som visar hur
vi tillämpar profilen i olika produkter och kanaler, hittar du på
goteborg.se/grafiskprofil.

Ladda ner och öppna mall
I den grafiska manualenfinns en sida som heter Mallbibliotek.
Där hittar du alla mallar i Word, Powerpoint och Indesign som finns
för nedladdning. Indesign-mallarna har färdiga styckeformat och
färgrutor och i det tillhörande layoutbiblioteket finns layoutförslag.
I instruktionslagret i varje Indesign-mall finns viktig information om
hur du använder mallen. Läs alltid de instruktionerna noga.
Klicka på mall och layout
bibliotek för att ladda ner.
De sparas i Hämtade filer
om du inte gjort några andra
inställningar.
Öppna mallen genom att dubbelklicka på den. Välj Spara (Ctrl+S)
och spara den med lämpligt namn där du vill.

Designsystem
Mallarna är gjorda enligt ett designsystem, ett rutnät som hjälper
dig att bygga layouten. Detta visas som stödlinjer för spalter och
rader. Stadens logotyp har en fast plats och storlek i alla format.
Även marginalerna, sidhuvud och sidfot utgör ett fast ramverk.
Läs gärna mer och se exempel i stadens grafiska manual.

Stadsdel/förvaltning
Stadsdel/förvaltning
Enhet/verksamhet/projekt
Enhet/verksamhet/projekt

Exempel på hur
en mall är uppbyggd.

Stadsdel/förvaltning
Enhet/verksamhet/projekt

Marginaler, sidhuvud och
sidfot utgör ett fast ramverk.
Stadens logotyp har en fast
plats och storlek.

Ullabore, is
moluptatur ali
Omnisimporio.
Nem quia ium et ut
volorest la ipsam
quatetur re excestiam
es acia niendae. Udantis
adis autam facerumtint.

Masquare,
ut ducimporem
faccusamus!
Uis auta non nis alicto quaepre dolessum harum ut ium core se
odi simusam iunderatur arupiet dignam ipictor itaspienihil id
quos eumquo. Core se odi simusam.

www.goteborg.se
www.goteborg.se

Textinnehållet i sidhuvud
och sidfot anpassar du efter
behov, men du behåller
styckeformatering enligt
instruktionerna.

Moluptatur al,
nem volorest
la ipsam rese
acia niende.
www.goteborg.se

Moluptatur

Moluptatur

Al, nem volorest la ipsam rese
acia niende. To volo veleculparum uta cum ad quae litas
non repedis denihit, vendes
ditatem porpore ptassed
maAte magnatquo et, conet.

Al, nem volorest la ipsam rese
acia niende. To volo veleculparum uta cum ad quae litas
non repedis denihit, vendes
ditatem porpore ptassed
maAte magnatquo et, conet.

Den grå ytan markerar här
satsytan där innehållet
placeras. Här har ytan fyllts
med rubrik, foto och tre textpuffar. Foto har hämtats från
mediabanken och styckeformat för texten och färger för
textplattorna finns i mallen.
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Mallsidor och instruktioner
När du öppnar mallen ser du en eller flera sidor med layoutförslag och instruktionsrutor. Läs instruktionerna. Instruktionsrutan
som ligger mitt på sidan kan du sedan ta bort eller flytta undan.
Du kan även tända, släcka och låsa lager enligt instruktionerna.
Under Sidor ser du en eller flera mall
sidor. För att byta mall på en sida utifrån
mall drar du mallen till aktuell sida. Du
kan även skapa nya sidor genom att dra
ner mallen. På mallsidan finns stödlinjer
och logotypen ligger låst.

Instruktionsrutorna
innehåller information
om sidhuvud, sidfot,
layout, text, färger,
teckenspråksöversättning
och tillgänglighetsanpassning.

Tänd och
släck lager.
Lås och
lås upp lager.
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Flera avsändare
Ibland är Göteborgs Stad en av flera avsändare. I mallarna
finns instruktioner och exempel på hur logotyper placeras vid
de tillfällena.
Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare
När Göteborgs Stad är huvudman i ett samarbete med andra
avsändare ska storleken på samarbetspartners logotyper i varje
enskilt fall max vara 70 procents storlek av Göteborgs Stads
logotyp. Om det är många samarbetspartners går det bra att
skriva ut namnen på dessa i text i stället.
Exempel på placering av logotyper
i affischmall där
Göteborgs Stad är
huvudman i samar
bete med andra
avsändare.

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare
När Göteborgs Stad samarbetar med likvärdiga huvudmän
ska parternas logotyper vara jämbördiga avseende storlek och
placering.
Exempel på placering av logotyper
i affischmall där
Göteborgs Stad
samarbetar med
likvärdig avsändare.

Läs mer på sidorna Samarbeten, Särprofilerade verksamheter och
Helägda bolag i den grafiska manualen.

Teckenspråksöversättning
I mallarna finns instruktioner om hur du markerar att innehåll
finns översatt till teckenspråk. Mer information om teckenspråksöversättning och QR-koder hittar du på sidan Mallbibliotek i den
grafiska manualen.

Tillgänglighet
I mallarna finns även instruktioner om hur du tillgänglighets
anpassar PDF:er för webbpublicering. Mer information finns även
under rubriken Export senare i denna lathund.

Alla PDF:er i stadens
digitala kanaler måste
vara tillgänglighets
anpassade eller ha
information om hur en
kan ta till sig innehållet
på annat sätt.
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Layoutbibliotek
Öppna och montera layout
Dubbelklicka på layoutbiblioteket för att öppna det.
OBS! Varje layoutbibliotek är anpassat efter en specifik mall och
kan bara användas för den mallen.
Om du vill använda en layout i biblioteket flyttar du först bort
eventuellt innehåll från sidan (inte sidhuvud och sidfot). Ställ dig
på sidan och högerklicka på layouten i layoutbiblioteket.
Välj Montera objekt. Då hamnar layouten rätt på sidan.

Layouten innehåller förslag på placering av text och bild.
Om du vill byta layout måste du ta bort innehållet på sidan
igen och montera en ny. Alternativt ändra manuellt i layouten.
Utgå från layoutförslaget och montera bilder i bildrutorna
(Ctrl+D) och montera/klistra in/skriv text i textrutorna.
Layoutbiblioteken finns som förslag och som en hjälp.
En måste inte följa dessa förslag.
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Arbeta i mallen
Arbetsyta och fönster
När du sedan ska börja jobba med din layout och börja lägga
in bilder finns det några fönster som är bra att ha tillgång till.
Det enklaste är att ställa in arbetsytan Avancerat under Visa
 Arbetsyta  Avancerat. Då får du bland annat fram Sidor,
Lager, Länkar, Färgrutor och Styckeformat. Om du saknar något
fönster hittar du dem via Fönster i översta menyraden.

Om du vill ta reda på mer om alla val och verktyg som finns i
Indesign gå till https://helpx.adobe.com/se/indesign/user-guide.html
eller sök efter tutorials på nätet.
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Styckeformat och teckenformat
Mallarna har förinställda styckeformat och teckenformat som
ska användas för texten. Då blir det rätt typsnitt och en balans
och enhetlighet i layouten.
För att använda ett styckeformat sätter du markören i text
stycket och klickar på det format du vill använda.

Om du behöver justera något i textformaten, till exempel minska
en rubrik, kan det göras i verktygsraden överst. Om du sedan
vill ändra tillbaka till originalinställningarna för styckeformatet
högerklickar du och väljer Rensa alla åsidosättningar.

Typsnitten som används är Gotham och Adobe Caslon Pro.
Adobe Caslon Pro används främst för längre brödtexter. Om du
saknar ett typsnitt kontakta enheten visuell kommunikation
på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.
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Färgrutor
Under Färgrutor finns stadens komplementfärger. De fungerar
både i tryck och i digitala kanaler och är tillgänglighetsanpassade
utifrån myndighetskrav. Använd inte egna tonade varianter av
färgerna. Färgerna används i plattor och illustrationer, inte i text.
Om du har text på färgplatta ska det vara svart text på de ljusa
färgerna samt gul och vit text på resterande. Se sidan Färg
i den grafiska manualen för mer information.

Smarta kortkommandon
W

Växlar mellan Normalt och Förhandsvisningsläge

V

Svart pil (markering)

A

Vit pil (direktmarkering)

T

Textverktyget

I

Pipett (om du t ex vill plocka färg från en ruta för att färga en annan)

Ctrl+C

Kopiera

Ctrl+V

Klistra in

Ctrl+X

Klipp ut

Ctrl+D

Montera (vanligtvis bild)

Ctrl+Z

Ångra

Ctrl+Shift+Z

Gör om

Ctrl+G

Gruppera

Ctrl+Shift+G

Avgruppera

Ctrl+L

Lås objekt (Lås upp: klicka på hänglåset, visas i Normalt läge)

Ctrl+Shift+-

Dolt bindesträck (placera det där du vill att ett ord ska avstavas)

Shift+enter

Tvingat radbryt (blir ej nytt stycke)

Skala upp och ner skalenligt genom att hålla ner Ctrl+Shift när du drar i en ruta.
Alt + scrolla med musen för att zooma ut och in.

9

Exempel
Allmänna tips
Gå gärna in och läs på goteborg.se/grafiskprofil för att få tips
och information om layout, illustrationsmanér och bildspråk.
Ett grundtips är att tänka att layouten ska vara enkel och tydlig.
Ha inte för många element på sidan utan håll det rent. Var inte
rädd för vita ytor. Håll dig till få bilder och två eller tre färger.
Du kan lägga text på färgplattor för att förstärka ett budskap.

Goda exempel
Exempel på leveranser gjorda enligt Göteborgs Stads grafiska
profil hittar du på intranat.goteborg.se/visuellkommunikation.
På följande sidor ser du även några exempel.

Morot
Hela året

Majorna-Linné

Behöver du någon
att prata med?
Du som är anställd i Majorna-Linné har möjlighet att kostnadsfritt
få stöd av specialister för att få rådgivning, vägledning och stöd vid
problem i arbetslivet eller privatlivet. Det kan handla om vad som
helst som är angeläget för dig att prata om.

Säsong är den årstid då frukt och grönsaker
mognar med hjälp av sol och vatten, i växthus
eller på friland. Det är klimatsmart att välja
närodlat och efter säsong.

»
»

psykisk ohälsa, exempelvis oro eller ångest

juridiska och ekonomiska problem
samlevnads-, familje- och relationsproblem
missbruksproblem, exempelvis av droger,
alkohol, mat eller spel
Sociala problem

Du får stöd helt anonymt – din chef behöver
inte kontaktas.

Foto: Amanda Sveed

stress- och sömnproblem

180322-003-135

Telefon: 010-555 00 25
Mail: prc-se@sos.eu

»
»
»
»

Göteborgs Stad

Du kan få rådgivning och stöd inom:

Här kan du få
rådgivning och stöd
alla dagar 06–24

April 2018

Säsongsguide för grönsaker

www.goteborg.se
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Enklare vardag för alla
i en hållbar och öppen stad

Om Konsument
Göteborg

i Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö
kommun

»

Information om dina rättigheter när du är
missnöjd med en vara eller tjänst som du
har köpt.

»

Råd om hur du reklamerar (klagar) till
säljaren på bästa sätt.

»

Råd om hur du går vidare om inte säljare
och köpare kommer överens. Till exempel
genom att anmäla ett ärende till Allmänna
reklamationsnämnden.

»

Råd före köp, till exempel vad du ska tänka
på innan du anlitar en hantverkare eller
köper en vara.

Du vet väl att du
alltid har tre års
reklamationsrätt?

www.goteborg.se/konsumentrad

Vi utbildar i
konsumenträtt

Vi informerar dig om vad du har för rättigheter och skyldigheter som konsument,
och vad du ska tänka på innan du ingår
ett avtal.

Skolor

Vi arbetar även förebyggande med marknadsVi har lång erfarenhet av att arbeta med grundundersökningar samt föreläsningar och
och gymnasieskolan. Där tar vi upp de konsuutbildningar för olika grupper.
ment- och ekonomifrågor som finns i elevernas
vardag. Vi har också tagit fram ett antal rollspel
och kortspel som skolorna själva kan använda.

Föreläsningar och
utbildningar

Kontakta oss
Telefon: 031-368 08 00,

180322-004-043 Tryck Ale Tryckteam Foto: mostphotos.com April 2018

Detta kan
konsumentrådgivningen
hjälpa dig med

Konsumentrådgivning för dig som bor

Konsument Göteborg är den kommunala
konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad
och tillhör förvaltningen för konsumentoch medborgarservice. Vi ger kostnadsfri
rådgivning i konsumentfrågor till dig som
bor i Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö
kommun.

telefontid
Vi erbjuder föreläsningar i konsumentfrågor
till måndag–torsdag kl. 9–12
olika grupper. Den kan till exempel handla
om konsumentfraga@kom.goteborg.se
E-post:
allmän konsumenträtt, köp av resor eller hantBesök: Ekelundsgatan 1 Göteborg,
verkstjänster. Vi skräddarsyr gärna föreläsningen
måndag–torsdag kl. 9–12
utifrån olika önskemål.

Personalutbildning för
handeln

Följ oss gärna på sociala medier
facebook.com/konsumentgoteborg

@konsumentgbg
Sedan många år hjälper vi företag av olika slag
med personalutbildningar. Utbildningen kan
@konsumentgbg
till exempel vara för en bilfirma och handla om
de speciella regler som gäller vid bilköp. Eller
för en hemelektronikbutik eller möbelaffär och
handla om de frågor som finns i samband med
köp av deras varor.

Göteborgs Stad

Konsument
Göteborg

Vi underlättar så att du får en enklare vardag!

Västra Hisingen

Livet förändras
när man väntar barn och blir förälder, ibland så
mycket att man kan behöva extra hjälp och stöd.

Elenore Hagberg
Socionom
Telefon: 031366 49 48
E-post: elenore.hagberg
@vastrahisingen.goteborg.se

Eva Mörk
Socionom
Telefon: 031366 65 36
E-post: eva.mork
@vastrahisingen.goteborg.se

Vi förebyggande socionomer möter blivande
föräldrar och föräldrar med barn 0–6 år.
Vi kan vara ditt samtalsstöd. Vi vill
skapa trygghet för dig som förälder,
stärka dig i din föräldraroll, inspirera
och skapa möjligheter.
Vi har ett nära samarbete med
barnmorskemottagningen, barna

vårdscentralerna och de öppna
förskolorna i Biskopsgården,
Västra Hisingen.
Kontakta oss gärna för samtal.

Vad kan vi hjälpa dig med?
»
»
»
»

180423001138 Foto: mostphotos.com, Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå, Lo Birgersson och Julia Sjöberg

Ibland kan det vara
skönt att prata
med någon utanför
familjen

Alexandra Radyn
Socionom
Telefon: 031366 65 69
E-post: alexandra.radyn
@vastrahisingen.goteborg.se

Göteborgs Stad

www.goteborg.se

Annelie Wennemar Svensson
Socionom
Telefon: 031366 65 34
E-post: annelie.wennemar.svensson
@vastrahisingen.goteborg.se

Tryck: Lenanders Grafiska AB Maj 2018

Så når du oss:

Bli trygg i din roll som förälder
Stärka relationen mellan dig och ditt/dina barn
Reda ut personliga frågor
Att vara förälder i ett nytt land
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Befolkning

Fastighetskontoret

Boende och
byggande i
Göteborg 2018
Fakta om befolkning, boende samt planering och
byggande av bostäder i Göteborg

Förändringar i folkmängden
9 000

Befolkningsökningen består av
födelseöverskott och flyttningsnetto. En orsak till den ihållande
befolkningsökningen är att antalet nyfödda i förhållande till
antalet avlidna är positivt, det
vill säga ett födelseöverskott.
Det har dessutom varit fler
som flyttar till Göteborg än
som flyttar från Göteborg
under hela 2000-talet. Det betyder att nettoflyttningen har
varit positiv.

8 000

Förändringen av antalet invånare i Göteborg är en grundläggande
förutsättning för situationen på bostadsmarknaden.
Därför presenteras en beskrivning av tidigare
befolkningsförändringar och stadens befolkningsprognos.

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Nettoflyttning

Födelseöversk ott

Befolkningsutveckling i Göteborg 1970–2017 samt prognos 2018-2035

10 000

Nettoflyttning till och från Göteborg, 2000–2017

8 000

8 000

6 000

6 000

4 000
Antal person er

2 000
0
2 000
4 000
6 000

Övriga
Götebo rgs
regio nen

4 000
2 000

Övriga
Sverige

0
2 000
4 000

8 000

Utlandet

6 000

Göteborgs befolkning ökar enligt prognosen med 134 000 invånare
fram till år 2035. Vid slutet av 2017 var antalet göteborgare 564 000.
Den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten förväntas vara
7 400 personer, vilket innebär att folkmängden förväntas vara cirka
700 000 år 2035.

Till Göteborg sker en kontinuerlig inflyttning av
unga vuxna från övriga Göteborgsregionen
samtidigt som det sker en utflyttning av barnfamiljer. Nettoutflyttningen från Göteborg till
övriga Göteborgsregionen under 2017 är den
största sedan 1974.
Hittills under 2000-talet har flyttningsnettot
gentemot övriga Sverige och utlandet bidragit
till ett överskott, medan flyttningar till och från
kranskommuner och övriga kommuner i Göteborgsregionen gett ett underskott.

Antal göteborgare 2018: 564 000
Befolkningstillväxt 2017: 7 400

Den ökade inflyttningen från utlandet beror
huvudsakligen på ett ökat antal flyktingar på
grund av krig och konflikter i omvärlden –
faktorer som är mycket svåra att förutse och
som på kort tid kan påverka förändringar i
folkmängden. Den ökande nettoinflyttningen
gentemot utlandet förklaras också av en
minskad utflyttning.
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www.goteborg.se

Fastighetskontoret

Bidrag för att
anpassa din bostad

Bidrag för
att anpassa
din bostad

Du som har en bestående eller långvarig funktions
nedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.
För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag
blir enklare. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig,
sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur
bostaden. Du kan få bidrag för att anpassa och komplet
tera din bostads fasta funktioner, det vill säga sådant
som inte brukar tas med vid flytt. Det gäller till exempel:

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag gäller från 1 juli 2018
(SFS 2018:222).

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

»
»
»
»
»

I den här broschyren
kan du läsa om
bidraget och hur
du ansöker om bidrag
för att anpassa din
bostad.

ta bort trösklar
montera stödhandtag eller räcken
byta bort badkaret mot dusch
anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp
installera dörröppnare.

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med
hjälpmedel.

Kan man få bidrag om man flyttar?
Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett
genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden
uppenbart olämplig med hänsyn till din funktions
nedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder.
Det kan handla om brister i fråga om storlek,
planlösning, antal våningsplan eller andra nivå
skillnader.

www.goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag

Så här ansöker du
Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Enklast söker du via vår självservice (etjänst) men du
kan även skicka in en vanlig ansökningsblankett per post.
Du hittar både e-tjänst och blanketter på
www.goteborg.se/bostadsanpassning.

Detta ska du bifoga till din ansökan:
Intyg
En arbetsterapeut eller någon annan sakkunnig
måste intyga att anpassningen är nödvändig för
dig. Om din ansökan bara gäller trösklar behöver
du inte skicka med ett intyg vid ansökningstillfället.
Hyreskontrakt/köpeavtal
Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste
du bifoga kopia på ditt hyreskontrakt eller
köpeavtal.
Fastighetsägarens medgivande
Bor du i hyresrätt behöver din fastighetsägare
godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren måste
också lova att inte kräva någon ersättning för att
återställa bostaden.
Bor du i bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse
godkänna anpassningen och avstå från krav på återställande.
Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de som
äger bostaden godkänna anpassningen och avstå från krav
på återställande.

Medgivande från nyttjanderättshavaren
Om någon annan än du, helt eller delvis, står
på kontraktet till hyresrätten eller på köpe
avtalet till bostadsrätten måste de godkänna
att du anpassar bostaden.
Kostnadsberäkning/offert
Du behöver skicka med en kostnadsberäkning
eller offert för anpassningsåtgärderna.
Om du kan ordna beräkningen på egen hand kan
handläggningen gå snabbare. Annars går det bra att be
kommunen om hjälp med att ta in kostnadsberäkningen.
Ibland krävs det bygglov, det söker du hos stadsbyggnads
kontoret.
Kommunens handläggare prövar din ansökan utifrån

Vad händer med
min ansökan?

lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222).
Du får alltid ett skriftligt beslut. Är du inte nöjd
med kommunens beslut kan du överklaga det hos
förvaltningsrätten.
Är du nöjd med kommunens beslut ansvarar du själv
för att beställa arbetet. När arbetet är klart och du

Kan
jagdet
få betalas
bidrag
för reparation?
godkänt
bidraget
ut.

Om du fått bidrag för teknisk utrustning, till
exempel hiss eller dörrautomatik, och den går
sönder kan du få bidrag för
reparation eller service. Du kan
också få bidrag för besiktning.
Om en slitageskada beror på din
funktionsnedsättning kan du få
bidrag till reparation av skadan
även om anpassningen inte är
teknisk utrustning.

Ansökan

Så här är gången i ett ärende:
Vem gör vad?

Vad görs?

1

Sökande

2

Intygsskrivare

Ansöker om
bostadsanpassningsbidrag.
Intygar behovet.

3

Fastighetsägare/
Nyttjanderättshavare

Ger medgivande till att
anpassning får utföras.

4

Handläggare

Prövar ansökan enligt lag
och fattar beslut.

5

Sökande

Beställer arbetet av
entreprenören.

6

Entreprenören

Utför anpassningen.

7

Handläggaren

Betalar ut bidraget när
anpassningen är klar och
godkänd av sökande.

Beslut

Beställning

Anpassning

Utbetalning

4

5

6

7

Kontakt

Telefon: 031365 00 00
(Göteborgs Stads kontaktcenter)
Läs mer om bostadsanpassningsbidraget på
www.goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag

3

Juni 2018

2

Tryck: Ale Tryckteam AB

E-post: bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se

1

180327003200

Postgatan 10 (besöksadress)
Box 2258
403 14 Göteborg

Göteborgs Stad

Fastighetskontoret
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Bibliotek, träffpunkter och mötesplatser
Lundby

Höstprogram 2018
augusti–december

Bokcirklar

www.goteborg.se

Bokklubb 8–12 år

Älvstrandens bokklubb

I höst kan du som är 8–12 år bokcirkla
med oss på biblioteket och andra
lässugna barn. Vi fikar, pratar om
boken vi har läst och pysslar.
Du anmäler dig och hämtar ut boken
hos oss på biblioteket i förväg.

Vill du dela böcker med andra? Vill du
få tips och upptäcka nya böcker? Då är
Älvstrandens bokklubb stället för dig.
Alla som vill får berätta om böcker de
gillar. Bokklubben är för dig 8–13 år och
du kommer på de träffar du kan.

Anmälan: 031-366 71 01

Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Torsdagar kl. 17–18
30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12

Tisdagar kl. 16
11/9, 2/10, 23/10, 13/11

 LUNDBY BIBLIOTEK

 ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Bokcirkel tonår
Tycker du om att läsa eller behöver
du kanske komma igång mer med
läsning? Det är alltid roligare att göra
saker ihop. Kom till bibblans bokcirkel
tonår så fikar vi och pratar om en bok
som vi har läst. Du anmäler dig och
hämtar ut boken hos oss på biblioteket
i förväg.

Bokcirkel för föräldralediga

Anmälan: 031-366 71 01

Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Torsdagar kl. 17–18
6/9, 4/10, 8/11, 6/12

Torsdagar kl. 10.30
20/9, 11/10, 15/11

 LUNDBY BIBLIOTEK
20

Ta med din bebis och prata böcker
tillsammans med andra föräldrar i vår
bokcirkel. Du behöver inte delta alla
gånger utan kan komma på de tillfällen
som passar dig. Aktuell bok hämtas ut
på Älvstrandens bibliotek. Vi bjuder på
kaffe och te.

 ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

BIBLIOTEK  AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

BIBLIOTEK  AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

FOTO: LO BIRGERSSON
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Anhörigcenter
Centrum och Majorna-Linné

Anhörigcenter

Kontaktuppgifter

Höstprogram 2018

Anhörigcenter
Karl Gustavsgatan 63
Närmaste hållplats: Kapellplatsen
Telefonnummer: 031-365 76 91

E-post och webb:
anhorigstod@centrum.goteborg.se
anhorigstod@majornalinne.goteborg.se
www.goteborg.se/anhorigstodcentrum
www.facebook.se/anhorigcenter

Telefonnummer:

Anhöriggrupper
Är du intresserad av att träffa andra
anhöriga i liknande situation och utbyta
erfarenheter? Vi erbjuder anhöriggrupper
för dig som stödjer en närstående.
Vi startar nya grupper efter behov och
önskemål. Vårt utbud under hösten:

www.goteborg.se/anhorigstod

För dig med barn (0–12 år)
som lever med en partner
med psykisk ohälsa
Onsdagar 10 och 24 okt,
7 och 21 nov, 5 dec kl. 15.30–17

För dig som delar föräldraskap med
någon som har psykisk ohälsa.
Ledare: Kurator från psykiatrin och
anhörigkonsulent.
Anmälan: 072-727 53 87 eller
tina.hermansson@centrum.goteborg.se
För dig mellan 18 och 35 år
som har förälder eller syskon
med psykisk ohälsa
Tisdagar 16 och 30 okt,
13 och 27 nov, 11 dec kl. 17–18.30
Ledare: Kurator från psykiatrin och

anhörigkonsulent.

Anmälan: 072-727 53 87 eller

tina.hermansson@centrum.goteborg.se

För dig som har en förälder
med demenssjukdom
Måndagar 22 och 29 okt,
5, 19 och 26 nov kl. 16–17.30
Ledare: Anhörigkonsulenter.

Anmälan: 031-365 84 66 eller

ann.malmsten@majornalinne.goteborg.se

För dig som har en partner
med psykisk ohälsa
Måndagar 10, 17 och 24 sept,
1 och 8 okt kl. 15–16.30

Utbildning

Att leva med demenssjukdom. Anhörigstöd
AnhörigMajorna-Linné,
till någon med autism,
närstående
år Tourettes
Hur kan vi underlätta i vardagen?
ADHD,över
OCD65
eller

Ledare: Anhörigkonsulenter.

Tisdagar 18 och 25 sept,
2 och 9 okt kl. 14–16

jaldenius@orgryteharlanda.goteborg.se

Fyra utbildningstillfällen med teman:
» Demenssjukdomar och
konsekvenser i vardagen
» Att vara anhörig
» Aktivitet och hjälpmedel
» Fysisk aktivitet

Anmälan: 031-365 51 49 eller annika.

För föräldrar till vuxna barn
med psykisk ohälsa
Tisdagar 4, 11, 18 och 25 sept,
2 okt kl. 16.30–18
Ledare: Anhörigkonsulenter.
Anmälan: annika.jaldenius@

orgryteharlanda.goteborg.se

Friskvård
Massage för anhöriga
i avstressande syfte
Onsdagar jämn vecka. Start 19 sept.
Sista gången 12 dec.

För bokning och frågor, kontakta
Anhörigcenter. Kostnad 40 kronor.
Qigong
Onsdagar kl. 13.30–14.30. Start 19 sept.

Vi kombinerar mjuka rörelser med
andning. Inga förkunskaper krävs.
Plats: Mötesplats – Kulturhus,
Karl Gustavsgatan 65.

Vi träffas på Anhörigcenter.
Lunchmusik

Lunchkonsert på Artisten. Se separat
anslag eller ring Anhörigcenter. Fri entré.

031-365 84 66
Torsdag 13 sept kl. 17.30–19
Anhörigstöd Majorna-Linné,
Grundläggande information om neuronärstående under 65 år
psykiatriska diagnoser, om hur vardagen
031-365 51 49

kan påverkas, praktiska exempel och tips.

Andreas Svensson
är specialpedagog
och
Med reservation
för eventuella
ändringar
ADHD-konsulent
på Ågrenska.
och tillägg
i programmet.
Det finns möjlighet att delta i anhöriggrupp 27 september samt 4 och 11 oktober

15.00–16.30. samarbetar med:
Vi påklAnhörigcenter
Plats: Mötesplats – Kulturhus,

Det är bra att vara med på alla, men går
även bra att komma vid bara ett tillfälle.
Ledare: Demenssjuksköterska,
arbetsterapeut, fysioterapeut,
äldrekonsulent, anhörigkonsulent.
Anmälan: Till Anhörigcenter
senast 14 september.
Föräldrautbildning ”Steg-ett-ut”
Torsdagar 4, 11, 18 och 25 okt,
1 nov kl. 17.30–20

En föräldrautbildning om fem tillfällen,
om vägen till vuxenlivet för unga mellan
16 och 25 år med funktionsnedsättning.
Plats: Kaggeleds äldreboende,
Kaggeledsgatan 36
Anmälan: 031-365 33 56 eller
sara.berlin@ostra.goteborg.se

Promenader
Onsdagar ojämn vecka kl. 10.
Start 12 sept. Sista gången 7 nov.

Anhörigstöd Centrum,
närstående under 65 år
031-365
73 76
Föreläsning

Karl Gustavsgatan 65

Anmälan: 072-727 53 87 eller

tina.hermansson@centrum.goteborg.se

Göteborgs Stad 180524-005-134 Foto: mostphotos.com Tryck: Lenanders Grafiska AB

Anhörigstöd Centrum,
närstående över 65 år
031-365 76 80

Anhörigcenter

Augusti 2018

Kontaktcenter
031-365 00 00

Övrigt
Mingelkväll
Torsdag 18 okt kl. 17.30–19

För dig som är anhörig till någon med
en neurologisk sjukdom. Välkommen att
bekanta dig med Anhörigcenters verksamhet och träffa representanter från
Neuroförbundet och neurosjukvården.
Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan: Neuroförbundet Göteborg,
info.gbg@neuro.se eller 031-711 38 04
Nationella Anhörigdagen
Lördag 6 okt kl. 10–18

Stödsamtal
Vill du ha information,
råd, stöd eller någon
att prata med om din
anhörigsituation, är du
välkommen att kontakta
oss på Anhörigcenter.

Anhörigkonsulenter från hela staden
uppmärksammar dagen genom att finnas
och synas i Nordstan.
Jubileumssalong
Fredag 9 nov kl. 12–16

Se separat anslag.
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Angered

Vi äter tillsammans
Vi äter frukost och lunch tillsammans och däremellan hinner vi
också med att ta en fika.

Dagverksamheten

Blåmesen

5.30

Meningsfulla dagar tillsammans
– för dig som har en demenssjukdom
och bor i eget boende

ed.goteborg.se

Biståndsbeslut och läkarintyg
För att få vara med på verksamheten måste du ha ett biståndsbeslut från
biståndshandläggare på äldreomsorgens biståndsenhet i SDF Angered,
samt ett läkarintyg som styrker att du har en demenssjukdom.
För att kontakta äldreomsorgens biståndsenhet i SDF Angered ringer du
till kontaktcenter på telefon: 031–365 00 00 och ber att få bli kopplad.

sen
t

Dagverksamheten Blåmesen finns till för dig som
bor i eget boende och har en demenssjukdom. Du är
välkommen hit till oss en till fem dagar i veckan. Vi har
öppet måndag till fredag.

llektivtrafik

Angered Centrum. Åk med
övgärdet. Gå av vid hållplats
niljgatan).
d Flexlinjen mellan kl. 8–16. Då
s nr 140 (Lövgärdets centrum).

Mål och syfte med verksamheten

Vårt mål är att du i en trygg och trivsam miljö med meningsfull
sysselsättning och stimulans ska känna gemenskap och livsglädje.
Syftet med verksamheten är att ge dig en meningsfull dag i gemenskap
med andra.
Vi vill också att dina anhöriga ska få stöd och avlastning.

180329-003-131 Foto: Lo Birgersson, Utskriftsoriginal

Aktiviteter
Vi umgås och gör trevliga saker tillsammans. Det kan vara att vi tar promenader i vårt natursköna närområde, högläsning, sittgymnastik, spelar spel,
bakar, lyssnar på musik och mycket annat. Vi utgår från dina intressen och
förutsättningar och anpassar aktiviteterna efter dig.

Du är varmt välkommen hit till oss!
www.goteborg.se

Trygghetsjouren

Innehållsförteckning

Trygghetslarm

Trygghetslarm

4

Så här larmar du

5

När du aktiverar larmet
Tryck på larmknappen för att larma
Om vi inte får kontakt när du larmar
Om du har larmat av misstag
Provlarma en gång i månaden

Trygghetslarm
Trygghetslarm är en tjänst för att komma i kontakt
med personal vid oförutsedda situationer. För att du
ska kunna larma behöver du ha en trygghetstelefon
installerad i din bostad.
Med trygghetstelefonen kan du
få kontakt med Trygghetsjouren,
Göteborgs Stads larmcentral, i situa
tioner då du inte kan nå fram till
din vanliga telefon. När du trycker
på larmknappen (som du har runt
handleden eller runt halsen) kommer

du till Trygghetsjouren. De svarar på
larm dygnet runt och ser till att du får
den hjälp du behöver i hemmet. Du
använder trygghetstelefonen om du
blir hastigt sjuk, har fallit eller behöver
hjälp av någon annan anledning.

Om din trygghetstelefon

6

Batteribyte
Om du tappar din larmknapp
Om du reser bort
Om du ska flytta

6
6
6
6

Kostnad

Så här larmar du

5
5
5
5
5

6

Nycklar

7

Tystnadsplikt

Du larmar genom att trycka på larmknappen som du har runt handleden
Vidintryckt
fel eller
eller runt halsen. Tryck in larmknappen och håll den
tills återlämning
en signal
hörs från trygghetstelefonen, eller i minst två sekunder.
Trygghetstelefonen
Kontakt
ringer nu upp personalen på Trygghetsjouren. Invänta svar, det kan ta upp
till en minut innan någon svarar. När du fått kontakt med Trygghetsjouren
talar du om vad du behöver hjälp med.

7
av trygghetstelefon

7
8

Du kan tala med Trygghetsjouren även om du inte vistas i samma rum
som trygghetstelefonen. När samtalet är klart återställs trygghetstelefonen
automatiskt från Trygghetsjouren, du behöver inte göra något.

»

När du aktiverar larmet
Trygghetstelefonen fungerar bara när du har larmat genom att trycka
på din larmknapp. För din säkerhet – bär alltid larmknappen på dig,
även när du duschar. Larmknappen är både fukt och vattentålig.

»

Tryck på larmknappen för att larma
Du måste trycka på din larmknapp för att larma till Trygghetsjouren.
Det kan ta upp till en minut innan någon svarar. Du kan tala med
Trygghetsjouren även då du befinner dig i ett annat rum än trygghets
telefonen.

www.goteborg.se

»

Om vi inte får kontakt när du larmar
Om vi inte får kontakt med dig när du har larmat, ringer personalen
på Trygghetsjouren upp dig på din vanliga telefon. Om du inte svarar
kommer hemtjänstpersonal hem till dig för att se vad som har hänt.

»

Om du har larmat av misstag
Om du har tryckt på larmknappen av misstag, är det ingenting att oroa
sig för. Låt larmet gå fram och tala om vad som har hänt.

»

Provlarma en gång i månaden
Vi vill att du provlarmar med din larmknapp en gång per månad eller
när du känner behov av att kontrollera larmfunktionen. När du prov
larmar kontrolleras talfunktion och larmknapp.

4

5

För att hemtjänstpersonal ska kunna hjälpa dig när du har larmat måste du
ha lämnat nycklar till hemtjänsten. Det är viktigt att du lämnar kompletta
nycklar, det vill säga till alla dina lås på ytterdörren samt portlås. Information
om hur många nycklar just du ska lämna, och till vem, får du av din bistånds
handläggare. Antalet uppsättningar som du måste lämna ifrån dig kan skilja
sig åt beroende på var du bor i Göteborg. Lämnar du tillbaka din trygghets
telefon får du givetvis tillbaka nycklarna.

»

Om du reser bort
Meddela Trygghetsjouren om du reser bort så vi vet att trygghetstele
fonen inte kommer att användas under en tid. Det gör du enklast genom
att larma till Trygghetsjouren. Provlarma även gärna när du kommit hem
för att meddela Trygghetsjouren att du är hemma och för att kontrollera
att larmet fungerar som det ska.

»

Om du ska flytta
Vid flytt måste du meddela Trygghetsjouren. Eventuellt måste vi pro
grammera om din trygghetstelefon. Vi behöver få information om din
nya adress och det är viktigt att du lämnar nya nycklar till hemtjänsten.

Kostnad
För trygghetstelefonen betalar du en avgift varje månad. Du betalar
för trygghetstelefonen så länge du har kvar den i bostaden. Räkningen
kommer från hemtjänsten i din stadsdel.
Vid förfrågningar om avgifter, kontakta din avgiftshandläggare, som
du kan nå via Kontaktcenter, telefon: 031-365 00 00.

6

Kontakt
Kontaktcenter Göteborgs Stad
Kontaktcenter 031365 00 00
Telefontid måndag–fredag kl. 07.00–18.00

Om du ska byta lås, kom ihåg att lämna de nya nycklarna till hemtjänsten.
Tänk också på att inte låta nycklar sitta i låset på insidan eller ha på säker
hetskedjan, då kan ingen komma in och hjälpa dig när du har larmat.

Trygghetsjouren
Trygghetsjouren, tekniker 031365 85 83
Telefontid måndag–fredag kl. 08.30–10.00

Om vi får ett larm och hemtjänsten inte
kan komma in i din bostad, på grund
av att nycklarna inte passar, kallar de
på låssmed. Du får då bekosta
låsöppningen själv.

Trygghetsjouren, jourledare 031365 85 85
Telefontid måndag–fredag kl. 16.30–07.00
Telefontid lördag–söndag hela dygnet
trygghetsjouren@majornalinne.goteborg.se

Tystnadsplikt
Vi som arbetar på Trygghetsjouren
har tystnadsplikt precis som all annan personal
som arbetar inom hemtjänst och sjukvård.

Sjukvård
Ambulans 112
Ej brådskande ambulans 031703 13 00
Sjukvårdsrådgivningen 1177

Foto: Scandinav bildbyrå, mostphotos.com

Om du tappar din larmknapp
Om du råkar tappa bort din larmknapp eller din trygghetstelefon kan du
få låna ny utrustning kostnadsfritt i en månad. Har du fortfarande inte
hittat din gamla utrustning faktureras du en avgift.

Vid fel eller återlämning
av trygghetsstelefon
Vid fel, återlämning av trygghetstelefon eller andra frågor som rör
din trygghetstelefon, vänligen kontakta Trygghetsjourens tekniker
som du når på telefon: 031-365 85 83.

180531004138

»

Juni 2018

Nycklar

Batteribyte
Larmknappen drivs med batteri och har en inbyggd batterikontroll. Om
batteriet börjar ta slut märker Trygghetsjouren det och kontaktar dig på
telefon. Trygghetsjourens tekniker kommer sedan hem till dig och byter
batteri.

Tryck: Elanders Sverige AB

Om din trygghetstelefon
»

7

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

ken: www.vasttrafik.se
ww.goteborg.se/flexlinjen
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Café Medborgarn
Gamlestadens medborgarhus

Välkommen till
Café Medborgarn
Café Medborgarn är ett café som drivs som daglig
verksamhet. Här kan du fika, köpa smörgåsar, kakor,
kaffe och dricka. Vi erbjuder även en enklare lunch
varje dag.
Du kan också göra beställningar till möten som äger rum
i medborgarhuset. Vi kan då ordna vagnar med kaffe, te, kakor
och frukt. Om du ska beställa fika till ett möte bör det göras i så
god tid som möjligt och senast två–tre dagar innan planerat möte.
Konferensvärdarna i medborgarhuset kan hjälpa dig.

Vissa dagar stänger vi tidigare
på eftermiddagen på grund av
möten och planeringstid.

Kontakta oss
Har du några frågor eller
funderingar? Då kan du ringa
till oss på 031-365 33 95!

Göteborgs Stad

Café Medborgarn drivs som daglig verksamhet och
erbjuder fika, smörgåsar, kaffe, dricka och enklare lunch.
Du hittar oss i Gamlestadens medborgarhus.

Måndag kl. 8–13.30
Tisdag–fredag kl. 8–14

Illustration: Mari Tveitan

Välkommen till Café Medborgarn!

Caféets öppettider:

Deltagarna på den dagliga
verksamheten arbetar till
sammans med två handledare.
Handledarna har ansvaret att
se till att arbetsbelastningen
blir lagom för deltagarna.
Detta kan innebära att vi ibland
måste säga nej till beställningar
eller ställa in planerad lunch.
Det här beror på att både
antalet deltagare och antalet
beställningar kan variera.
Vi gör alltid vårt yttersta!

180627-005-132

Fikasugen?

Vi som arbetar här

Tryck: BrandFactory Oktober 2018

Caféet ligger längst in i medborgarhuset i Gamlestaden.
Följ skyltarna för att hitta hit.

www.goteborg.se

Boendestöd
Västra Göteborg

April 2018

Boendestödsteamet
i Västra Göteborg

Sara Hedberg
Samordnare för boendestöd i Västra Göteborg
Telefon: 073666 48 84
E-post: sara.hedberg@vastra.goteborg.se

www.goteborg.se

Om boendestöd

180321002137

Om du har frågor om ditt boendestöd börjar
du alltid med att prata med din boendestödjare,
och i andra hand ring till samordnaren:

Göteborgs Stad

Kontakta oss

Foto: Lo Birgersson och Skandinav Bildbyrå

Tryck: Elanders Sverige AB

Vi stöttar dig till ett
självständigare liv

Kontaktuppgifter till
dina boendestödjare:

Boendestöd är en insats för dig med psykisk funktions
nedsättning. Syftet med boendestöd är att du ska
kunna leva så självständigt som möjligt och på sikt klara
vardagslivets olika situationer på egen hand.
Du får kontakt med boendestödjare som till exem
pel kan stötta dig med att skapa rutiner i din bostad
och att uträtta ärenden. Din boendestödjare kan
också stötta dig i kontakter med psykiatrin eller
myndigheter. Har du behov av att komma ut mer,
kan du få stöd att bryta isolering genom att exem
pelvis gå på promenad eller ta en fika på café.

Egna anteckningar:

En viktig del av boendestödet är att du övar på
aktiviteter i vardagen som du vill bli mer själv
ständig i, tillsammans med boendestödjare.

Med psykisk
funktionsnedsättning menas
att en person
har behov av
stöd för att
hantera olika
vardagliga
livsområden
på grund av
psykisk sjukdom
eller psykiatrisk
diagnos.

Att ha boendestöd är kostnadsfritt för dig och
det är helt frivilligt. Alla som arbetar som boende
stödjare har tystnadsplikt.

Så funkar det

»

Du och din boendestödjare träffas när du fått
beslut om boendestöd.

»

Tillsammans kommer ni fram till hur just ditt
stöd ska se ut och hur ni ska samarbeta.

»
»

Ni sätter upp långsiktiga mål och delmål.

»

Ni följer upp målen och utvärderar planen minst
en gång om året.

Sedan skriver ni en genomförandeplan för hur
ni ska göra för att nå målen.
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Export
Tillgänglighetsanpassning
Mallarna är tillgänglighetsanpassade så långt det går, men det
finns två saker du behöver göra för att dessa inställningar ska bli
fullständiga.
Byt namn på filen: Gå till Arkiv  Filinformation... och ändra
Dokumentrubrik högst upp till något relevant för produkten.

Tagga bilder: Högerklicka på bilderna och välj Alternativ för objektexport. Under Alt-text skriver du in en beskrivning av bilden.
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Exporta PDF för webb
Gå till Arkiv  Exportera (Ctrl+E).
Välj Minsta filstorlek.
Kryssa i Skapa PDF med märkord, Bokmärken och Hyperlänkar.
Gå till Avancerat och välj Dokumentrubrik under Visa titel.

Exporta PDF för utskrift
Gå till Arkiv  Exportera (Ctrl+E).
Välj Högkvalitetsutskrift.
Om den även ska kunna läsas digitalt, kryssa i samma rutor som ovan.
Läs mer om tillgänglighetsanpassning i Adobes egna guider, till exempel:
https://helpx.adobe.com/se/acrobat/using/creating-accessible-pdfs.html
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Behöver du veta mer eller
få rådgivning i specifika fall?
Kontakta enheten visuell kommunikation

Göteborgs Stad

Lathund

Juni 2020

visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

