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Nedfallande löv 
orsakar halka

Nedfallna höstlöv kan just 
nu orsaka halka för trafi-
kanter. Därefter kommer 
minusgraderna. Anpassa 
hastigheten och var upp-
märksam, tipsar Trafik 
Göteborg.

Fuktiga löv kan klibba ihop och bli hala som såpa. För tåg- och spår-
vagnstrafiken innebär lövhalkan längre bromssträcka. Det gäller därför 
att anpassa hastigheten efter underlaget vid promenad eller cykling och 
att vara uppmärksam i trafiken.

När temperaturen sjunker kan det vara bra att följa väderleksprogno-
ser för att bedöma risken för halka. Trafiken.nu-appen är ett tips från 
Trafik Göteborg, som också påminner om att vinterdäcken ska vara på 
senast den 1 december.

Vem sköter då om våra vägar? 
Kommunala vägar, gator, hållplatser och gång- och cykelbanor hör 
till Göteborgs Stads ansvar. Göteborgs Stad till att lövsopning utförs 
regelbundet. Full beredskap för att hantera halka finns från 15 oktober 
till 15 april. 

Trafikverket ansvarar för halkbekämpning och snöröjning på de statliga 
större lederna och vägarna – även en del av de gång- och cykelbanor 
som finns utmed dessa. Mellan 1 oktober och 30 april har vinterorgani-
sationen full beredskap.

Äger du din fastighet? 
Då har du också ett 
ansvar. 
Fastighetsägare ska skotta 
och halkbekämpa gångba-
nor, trottoarer och trappor 
upp till 10 meter utanför sin 
tomtgräns.

På www.goteborg.se kan 
läsa mer om ditt ansvar som 
fastigghetsägare

http:///wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.65f5f4a2-02c3-47f5-ae19-4170563b99bf


3 Göteborgsskolor testar leverans av 
 matvaror efter skoltid

 Konstmuseet får stor donation

 Dyrt hälla ut olja och smör i vasken

4 Trädflytt i Lindholmsallén

 Avenytävlingen avgjord

 Ny utställning på Milleniumplatsen 

5  Kannebäcksskolans hörselklasser 
 inspirerar internationellt
 
 Slottsskogen kan bli kulturreservat

6 Kontakta Teckenspråksforum

 Föräldraträffar på Dövteam 
  
 Lediga tjänster på Kaggeledsbacken 

7 Gratis broddar till 65-åringar

8  Orange Day

 Nya hamnbadet i Jubileumsparken

9 Bli kontaktperson

 LSS Partner söker assistenter 

10 VM i handboll

11 Teckenspråkstolkat program på 
 Göteborgs stadsmuseum i höst
   
12 Kontakta oss
 

Glimtar från  
vårt arbete

2

Innehåll:

Ny månad betyder nytt nummer 
av Teckenposten. 
Här får vår LIA-praktikant 
presentera sig lite mer. 
Jag heter Hanna och just nu är 
jag inne i en lite mer intensiv 
praktikperiod då jag är hos 
Teckenspråksfroum varje dag i 
4 veckor.  
Jag läser till socialpedagog i 
Borås och tar examen till våren. 
Här på Teckenspråksforum 
kommer jag följa med i arbetet 
och även ha några egna arbets-
uppgifter som tex enkätfrågor. 
I övrigt jobbar vi just nu 
intensivt med att ta fram 3 
webbinarium som vänder sig till 
hörande, anställda inom staden 
för att öka kunskapen om dövas 
livsvillkor. 
Äldrevägledaren finns på pensi-
onärsföreningens träffar under 
hösten för att samtala och fin-
nas till hands. Äldrevägledaren 
kommer inte hjälpa till med 
några ärenden på plats utan 
hänvisar till att boka besök eller 
vända sig till Teckenspråks-
forum om det gäller praktiska 
ärenden. 

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://youtu.be/y7yafw0TInI
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Samhällsinformation

Göteborgsskolor testar leverans av 
matvaror efter skoltid
Just nu testar flera av Göteborgs kommunala 
skolor att ta emot matvaror efter skoltid. 
I skolköken är medarbetarna glada att matva-
rorna kommer på kvällen. Kockarna behöver 
inte avbryta matlagningen för att ta emot och 
packa upp varor. De finns redan på plats i 
köket när de kommer till jobbet på morgonen.
Att varorna kommer på kvällen är också bra 
för kyl- och fryskedjan
Göteborgs grundskoleförvaltning testar att ta 
emot matvaror kvällstid för att bland annat 
minska trafiken på skolområdet när eleverna 
är där. 
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Konstmuseet får stor donation
Göteborgs konstmuseums samling har utökats 
med 15 verk som har koppling till Göteborg. 
Det är en fantastisk donation från en privat-
person och samlare här i Göteborg.
Bland verken finns flera av Göteborgskoloris-
terna, som utgör en viktig del av museets sam-
ling och är intimt förknippade med museets 
identitet. 
Det pågår ett forskningsprojekt om Göte-
borgskoloristerna som kommer att utmynna i 
en utställning till våren i samband med Göte-
borgs konstmuseums 100-årsjubileum. Flera 
av verken kommer att kunna visas på utställ-
ningen eller presenteras i samlingen.
Läs mer på www.goteborgskonstmuseum.se

Dyrt hälla ut olja och smör i vasken
Fett i avloppen i Göteborg orsakar stopp, 
övergödning och kostar pengar. Kretslopp och 
vattens pågående kampanj Stoppa fettproppen 
ska öka kunskapen. 
Göteborgs Stad har haft problem med fett i 
avloppen länge och mängden fett har ökat. 
Under vecka 40 och 41 pågår en kampanj i 
staden som Kretslopp och vatten står bakom.
Det är inte svårt att få bort fettet. Torka ur 
stekpannan med hushållspapper eller häll 
oljan i en mjölkförpackning i stället för att 
spola ner det.
www.vartgoteborg.se

https://vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/goteborgsskolor-testar-leverans-av-matvaror-efter-skoltid/
https://goteborgskonstmuseum.se/2022/10/kolorister-representerade-i-stor-donation-till-museet/
https://vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/hall-inte-ut-olja-och-smor-i-vasken/
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Avenytävlingen avgjord
Fortsätt tycka till!
Förslaget AveNy blev det vinnande förslaget 
om avenys upprustning. Nu ska det utveck-
las vidare i ett brett samarbete med flera 
intressenter. Byggstart av den första etappen 
på Avenyn planeras bli 2024.
Hela ombyggnaden av Avenyn och 
Götaplatsen beräknas vara färdig under 
2026.
Göteborgarna är fortsatt välkomna att 
tycka till om Avenyns upprustning och 
nya gestaltning. Mejla dina synpunkter till 
stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.
se. I mejlets ämnesrad skriver du ”Avenyn 
synpunkt”.
www.vartgoteborg.se

Ny utställning på Milleniumplatsen 
Psykisk ohälsa och kreativt skapande lyfts i 
den nya utställningen Att bli synlig på Mille-
niumplatsen i Göteborg. Den invigs på fredag 
28 oktober av Klas Bergling, grundare av Tim 
Bergling foundation. 
Konstnärerna som ställer ut är i olika åldrar 
och de är från alla stadsdelar i Göteborg. 
25-30 av dem har varit i konstateljéerna på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. De finns i 
närheten av de psykiatriska vårdavdelningarna 
och är till för inneliggande patienter. Genom 
utställningen Att bli synlig når konstverken ut 
till en bred publik.
Att bli synlig ingår i Hela stadens galleri. Det 
är en del av Göteborgs Stads 400-årsjubileum 
som under 2022 fokuserar på hälsa.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Trädflytt i Lindholmsallén
Nu startar förberedelserna inför bygget av 
den nya spårvägen mellan Frihamnen och 
Lindholmen. För att göra plats för spåren 
och två nya hållplatser flyttas nu 50 träd 
från Lindholmsallén till den nya Androme-
dagatan ett par kvarter norrut, där en ny allé 
skapas.
Byggnationen av spårvägsförbindelsen 
Frihamnen-Lindholmen planerar att starta 
under hösten 2023 med målet att spårvag-
narna ska börja trafikera sträckan i slutet av 
2025.
De nya spårvägsförbindelserna kommer att 
binda ihop växande stadsdelar över Göta 
Älv och innebära snabbare resmöjligheter.
www.vartgoteborg.com

https://vartgoteborg.se/stadsutveckling/aveny-tavlingen-avgjord/
https://vartgoteborg.se/kultur-o-fritid/ny-utstallning-om-psykisk-ohalsa-och-kreativt-skapande/
https://vartgoteborg.se/trafik/tradflytt-banar-vag-for-ny-sparvag-i-lindholmsallen/
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Slottsskogen kan bli kulturreservat

Slottsskogen är en av Göteborgs äldsta och 
mest populära parker. Nu kan den bli kul-
turreservat. Det skulle innebära ett starkare 
skydd av parken men också högre krav på 
utveckling och förvaltning. 

Kulturreservatet föreslås bestå av stadsparken 
Slottsskogen, med undantag för området när-
mast Linnéplatsen samt Göteborgs naturhisto-
riska museum. I kulturreservatet ingår då också 
idrottsområdet Majvallen samt Slottsskogskolo-
nin. Totalt handlar det om runt 135 hektar.

Kannebäcksskolans hörselklasser inspirerar internationella studenter

Femton internationella studenter 
besökte nyligen Kannebäcksskolan. 
De forskar eller studerar idag 
pedagogik vid Göteborgs universitet.

"Vi visade dem hur den svenska skolan fungerar 
för elever med dövhet och hörselnedsättning. 
Två av våra specialpedagoger berättade även 
om det svenska skolsystemet och visade runt på 
skolan”, säger Helena Falk, rektor på Kanne-
bäcksskolan Döv och hörsel.

Studenteran kommer bland annat från Ghana, 
Kenya, Spanien, Kina och Sri Lanka.

Besöket var väldigt uppskattat och många in-
tressanta frågor och samtal kom upp.

FAKTA 
Kannebäcksskolan Döv och hörsel har också 
samarbete med Stockholms universitet och speciall-
ärarlinjen med inriktning döv/hörsel. Detta för att 
visa studenterna hur skolan för elever med döv- och 
hörselnedsättning fungerar i verkligheten. Samarbe-
tet fortsätter i år med workshops och gemensamma 
träffar.

www.goteborg.se/kannebacksskolan

Förslaget går nu ut på samråd. Det betydaer att 
att stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter 
på förslaget från allmänhet. Du kan skicka dina 
synpunkter från 2 november till 27 december.

I Sverige finns 47 kulturreservat 
i dag. Slottsskogen kan bli det 
första inom Göteborg Stad. 

https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/kannebacksskolan
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Information från teckenspråkiga verksamheter

Föräldraträffar på Dövteam hösten 2022
Jag heter Lovisa och jag heter Åsa. 
Nu närmar det sig till föräldraträffar kopplat till bebis
Första träffen blir här på Dövteamet i Göteborg
När? Den 9 november klockan 10:00 och den andra träffen 7 
december klockan 10:00. Du anmäler dig via SMS, 1177 eller 
e-post. 
Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 4 november via:
SMS: 070-640 74 98
E-post: dovteamet@vgregion.se
1177 och vårdguidens e-tjänster: www.1177.se/Vastra-Gotaland 
Klicka på "Hitta vård" och skriv Dövteam Göteborg

Lediga tjänster på Kaggeledsbacken
Kan du flytande teckenspråk?
Då behöver vi dig!

Kaggeledsbacken är ett serviceboende med placering i Örgry-
te-Härlanda. De 9 brukare vi stöttar har intellektuella och/eller 
psykiska funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av stöd-
pedagog samt stödassistenter och arbetsplatsen kännetecknas 
av att alla kan flytande teckenspråk, att man arbetar med flera 
kollegor under arbetspasset och att man alltid har brukarfokus.
Nu söker vi ny personal. 
Teckenspråkig Stödassistent
Sista ansökningsdatum
2022-10-31
Stödpedagog teckenspråk till Kaggeledsbacken
Sista ansökningsdatum
2022-11-17

Kontakta 
Teckenspråksforum
På tisdagar finns vi på
plats på Ekelundsgatan och du
är välkommen in. Du behöver
inte boka tid utan det är drop-in.
Vi har öppet kl. 10-12 och 13-15.

Kan du inte komma till
Teckenspråksforum så kan du
alltid ringa istället. Vi använder
i första hand What´s app och
Facetime (Iphone) men du kan
även ringa på bildtelefonen.
I övrigt kan du nå oss via sms
073-509 97 51 eller mail
teckenspraksforum@demokrati-
medborgarservice.goteborg.se

Även Äldrevägledaren finns på
What´s app och facetime.

https://www.facebook.com/dovochdovblind/videos/634216471414131/
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobb/lediga-jobb-i-goteborgs/!ut/p/z1/lZDBboJAEIZfBa-9zC4q0CM0gSimWoXU3YtZZSREWMi6NcEH8wV8se4a09SLaSdz-f_5v_8wwGENXIpTVQpdtVLURjPubRZ0-hFENCTz5DUmkyxdxO_pLJgsXfi8BcjDhCRautGQkGTuAv8__7vpb_yTAH9ezwzvb0ZuQuh0RNPAi3wSztK3oZf6eUzHsAIOvGjjqtaogBXYCaUblPru2OuPByy-XtRJ1FpWskTp7I109l_yYP95POrrpbAENl3d9pbI-g6BvVhzJzSWreqBrdpdZTocobao8RFIlChuRNfk-fqc4fZsNhwMvgE23-XW/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K7UF15=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKL8IR2=MEassignment!731F684C-C581-49BC-9AAB-4EDC50935476==/
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobb/lediga-jobb-i-goteborgs/!ut/p/z1/lZDBboJAEIZfBa-9zC4q0CM0gSimWoXU3YtZZSREWMi6NcEH8wV8se4a09SLaSdz-f_5v_8wwGENXIpTVQpdtVLURjPubRZ0-hFENCTz5DUmkyxdxO_pLJgsXfi8BcjDhCRautGQkGTuAv8__7vpb_yTAH9ezwzvb0ZuQuh0RNPAi3wSztK3oZf6eUzHsAIOvGjjqtaogBXYCaUblPru2OuPByy-XtRJ1FpWskTp7I109l_yYP95POrrpbAENl3d9pbI-g6BvVhzJzSWreqBrdpdZTocobao8RFIlChuRNfk-fqc4fZsNhwMvgE23-XW/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K7UF15=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKL8IR2=MEassignment!15C4BE51-3FBD-4334-8291-F5C0814BBF42==/
https://youtu.be/mIh_O1H2C_8
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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. 

Fyller du 65 år i år och bor i Göteborg? Då kommer du att 
få ett erbjudande om gratis broddar hemskickat. “En bra 
förebyggande insats”, säger Andrea Fridlizius, utvecklings-
ledare på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi går mot kallare tider och det dröjer inte länge förrän 
den förrädiska halkan är här. Då kan ett par broddar på 
skorna komma väl till pass. I Göteborg får 6 256 personer 
som fyllt eller fyller 65 år under 2022 ett erbjudande om 
gratis broddar.

Går att prova på Allégården
Erbjudandet kommer i brevlådan den 13-14 oktober.

Gratis broddar till 65-åringar

Göteborgs stad minskar elförbrukningen i 
bad och sporthallar

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
vidtar nu flera åtgärder för att minska 
energiförbrukningen i de kommunala 
baden och idrotts- och motionsanlägg-
ningarna. 
Det handlar om förändringar som föreningar 
och besökare kommer att märka av, bland annat 
halverade öppettider i allmänna bastur och sänkt 
temperatur i vissa simbassänger.
Förvaltningen arbetar hela tiden med ener-
gieffektivisering men med stigande elpriser 
och risk för elbrist i vinter har vi intensifie-
rat effektiviseringsarbetet. Vissa delar kan 
vi göra redan nu medan andra kräver mer 
utredning och förberedelser.

https://fb.watch/grk2Zrh7Co/
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Nya hamnbadet i Jubileumsparken

I juni nästa år firar Göteborg 400 år 
och då ska det nya hamnbadet i Jubi-
leumsparken stå klart. Det nya hamn-
badet har bassänger med söt- och 
saltvatten. Det går att bada, simma, 
hoppa, dyka, sola eller koppla av och 
titta ut över älven.

Bassängen som finns idag kommer att få en ny 
liten vattenrutschkana, det blir en rund hopp- 
och dykbassäng som har avsatser man kan hoppa 
ner från och en 25-metersbassäng. 
I bassängen som redan finns kommer det att 
vara cirkulerande sötvatten som renas naturligt i 
infiltrationsbäddar på land. I hopp- och dykbas-
sängen samt simbassängen blir det saltvatten.
Det pumpas upp från saltvattenskilen som finns 
under det förorenade älvvattnet på sex meters 
djup.
Det kommer vara en öppen botten med enbart 
nät i de två bassängerna. Dels för att de som 
badar inte ska kunna simma ner och ut i älven, 
dels för att större fiskar och sälar inte ska kunna 
simma in i bassängen.

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem, i 
Sverige och i världen. En av tre kvinnor utsätts under 
sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. För att upp-
märksamma detta och uppmana till förändring har 
FN utsett 25 november till Internationella dagen för 
avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också 
för Orange Day.  Instiftades av FN:s generalförsamling 
1999.

Orange Day

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela 
världen att uppmärksamma och manifestera 
mot våld mot kvinnor. Som en ljus och opti-
mistisk färg representerar orange en värld fri 
från våld mot kvinnor och flickor. 

25 november 
– Internationella dagen 
för avskaffandet av våld 
mot kvinnor 

https://www.facebook.com/teckenspraksforum.medborgarkontor/videos/1562337047457155/
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LSS Partner

Vi söker en eller flera personliga assistenter för arbete i 
Göteborg.

Vill du göra 
skillnad i någons 

vardag? 
Bli kontaktperson 

hos oss! 
Som kontaktperson träffar du en vuxen person (18 – 90 år) med 
funktionsnedsättning och gör roliga aktiviteter och umgås. Träf-
farna äger rum 2 eller 4 gånger i månaden.  
Det krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet för att bli 
kontaktperson, det viktigaste är att du behandlar andra med 
respekt och värnar om allas lika värde. 
För din insats får du ett mindre arvode, en omkostnadsersättning 
för din del av aktiviteterna ni gör tillsammans och en chans att 
möta en ny vän. 

Kontaktpersonsverksamheten
Förvaltningen för funktionsstöd 

Är du intresserad av att veta 
mer? Maila mikaela.holm-
gren@funktionsstod.gote-
borg.se och berätta om dig 
själv så återkommer vi. 

”Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i teckenspråk och 
gärna erfarenhet av arbete med taktilt teckenspråk. Stor vikt läggs 
vid personlig lämplighet. Det är bra om du har körkort men inget 
krav. Som assistent utför du en del hushållssysslor, matlagning, läser 
tidning och hjälper uppdragsgivaren med sådant av personlig karak-
tär som han fysiskt inte klarar av själv.
Arbetstiden är förlagd dagtid (8-15), nattetid (15-08) med jour, 
vardag samt helg. 
Vi rekryterar löpande så sänd in din ansökan så snart som möjligt.”

Just nu finns behov av 
teckenspråkiga 
kontaktpersoner. 

https://youtu.be/tBHkYYmum-o
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VM i Handboll

Den 11–29 januari 2023 spelas VM i handboll i fem svenska 
städer, Göteborg är värd för Sveriges grupp och huvudrun-
da. . 
Matcherna i Göteborg spelas i Scandinavium 12–22 januari 2023. Tecken-
språkstolkning finns tillgängligt på alla matcher genom appen Got Event 
Tillgänglighet.

Upplev spänningen från läktaren när världens bästa handbollslag möts i ett 
kokande Scandinavium! 
Räkna med många magiska och oförglömliga ögonblick.

Säkra din biljett här 
> Biljetter till VM i handboll för herrar 2023 
Läs mer om tillgänglighet på matcherna 
> Got Event Tillgänglighet
Läs mer om VM 
> www.handball23.com

https://www.liseberg.se/halloween/
https://youtu.be/oZoGad3l3do
https://www.ticketmaster.se/artist/vm-i-handboll-for-herrar-2023-biljetter/1091513
https://gotevent.se/om-oss/hallbarhet/appen-got-event-tillganglighet/
https://handball23.com/
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Teckenspråkstolkat program på Göteborgs stadsmuseum i höst

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum i höst. Med utställningar och 
aktiviteter berättar vi historien om en stad i rörelse – från forntid till framtid. 
Göteborgs stadsmuseum ligger i Ostindiska huset från mitten av 1700-talet 
och har en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar. 
Med utställningar och aktiviteter berättar vi historien om en stad i rörelse. 
Vi ser fram emot ditt besök! 

Söndag 6 november
Klockan 13.00

Visning: Grejen med Göteborg
Bingolotto, gröna kaniner eller en räkmacka 
på Avenyn? I vår utställning om 1900-talets 
Göteborg får du frossa i våra mest älskade och 
hatade göteborgsgrejer och upptäcka sidor av 
staden som du inte trodde fanns. 

Onsdag 16 november
Klockan 18.00

Föreläsning: Damolympiaden i Göteborg 1926
1920-talet var ett genombrottsdecennium för 
kvinnlig friidrott. Den 27–29 augusti 1926 
arrangerades på Slottsskogsvallen i Göteborg 
den andra så kallade Damolympiaden med stor 
publik och deltagare från åtta nationer. 

https://youtu.be/S-dkbIsC4BA
https://youtu.be/cRkj31c0gEg


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.
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