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På grund av Covid-19 så har vi stängt våra lokaler tillfälligt i 

förebyggande syfte. 

 
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  
Under pågående pandemi har styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län fattat detta 
beslut för att motverka spridning av covid-19. 

 
Läs mer på bloggen som uppdateras nästan dagligen för ”just nu” info. För 
kontaktuppgifter till just din förening, kika här. 

 

 

 

 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Hoppas, trots allt, att ni kunde fira en någorlunda glad påsk. 
 
Uppsala med omnejd är ju arrangör för O-Ringen 2020, världens största 
orienteringstävling och ett enormt arrangemang och folkfest varje sommar. 
 
Ända tills igår var de ansvariga optimistiska till att genomföra årets tävling. 
Men utifrån utvecklingen av Corona så skjuts även detta evenemang fram till 
nästa sommar. 

En sann naturupplevelse i skog och mark när tusentals orienterare, med fokuserad 
blick, trotsar den snåriga terrängen. De dundrar fram som vilda djur på jakt efter 
nästa byte, kontrollen vid skärmen i orange och vitt. 
Här råder djungelns (skogens) lag! 
 

Jag har deltagit några gånger som motionär, men karriären som orienterare var 
kortlivad. Blev aldrig riktigt kompis med kartan inklusive brist på lokalsinne. 
 
 
http://www.oringen.se/213/uppsala-2020.html 
 
 
Ta hand om er, 
Helene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var bättre förr:  
https://www.svt.se/special/se-och-le-generatorn/ för minnesvärda klipp. 
 
 
 

http://www.oringen.se/213/uppsala-2020.html
https://www.svt.se/special/se-och-le-generatorn/
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Konserthuset i Stockholm 
 
Torsdag 16 april kl 19.00-ca kl 19.50 

 

LIVESÄNDNING MED KUNGLIGA FILHARMONIKERNA  

I veckans livesändning med Kungliga Filharmonikerna kliver orkesterns 
egen tubaist, Karl-Johan Elf, fram som solist i Torbjörn Iwan Lundquists 
tubakonsert från 1978.  
Titeln är Landskap – naturens landskap, men kanske också människans 
inre landskap? 

 

 

 
 

Vi får också höra två wienklassiker – Wolfgang Amadeus 
Mozarts Uvertyr till Trollflöjten KV 620 och Joseph Haydns 
Symfoni nr 88 G-dur. 
Kungliga Filharmonikerna dirigeras av hedersdirigent Alan 
Gilbert. 
 
Läs en intervju med Karl-Johan Elf > 
 
 
Ljuva toner: 
https://www.konserthuset.se/om-oss/var-
verksamhet/konserthuset-pa-natet/lives%C3%A4ndning-
kungliga-filharmonikerna/lives%C3%A4ndning-16-
april/?dm_i=5F07,6U6S,2HYRR0,Q28O,1 

 

 
 

 

 
 

https://email.konserthuset.se/5F07-6U6S-2HYRR0-4DKG0-1/c.aspx
https://email.konserthuset.se/5F07-6U6S-2HYRR0-4DBQH-1/c.aspx
https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/konserthuset-pa-natet/lives%C3%A4ndning-kungliga-filharmonikerna/lives%C3%A4ndning-16-april/?dm_i=5F07,6U6S,2HYRR0,Q28O,1
https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/konserthuset-pa-natet/lives%C3%A4ndning-kungliga-filharmonikerna/lives%C3%A4ndning-16-april/?dm_i=5F07,6U6S,2HYRR0,Q28O,1
https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/konserthuset-pa-natet/lives%C3%A4ndning-kungliga-filharmonikerna/lives%C3%A4ndning-16-april/?dm_i=5F07,6U6S,2HYRR0,Q28O,1
https://www.konserthuset.se/om-oss/var-verksamhet/konserthuset-pa-natet/lives%C3%A4ndning-kungliga-filharmonikerna/lives%C3%A4ndning-16-april/?dm_i=5F07,6U6S,2HYRR0,Q28O,1
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 Händer på Infoteket! 

   

Den här våren blev ju minst sagt annorlunda! Som så många andra har 
Infoteket tvingats ställa in många evenemang.  
Men riktigt allt ställs ändå inte in.  
 
Den  23 april hade vi planerat för en temadag om flerfunktionsnedsättning.  
Temadagen är framskjuten till hösten, men istället kör vi en webbkonferens på 
samma tema.  
Ann-Kristin Ölund och Mona Pihl från NKA lär oss mer om 
flerfunktionsnedsättning, om vad det innebär, samt om pågående forsknings- 
och utvecklingsprojekt.  
Mamma Jennie Westman berättar om hur husdjur kan göra skillnad för barn 
med flerfunktionsnedsättning. 
 

För mer information och anmälan: 
https://www.regionuppsala.se/Kampanjwebbar/Infoteket/Evenem
ang/Flerfunktionsnedsattning-i-fokus---webbkonferens/ 
  
Flerfunktionsnedsättning i fokus 
Tid: 23 april, kl 13:30-16 
Anmälan, senast 20 april 
 

http://anhoriga.se/konferenser/flerfunktionsnedsattning-i-fokus/ 
 
  

Hoppas vi ”ses”! 
  
  
INFOTEKET OM FUNKTIONSHINDER 
Nära Vård och Hälsa 
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/infoteket 
S:t Johannesgatan 28 D 
752 33 Uppsala 
Tel: 018-611 66 77  
 

https://www.regionuppsala.se/Kampanjwebbar/Infoteket/Evenemang/Flerfunktionsnedsattning-i-fokus---webbkonferens/
https://www.regionuppsala.se/Kampanjwebbar/Infoteket/Evenemang/Flerfunktionsnedsattning-i-fokus---webbkonferens/
http://anhoriga.se/konferenser/flerfunktionsnedsattning-i-fokus/
http://www.regionuppsala.se/infoteket
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Om Covid-19 och prioriteringar - på PrioC hemsida 
Då Prioriteringscentrum har fått många frågor om etisk vägledning med anledning av Covid-
19 och prioriteringar har vi på vår hemsida samlat etiska frågor, vägledning, publikationer 
och mediainlägg om Covid-19 och prioriteringar.  
Detta för att ge stöd åt de personer och verksamheter som löpande behöver det i den 
situation vi nu befinner oss i. Se sidorna nedan med länkar till våra sidor.  

FAQ om Covid-19 och prioriteringar  
Här hittar du frågor som framför allt rör tolkningen av den etiska plattformen med de tre 
etiska principerna: 
Människovärdesprincipen 
Behovs-solidaritetsprincipen 
Kostnadseffektivitetsprincipen 
Läs mer på sidan: 
https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum/faq-om-covid-19-och-prioriteringar 

Vägledning från myndigheter 
På denna sida har vi samlat riktlinjer och dokument för prioriteringar i samband med Covid-

19 pandemin från myndigheter.  

Läs mer på sidan:   

https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum/vagledning-fran-myndigheter 

 

Internationellt om Covid-19 och prioriteringar 
Här hittar du information om internationella publikationer, länkar, konferensinbjudningar 
mm. Läs mer på sidan:  
https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum/internationellt-om-covid-19-och-
prioriteringar 

 Löpande uppdateringar om Prioriteringscentrum i media med anledning av 
Coronavirus 
På denna sida publiceras löpande uppdateringar om intervjuer som Prioriteringscentrum gör 
beträffande etiska prioriteringar i vården med anledning av Coronaviruset.  
Läs mer på sidan: 
https://liu.se/forskning/prioriteringscentrum/lopande-uppdateringar-om-
prioriteringscentrum-i-media-om-coronaviruset 

 

 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1DCB-fcc5dc21a9797b2056ba071f1edafa88-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1DCB-b996798d78dedf7ba24aad29be550baf-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1DCB-b996798d78dedf7ba24aad29be550baf-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1DCB-95414f1fab6d2278c6b33c48e52ad6a7-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1DCB-95414f1fab6d2278c6b33c48e52ad6a7-33
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Idag släpper vi biljetterna till årets forum! 
 
 Inför biljettsläppet har jag gjort ett toolkit som hjälp för er att sprida/dela i 
sociala medier (där ni hittar årets temabild och förslag på texter).  
 
Vi är såklart glada om ni kan hjälpa oss att sprida biljettsläppet i era kanaler – 
här hittar ni mer info: 
 
https://docs.google.com/document/d/1JClqSxVuZ7j8lwie9_1QBZeImyYtR_Ao
owex_JbfxH8/edit?usp=sharing 
 

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar. 
 
Allt gott, 
/Nina 
 
________________________________________________________________ 
 
Nina Ahlén|kommunikatör 

nina.ahlen@mrdagarna.se |076-653 43 76| 08-12 15 00 52 

Besök: Karlbergsvägen 66A |102 35 Stockholm | www.mrdagarna.nu 

 

https://docs.google.com/document/d/1JClqSxVuZ7j8lwie9_1QBZeImyYtR_Aoowex_JbfxH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JClqSxVuZ7j8lwie9_1QBZeImyYtR_Aoowex_JbfxH8/edit?usp=sharing
mailto:nina.ahlen@mrdagarna.se
http://www.mrdagarna.nu/
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TÄNKVÄRT 
 

 
 

 

"En sann gentleman är någon som vet hur man spelar 
säckpipa, men låter bli."   
//Okänd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
018 – 56 09 11, 072-532 45 22 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

