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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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Sköna maj välkommen med ett riktigt aprilväder! 
 
Dags för ett besök på Ikea, där det uppenbarligen inte råder någon Coronadistans.  
Varuhuset är fullt med folk som shoppar loss.  
Ändamålet kan vara en annalkande semester hemmavid, i trädgården eller på balkongen. 
 
Se utflyktstips och aktiviteter på sidan 13. 
 
Ikea innebär för mig någon sorts hatkärlek. Kul att komma dit, men skönt att åka därifrån! 
Då man träder in i varuhuset uppstår ett behov av allehanda, oumbärliga inköp.  
Föresatsen att endast handla ett par utvalda saker är plötsligt ett minne blott.  
 
Ett par timmar senare står jag i en lång kö, med kundvagnen fylld av diverse prylar.  
Samma visa varje gång. 
 
 
Ha en trevlig och distanserad vår, 
nästa nummer den 28 maj. 
 
//Helene 

 
 
     
 
Majblommans Riksförbund – Majblomman 

I vår säljs bara digitala majblommor. Du bestämmer priset.  

Varenda krona bidrar till Majblommans arbete mot barnfattigdomen i Sverige. 

När du har swishat en gåva får du ladda ner din digitala majblomma!  

https://majblomman.se/insamling/majblommans-riksforbund/ 

 
  
     
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
  

 
 

https://majblomman.se/insamling/majblommans-riksforbund/
https://majblomman.se/insamling/majblommans-riksforbund/
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Hej alla! 

 

Med anledning av pågående pandemi har Funktionsrätt 

Uppsala läns styrelse beslutat att inte genomföra något 

årsmöte under maj månad 2020. 

 

Årsmötet kommer istället att genomföras: 

TID: Torsdag den 17 september 2020, klockan 17.00 - 19.30. 

PLATS: Konferensrum Storan, Kungsgatan 62, 5 trappor upp, Uppsala. 

Årsmöteshandlingar som ska behandlas vid årsmötet kommer att 

vara alla medlemsföreningar tillhanda senast den 3 september 2020. 

 

Enligt uppdrag, 

Hälsningar 
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Fax: 018 - 56 09 01. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
 
 
 

 

 

 

https://hsouppsalalan.org/
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Kommunala handikapprådet, KHR,  
arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom 

områden som rör personer med funktionsnedsättning.  

Rådet består av representanter från kommunen samt HSO, Handikappföreningarnas 

samarbetsorgan. 

 

Hämtat från sammanträdesprotokollet  
Kommunala handikapprådet Uppsala 2020-03-13 

Fredrik Larsson (ordf. HSO Uppsala) berättar att man håller på med föreningens verksamhet 
och budget, samt kommunrevisioner och skriver yttranden.  
Man har även anställt en ombudsman, Michael Jestin, som kommer innebära en större 
avlastning för HSO och även ge bättre kontakt med kommunen.  
Han kommer att jobba med att samordna HSO:s medlemsföreningar i de frågor som rör 
kommunala angelägenheter. Bl. a. personlig assistans och kommunrevision har varit i fokus. 
Michael Jestin nås på michael.jestin@c.hso.se. 

Stadsbyggnad  
Elisabet Jonsson (avdelningschef, plan & bygg) berättar att det händer mycket i Uppsala för 
närvarande och man utvecklar många nya stadsdelar där stora frågor bl. a. är buller, fysisk 
tillgänglighet, och handikapparkeringar.  

HSO upplever ändå att det ibland kompromissas även med de hårda kraven, ex. bullernivån. 
Elisabet svarar att lagstiftningen också blivit mer tillåtande gällande bullernivån, men att 
man är strikta med att följa de tillgänglighetskrav som finns – även om lagstiftningen även 
där går mot avsteg. 
 Det är en principiell fråga för kommunen att ha högre krav än lagstiftningen.  

HSO anser att kommunen inte lyckats leverera i frågan om LSS-boenden, och Elisabet 
medger att kommunen inte skött det bra och att man måste komma ikapp.  
Hon menar att många av deras planer skulle kunna innehålla LSS-boenden, men att det 
måste finnas en plan för vem som ska bygga dem.  

Madeleine Andersson (Kommunstyrelsen) berättar att tillgänglighetsfrågan är en viktig 
fråga i bedömningen av bygglov och att många konsultfirmor har en tillgänglighetsansvarig 
 – trots detta går det att identifiera brister.  
Tanken är därför att ha informationsträffar så att man kan arbeta bort detta, men det gäller 
samtidigt att hålla en bra balans eftersom de annars kan få kritik för att ställa överkrav.  

HSO framför att tillgängligheten i staden med bil är ett problem då man prioriterar cyklande 
och gående.  
Det föreslås att en arbetsgrupp startas där dessa frågor diskuteras vidare.  
Elisabet kontaktar HSO:s ombudsman Michael Jestin för vidare planering 

mailto:michael.jestin@c.hso.se
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Gatu- och samhällsmiljönämnden  
Har man synpunkter på färdtjänsten ska man höra av sig till enheten för särskild 
kollektivtrafik.  
Man jobbar med en trafik- och mobilitetsplan som hanterar trafikfrågor i hela tätorten. Den 
kommer ut på remiss, men det kommer även ges gott om dialogtillfällen.  

Fyrishov  
Ombyggnationer på gång, och inför detta kommer medborgardialoger äga rum där HSO 
 m.fl. kommer att bli inbjudna.  
HSO tipsar om att ta med tillgänglighetskraven från början pga. Immaterialrätten.  

Arbetsmarknadsnämnden  
Tar med sig tidigare samtal om personer som hamnar mellan stolarna, och ska fortsätta 
stimulera personer med funktionsnedsättningar till sommarjobb.  

Omsorgsnämnden  
Det har skett viktiga dialoger kring den personliga assistansen, men arbetet går nu in i ett 
skede där det ingår att kommentera så mycket mer.  
Man vill dock gärna se HSO:s kravlista och uppmanar till att hålla bevakning på den.  

Rapport från LSS-rådet 
HSO har fått löfte från omsorgsnämnden om en boendedialog och har även lyft frågan om 
genomförandeplaner då man sett att de inte fungerat. 
Man har blivit lovade ett samråd kring myndighetsutövning men inte kommit framåt i 
arbetet ännu.  

Basstödet för personlig assistans kommer läggas ut på offentlig upphandling, och där har 
man i diskussioner med Omsorgsnämndens upphandlingsutskott framfört tankar och idéer. 

Sammanfattningsvis ser man en stor oro inför att förlora de assistenter man har, och att  
det därför är viktigt att dessa får följa med brukaren.  
Man har också skickat en kravlista till Omsorgsnämnden över det man vill ha med i 
upphandlingen. 

HSO önskar ytterligare lägesrapport för färdtjänsten under kommande sammanträde.  
De påpekar även risken för spridning av covid-19 inom färdtjänsten.  
Synpunkter på detta uppmanas att skickas till stadsbyggnadsförvaltningen. 

Bilagor 
1. Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområden. 
2. HSO:s krav inför upphandlingen av Uppsala kommuns personliga assistans. 
3. Medborgardialog för unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller NPF. 

För den som vill läsa hela protokollet samt bilagor, gå in på Uppsala kommuns hemsida: 
uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-
handikappradet/moten/2020/13-mars/ 

 

//”Nedkortad text av A-C Nyqvist på uppdrag av HSO Uppsala”  

 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-handikappradet/moten/2020/13-mars/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-handikappradet/moten/2020/13-mars/
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Uppsalas råd för funktionshinderfrågor byter namn. 

Kommunstyrelsen i Uppsala beslöt under onsdagen att byta namn på Uppsalas handikappråd 

till Uppsalas funktionsrättsråd.  

Beslutet sker utifrån en översyn av samtliga kommunala råd och ska bidra till större 
inkludering.  

– Nu ändrar vi namn på handikapprådet till funktionsrättsrådet.  
Handikapp är ett gammaldags ord som vi inte ska använda som kommun.  
Ord spelar roll och nu gör vi om och rätt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens 
ordförande. 

I samband med beslutet om namnbyte flyttas också ansvaret för rådet över från 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 

– Detta ger funktionsrättsrådet och funkisfrågorna en tydligare roll samtidigt som vi kommer 
att få möjlighet till en bättre överblick.  
 
De kommuner som lyckats väl med funktionsrättsfrågor är de som tar ett tydligt ansvar på 
högsta nivå och då behöver vi ett perspektiv som omfattar hela kommunens verksamhet, 
säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande Uppsala kommuns funktionsrättsråd. 

Utredningen har skett i dialog med berörda intresseorganisationer och verkställs direkt. 

 

Källa: Uppsala kommun 
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Tips på hjälp i vardagen under Corona 
 

Enköpings och Håbo kommun informerar 

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter samt 
länkar till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och webbplatser.  
enkoping.se/kommun/krisberedskap/corona 
habo.se/stödohjälp 

 
Heby kommun informerar 

Många av våra lokala företag tar nu fram lösningar och erbjudanden för att vi ska 
kunna fortsätta att handla, beställa mat, gå till veterinären eller ta del av andra 
tjänster och samtidigt vara försiktiga och minska risken för smittspridning.  
Här kommer vi att lista lokala företag som erbjuder sådana lösningar.  
Listan kommer hela tiden att uppdateras när vi får in nya uppgifter från våra företag.  
heby.se/lokalaforetag/corona 

 
Knivsta kommun informerar 

Är du 70+ eller hör till annan riskgrupp för covid-19?  
Ligger du sjuk hemma eller sitter i karantän?  
Knivsta kommun samordnar stöd från volontärer för dig som behöver praktisk hjälp 
med att exempelvis handla och utföra andra ärenden.  
Här hittar du information om hur du kan få hjälp.  
Du hittar också kontaktuppgifter till nationella hjälplinjer, jourer, chattar. 
knivsta.se/stödohjälp 

 
Tierps kommun informerar 

Det finns ett stort engagemang från det civila samhället för dig som inte har 
hemtjänst eller redan får annan hjälp från kommunen, till exempel från frivilliga 
resurser som kyrkliga samfälligheter och dagligvaruhandeln.  
Tierps kommun har därför i dagsläget bedömt att kommunen inte behöver vidta 
några särskilt riktade insatser eller åtgärder som inte finns hos andra aktörer i 
samhället. tierp.se/coronaviruset 

 
Uppsala kommun informerar 

Känner du dig ensam nu när du behöver hålla avstånd mer än vanligt?  
Vill du prata med någon?  
Vi har samlat kontaktvägar till bland andra Röda korset, jourhavande medmänniska 
och Anhörigcenter. uppsala.se/stodlinjer 

 
Älvkarleby kommun informerar 

Här har vi samlat viktiga länkar och telefonnummer för dig som behöver stöd och råd 
med anledning av covid-19. alvkarleby.se/kommuncoronaviruset 
 
Östhammars kommun informerar 

Här hittar du lite tips för dig som anhörig och risk för ökat våld i nära relationer.  
osthammar.se/sv/amnen/kommun-och-politik/coronavirus—covid-19/ 

 

https://enkoping.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-trygghet/krisberedskap/information-om-coronaviruset.html#h-Omdubehoverstodellerhjalp
https://www.habo.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-kris/information-om-coronaviruset/om-du-behover-stod-eller-hjalp.html
https://heby.se/information-om-lokala-foretag-som-erbjuder-tjanster-for-minskad-smittspridning/
https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-fragor/coronaviruset-och-covid-19/for-dig-som-behover-stod-och-hjalp
http://www.tierp.se/coronaviruset
http://www.uppsala.se/stodlinjer?fbclid=IwAR2V4dcbi-h-oF7xiOmIn0pSQKYdhL64QJMjrHNibANFe9CbCcjoG3bj0LI
http://www.alvkarleby.se/kommuncoronaviruset
http://www.osthammar.se/sv/amnen/kommun-och-politik/coronavirus—covid-19/
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Nytt nej till kommunernas krav på att kunna upphäva LSS-beslut 

Pengar ska inte vara ett problem i hanteringen av denna kris, säger Lena 

Hallengren. 

/Foto: Linnea Bengtsson. 

 

 

Hur allvarlig är coronakrisen inom LSS-omsorgen? 

Nationell bild av covid-19 inom LSS saknas fortfarande.  

Socialstyrelsen: Vi måste jobba vidare med det.  

/Foto: Linnea Bengtsson 

 

Testa alla som bor i LSS-bostäder – nytt krav från FUB och 

Downföreningen 

Veronica Magnusson Hallberg och Harald Strand: ”Det är en helt nödvändig åtgärd 

för att förhindra ytterligare ett dödligt misslyckande” 

  

 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk2NCZkPWY1ZzdiMm8=.Gmk6bfiIL9z5cxgjzu06KhaGo6GI5X_fSBCz83B4A24
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk2OCZkPWcwbDNuMmo=.CEm1_V741JMBEjlI8QBV-9zgUysyjHrrrb9SAkmCIFg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4OCZkPXA5cTVsOGg=.zWYGl_LZJPX_cNjF1HAkajRc7MZnhq1nmlzXFVRSjNA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4OCZkPXA5cTVsOGg=.zWYGl_LZJPX_cNjF1HAkajRc7MZnhq1nmlzXFVRSjNA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4OCZkPXA5cTVsOGg=.zWYGl_LZJPX_cNjF1HAkajRc7MZnhq1nmlzXFVRSjNA
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Ny granskning av omvårdnadsbidraget kritisk till både regeringen och 

Försäkringskassan 

Många familjer har fått vänta orimligt länge på Försäkringskassans beslut om nya 
omvårdnadsbidrag och står utan ersättning – nu får både regeringen och 
myndigheten kritik av ISF (Inspektionen för socialförsäkringen). 
 
/Foto: Linnea Bengtsson.  

 

Tusentals familjer tvingas vänta på nya omvårdnadsbidraget – 

 ”en skandal” 

Försäkringskassan lämnar människor i sticket, säger Anki Sandberg. 

 

Otåligheten växer över dröjsmål med smittskyddspenning 

Elisabeth Wallenius: Vi får dagligen signaler om att människor känner sig tvungna 

att gå till arbetet trots smittorisken. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk3NiZkPWE3azVtNms=.Fe-0qul4ZTNFCx3zrlyUKPfwpb97jWPFkd-EUafjodA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk3NiZkPWE3azVtNms=.Fe-0qul4ZTNFCx3zrlyUKPfwpb97jWPFkd-EUafjodA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4MCZkPW4xczlqOGE=.TXiVija53QZ7JhKsypH7I7wzA8f9C28mCH4qv4xFftY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4MCZkPW4xczlqOGE=.TXiVija53QZ7JhKsypH7I7wzA8f9C28mCH4qv4xFftY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NjM5MjI1ODA1OTk3MTQyJmM9dzJlMyZiPTM0NDkwMTk4NCZkPXc4bzJiOWg=.iSOUI4-063rfMX5VtI00X6bbPTvqIQt_PArW9eAT_Ro
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I dessa tider när Corona-viruset sveper över världen och lamslår samhällen så blir 
det ännu viktigare att vi är solidariska med varandra och följer folkhälsomyndighetens 
råd om att stanna hemma vid minsta förkylning och att hålla avstånd till varandra. 
 

Länsstyrelsens krisberedskapsorganisation är aktiverad och många av 

medarbetarna på enheten för social hållbarhet deltar aktivt i arbetet.  
 
Insatser så som att sprida information till hela samhället samt analyser kring sociala 
konsekvenser av Covid -19 är några av de insatser som sker i 
krisberedskapsorganisationen. 

Vi alla står nu inför en kris som gör att vi behöver prioritera och tänka på vad som är 
viktigast i vår verksamhet, och samtidigt förstå att andra saker behöver stå tillbaka.  
 
Med det sagt så är det viktigt att vi lyfter blicken, för även om det råder stor osäkerhet 
kring hur den närmaste framtiden ser ut så kan vi vara säkra på en sak, kriser går 
över. 

 

 

 

 

 

 

 

15 Maj | Websänd 

utbildningsdag om goda och 

jämlika livsvillkor för barn och 

unga | BOiU. 

Goda och jämlika livsvillkor för barn och 

unga – hälsa och trygghet. 

  

Det är väl känt att det finns ett samband 

mellan att psykisk ohälsa bland barn och 

unga ökar dramatiskt och att de rör sig 

mindre.  

 

 

 

22 Maj | WEBBINARIUM: Att 

förstå och hantera 

samhällskonsekvenserna av 

coronaviruset (covid-19) | 

Länsstyrelsen Stockholm. 

Covid-19-utbrottet är en pandemi enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO.  

Viruset innebär enorma effekter på 

människors liv, familjer och samhällen. 

Konsekvenserna av Coronaviruset är 

svåra att överblicka och just nu finns  

det flera riskgrupper i vårt samhälle som 

behöver skyddas extra mycket från 
pågående smitta. 

 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-908ce80fdc776283b3538126127c3baf-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-908ce80fdc776283b3538126127c3baf-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-908ce80fdc776283b3538126127c3baf-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-8688d643db270e46e513512c03af8823-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-8688d643db270e46e513512c03af8823-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-8688d643db270e46e513512c03af8823-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-8688d643db270e46e513512c03af8823-8F
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-8688d643db270e46e513512c03af8823-8F
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En krisberedskap för alla 

 

Ur funktionshinderspolitisk synvinkel handlar krisberedskap om att planera och 

genomföra aktiviteter och åtgärder med utgångspunkt i behov som finns hos hela 

befolkningen.  

Under 2020 kommer MFD i samarbete med aktörer med ansvar för krisberedskap att 

kartlägga kunskapsluckor och behov av vägledning och stöd i det statliga och 

kommunala krisberedskapsarbetet.  
Ni kan läsa mer om detta och om andra områden i MFD:s 

  
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019. 

 

 

 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=2045-A16-24E0-633c5c1d8820bfe54e5ff18b8fab7a67-8F
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Vi skickade ut den här enkäten precis när Corona-krisen 
slog till och fick inte alls så många svar som vi brukar.  
 
Därför ger vi dig chansen att svara fram till den 29 maj! 

Sedan 2006 ställer vi frågor till kommuner och 
myndigheter om hur de jobbar för att deras information 
ska nå ut till alla.  
Vi ser trender och upptäcker problem som både vi och 
våra kunder får en möjlighet att fokusera på.  
Inte sällan leder resultaten till forskningsprojekt och 
initiativ tillsammans med 
funktionshinderorganisationerna.  
 
Resultatet av enkäten presenteras vid seminarier och 
publiceras på vår webbplats. 
 
Du får naturligtvis vara anonym om du vill. 

Enkät om begriplig samhällsinformation 

 

 

  

 
 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=3916-9BB-DFD6-800683db438f04733025130b2a6f79c3-1C
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 Hitta ut i Uppsalas natur! 
  
Vart kan man åka och vad kan man göra när man är i naturen?  
Vi tipsar om var du hittar information om utflyktsmål i naturen och aktiviteter som är roliga 
att göra tillsammans med familj och vänner!  
 
Aktiviteter att göra tillsammans:  Prova på att göra en Mandala (Naturtavla), utmana 
varandra på vårbingo eller prova någon av våra tipspromenader.  
Det finns fler förslag till aktiviteter att ladda ner på vår webb. 
 

upplandsstiftelsen.se/fina/aktivitetstips 
 
 
Naturkartan - en digital friluftsguide med karta och information om naturområden i hela 
Sverige. Det finns många bra besöksmål inne i Uppsala och i Uppsalas närhet. 
Naturkartan finns både som app och på webben.  
Läs mer här: naturkartan.se/sv/uppsalalan.  
 

 
 Hitta ditt smultronställe i naturen Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur-  
och friluftsvärden som är trevligt och lättillgängligt för besökare.  
Det finns nära 50 smultronställen i länet. Läs mer här: smultronstallen.nu.  
 

 i+ ger dig mer information om platser.  

Är det viktigt för dig att veta mycket om en plats innan besöket?  
Här hittar du detaljerad information om 30 områden i länet.  
För varje område finns ett blad med karta, foton och detaljerad information.  
Läs mer här: upplandsstiftelsen.se/tillganglighetsinformation. 
 

 
Fysiskt tillgänglig natur i Uppsala län  
I den här foldern har vi samlat 36 tips på fysiskt tillgängliga områden.  
I dessa finns ofta hårdgjorda stigar, parkeringsplats och toalett.  
Läs mer här: upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala. 
 

Välkommen ut i naturen! 
 

upplandsstiftelsen.se/fina/aktivitetstips
naturkartan.se/sv/uppsalalan
http://www.smultronstallen.nu/
http://www.upplandsstiftelsen.se/tillganglighetsinformation
upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala.
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TÄNKVÄRT 
 
"För att undvika kritik - gör inget, säg 
inget, var inget." 
 
/ Elbert Hubbard (1856 - 1915) 
amerikansk författare, förläggare, 
konstnär och filosof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22.. 
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