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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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Valborg och Första maj. 
Traditionellt firande sen urminnes tider och djupt rotat i vår vardag. 
Devisen ”Traditioner är till för att brytas” kan i dagsläget kännas oundvikligt. 
 
Att frångå det välkända scenariot kan dock innebära en utmaning för 
befolkningen. Speciellt då för den yngre generationen.  
 
Återstår att se om invånarna följer kommunledningens direktiv eller om 
firandet övergår till en kaotisk laglöshet. 
 
svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/budskapet-infor-sista-april-hall-er-borta-fran-
uppsala 
 
Betänk; Vi slipper stå huttrande vid en brasa och lyssna på diverse sånger och 
långa tal. Vi undgår att konfronteras med demonstrationer vars budskap oftast 
inte förverkligas osv…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Ta hand om er, 
     
 
 

 
  
    Ta hand om er, 
     Helene 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/budskapet-infor-sista-april-hall-er-borta-fran-uppsala
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/budskapet-infor-sista-april-hall-er-borta-fran-uppsala
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Som ”världens äldsta bloggare” tillhör hon riskgruppen. 
 

Men 107-åriga Dagny Carlsson låter sig inte skrämmas av Coronaviruset.  
– Jag är vid gott mod och fortsätter så länge jag kan.  
Ska jag dö så gör jag ju det, säger hon till Allas. 
 
Med humor och livsvisdomen hon samlat på sig under sina 107 år bloggar Dagny Carlsson 
om sitt liv och sin vardag. 
 
Från sin lägenhet i Solna, där hon bott i 60 år, följer hon numera nyhetsrapporteringen om 
den pågående Coronakrisen.  
 

Men hon går inte runt och oroar sig för att själv bli smittad av det nya viruset.  
– Det är inte lönt. Det är meningslöst att hålla på att oroa sig, alla blir ju inte sjuka och det 

som sker det sker, säger hon till Allas.  
 

Dagny Carlsson räds inte Coronaviruset  
 
Hon följer dock råden från myndigheter och håller sig inomhus. Till sin hjälp har hon bland 
annat Hemtjänsten och såväl kylen som frysen är fylld om situationen skulle förändras.  
 

– Man får liksom ta det som det kommer och inte måla fan på väggen.  
Det är ju så mycket varningar och skrämselskott.  
Men det är klart att det är viktigt att hålla sig inne, tvätta händerna och vara noga, säger 
107-åringen som fyller 108 i maj. 
 
 Dessvärre kan hon inte blogga lika frekvent som tidigare eftersom datorn inte fungerar som 
den ska.  
 

För Allas berättar hon nuförtiden mest ”slöar” om dagarna.  
– Jag är vid gott mod och fortsätter så länge jag kan.  

Ska jag dö så gör jag ju det, säger Dagny Carlsson till Allas.  
 
 
// Källa: Intervju av Maria Wigur, från Allas.se, den 18 mars 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.allas.se/relationer/dagny-107-om-coronakrisen-ska-jag-do-sa-gor-jag-det/238582
https://www.allas.se/relationer/dagny-107-om-coronakrisen-ska-jag-do-sa-gor-jag-det/238582
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Påminnelse från Tryckeriet om utgående post! 

 

· Tryckeriet är för närvarande bemannat tisdagar och torsdagar, 
eftermiddagar i första hand. 

Kontakta Jocke om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via  
e-post till jocke.gunnarsson@c.hso.se eller på telefon 018 – 56 09 14. 

· Kuvertering och manuell adressering av större utskick, (fler än 100 
brev), utförs av föreningarna själva. 

· Linda kör större utskick på onsdagar vid behov.  
De föreningar som vill köra sina utskick kan naturligtvis göra det, om 
man till exempel vill lämna in ett utskick en torsdag eller fredag. 

· Enstaka brev frankeras och postas av föreningarna. 

// Jocke Gunnarsson, tryckeriansvarig, Funktionsrätt Uppsala län. 

 
 
 
 



5 
 

Till styrelsen, förbundsordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, kansliet, 
medlemstidningar samt samarbetsorganisationer i regionerna. 
Med anledning av SKR:s begäran om en ny lag för kommunernas prioriteringar under 
Coronapandemin har vi gått ut med följande pressmeddelande. 
 

 Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar. 
Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om 
införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under 
Coronaepidemin. 
 ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring 
istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar 
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. 
 
Regeringen tog nyligen initiativ till möten om hur kampen mot Coronaviruset påverkar 
det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter. Nu är hotet högst verkligt 
här i Sverige.  
”Regeringen behöver nu också i handling visa att den står upp för mänskliga 
rättigheter – även i tider av kris”, säger Elisabeth Wallenius. 
 
Personer som beviljas SOL- eller LSS-insatser kan tillhöra samhällets mest utsatta 
med stora behov av stöd och hjälp – insatser som i en tid med isolering och ökad risk 
för psykisk ohälsa är viktigare än någonsin. 
. 
”Att kommunerna nu inte abdikerar från sitt samhällsuppdrag utan istället gör allt för 
att förebygga och motverka de svårigheter som man nu står inför, är helt avgörande”, 
säger Elisabeth Wallenius. 
 
Coronapandemin har varit ett faktum under en längre tid.  
Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen.  
Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen 
inom kommunal vård och omsorg. 
 
SKR:s hemställan blottlägger strukturella men inte okända problem som 
kommunerna länge brottats med.Våra medlemsförbund rapporterar ständigt om att 
landets kommuner inte följer gemensamt beslutad lagstiftning. 
 
”När nu SKR vill göra lagändringar som riskerar att ge "carte blanche" till 
försämringar för personer med funktionsnedsättning och andra i utsatt situation, 
måste vi säga stopp", avslutar Elisabeth Wallenius. 
 
Dela gärna vidare i era egna kanaler! 
Pressmeddelandet hos Newsmachine 
  
 Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
Funktionsrätt Sverige 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg    
070 885 42 65   www.funktionsratt.se  
   

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kommunerna-far-inte-abdikera-fran-sitt-samhallsansvar-18092
http://www.funktionsratt.se/
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Välkommen på informationsträffar i maj. 
Vill ert kooperativ eller förening utvecklas och göra större samhällsnytta? 

Har ni svårigheter att få finansiering till det? Då kanske Mikrofonden kan vara en hjälp på vägen. 

Vad innebär Coronakrisen för den sociala ekonomin? 
Delta i några av våra kostnadsfria och digitala möten där vi berättar mer om vår verksamhet, ni får 

möjlighet att berätta om er verksamhet. Vi kommer även prata om vilka samhällsutmaningar vi ser 

och hur vi kan arbeta för att lösa dessa! Datum och tid samt anmälningslänk ser ni nedan; 

 

 

Informationstwebbinarium 1) Fredagen den 8 maj kl 09.00 - Anmäl er via länken: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMrdu6vrDspEtQa0-s48ZWxkMTHjfAzZ5Pk 

Informationswebbinarium 2) Onsdagen den 13 maj kl 8.30 - Anmäl er via länken: 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rc-qpqjksG9wmZ_Qfa6C-U5MhdK-NWA_Y 

Informationstwebbinarium 3) Måndagen den 18 maj kl 13.00 - Anmäl er via länken: 

https://zoom.us/meeting/register/tJEvduivrTsoGNHw-wIHjCFitJS2WQY0256A 

 

 

Hjälp oss hjälpa er! 
Mikrofonden Uppsala län kom igång med sin verksamhet runt årsskiftet och arbetar i dagsläget 

främst i Uppsala kommun. Vi arbetar tillsammans med Coompanion Uppsala län på att bredda 

upptagningsområdet till hela länet.  

 

Vi behöver er draghjälp i att berätta om ert behov av finansiering!  

Så delta i frukostseminariet för att få mer info och föra ordet vidare! 

 

 

 
 

http://c1360a.stats.theletter.se/?q=006178970020&TId=1
http://c1360a.stats.theletter.se/?q=006178970031&TId=1
http://c1360a.stats.theletter.se/?q=006178970042&TId=1
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Varför behövs en Mikrofond? 
Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till 

utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar. Dessa verksamheter har dock svårt att få tillgång till 

kapital. En Mikrofond i Uppsala län är ett alternativ och kompletterande finansiering för den sociala 

ekonomin. 

Mikrofondens erbjudande. 
Mikrofonden Uppsala län erbjuder kreditgarantier. När banken begär säkerhet kan Mikrofonden 

Uppsala län ställa upp som garant. På så sätt kan de som driver verksamheten få sitt banklån och 

begränsa sin personliga risk. 

 

Anledningen till att ni får detta utskick är för att ni är en ideell eller ekonomisk 
förening i Uppsala kommun. 

Vill du vara med på sändlista för Mikrofonden Uppsala län? Du får då information om träffar som 

planeras, hur arbetet med Mikrofonden Uppsala län går, bland annat.  

Klicka på knappen nedan för att maila Mikrofonden Uppsala län för att anmäla att ni vill få utskick. 

Jag vill veta mer om Mikrofonden!  

 

 

  

 

  

Varmt välkomna! 
 

Helen Curry, Verksamhetsledare Mikrofonden Uppsala län 

Mail: helen.curry@mikrofonden.se 

Telefon: 070-326 26 54 

Ps. Jag arbetar hela måndagar och fredagar samt förmiddag på onsdagar D.S 

 

 

 

 

 

mailto:mikrofonden.uppsala@gmail.com?subject=Klart%20jag%20vill%20vara%20med%20i%20utskickslista&body=Namn%3A%0AOrganisationens%20namn%3A%0AMailadress%3A
mailto:helen.curry@mikrofonden.se
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HSO Uppsala kommun utvecklar medborgardialog för unga 

vuxna med psykisk ohälsa och/eller NPF. 
 
 ”Jag gör politik” ska stärka inflytandet och delaktigheten bland unga vuxna 

med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom en 

särskilt utvecklad dialogform. Det är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna 

Arvsfonden och drivs sedan mitten av oktober 2019 av HSO Uppsala kommun. -  
 

Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga i samhället. Det är en oroande utveckling.  

De här unga kommer sällan till partipolitiken eller till våra föreningar inom 

funktionsrättsrörelsen.  

Därför behöver vi bli bättre på att ta oss till de unga vuxna för att fråga vad de behöver för 

att bli mer delaktiga i besluten som rör dem i samhället, men också bidra till att kommunen 

får bra verktyg att nå även dessa medborgare, säger Fredrik Larsson, ordförande för HSO 

Uppsala kommun.  

Dialogformen går ut på att deltagarna först träffas under ca fem gånger och fikar i små 

grupper tillsammans med två samtalsledare och utforskar samtidigt politiken och den egna 

politiska viljan. Inga förkunskaper behövs och anpassningar kan göras utifrån olika behov. 

 

 Dialoggrupperna avslutas med att man bjuder in politiker, intresseorganisationer, 

förvaltningar och allmänhet till ett samtal. 

- Demokrati är allas möjlighet att göra sin röst hörd och påverka.  

Äntligen har vi ett viktigt samarbete med HSO där unga vuxna med psykisk ohälsa berättar 

om sin livssituation - tillsammans gör vi politik! säger Angelique Prinz Blix (L), ordförande för 

omsorgsnämnden och ledamot i projektets styrgrupp.  

 

Projektet kan ses som en del av arbetet med kommunens handlingsplan för full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning.  

Det ska resultera i en metod som kan användas också i andra sammanhang då kommunen 

behöver få frågor belysta av olika grupper som riskerar marginalisering.  

 

Anneli Gustafsson är anställd som koordinator för projektet. Julia Jennstål, som tidigare har 

lett ett arbete med medborgardialog om tiggeri i Uppsala, är anlitad för att utveckla 

metoden. Mer information finns på projektets hemsida: internexterndialog.se 

 

 

 

 

 

https://internexterndialog.se/
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HELGTIPSET> 

Varje vecka publicerar vi nya lyssningstips från Konserthusets programchef 

Fredrik Andersson! Helgtipset är ett nytt sätt att sätta ljus på den unika 

musikskatt som finns i filmarkivet på Konserthuset Play. Du hittar våra 

programsatta webbkonserter här. 

 

 

 
 

 

 
 

 

MISSA INTE NÄSTA VECKAS LIVESÄNDNING! 
 

 

 
 

 

 

LIVESÄNDNING MED KUNGLIGA FILHARMONIKERNA>  

Nästa livesända konsert med Kungliga Filharmonikerna äger rum 6 maj  

kl 19.00. Musik av Musorgskij, Dukas och Rautavaara. Andreas Hanson  

leder brass och slagverk.  
 

 
 

 

https://email.konserthuset.se/5F07-716U-2HYRR0-4IXK7-1/c.aspx
https://email.konserthuset.se/5F07-716U-2HYRR0-4K0UK-1/c.aspx
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TÄNKVÄRT 
 

 
 

"För världen kanske du bara är en enda människa, 
men för en människa kan du vara hela världen." 
 
//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

