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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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Hejsan, 
 
Jag tycker mycket om att ströva omkring på Vallonbruk och hittade 
 i somras mitt nya smultronställe, gemytliga Strömsbergs bruk!  
 
Besökte deras Skogsbruksmuseum, inklusive förmodligen en av 
världens största älghornssamlingar.  
Över 600 älghorn i varierande storlek prydde väggarna. Maffigt! 
 
I närheten finns ett Nostalgimuseum med bl a äldre fordon och mängder 
av bruksföremål, varav en avsevärd del som påminner om barndomen, 
(oj vad uråldrig man kände sig)! 
 
Ett fantastiskt livsverk av grundaren, likaså guiden, som även bidrog med 
roliga berättelser vid varje föremål. Så värt en utflykt! 
 
Kolla in: stromsbergsbruk.nu  

 

 nostalgimuseum.se 
 
 
 
 
 
 

Nästa nummer ute den 1 oktober,  
Ha en härlig höst 
//Helene  
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se  

 
     
 
 
 

 

https://www.stromsbergsbruk.nu/
http://www.nostalgimuseum.se/
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se


3 
 

Kansliet stängt till och med den 25 november 2020 

 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län beslutade på sitt styrelsemöte den 20 

augusti att kansliet ska vara fortsatt stängt för personal och besökare.  

 

Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  

Under pågående pandemi så har kansliet stängt för att motverka spridning av 

covid-19.  

Kansliet är stängt till och med den 25 november 2020.  

Besked kommer från styrelsen under vecka 47 (16/11 - 22/11) om hur det blir 

efter den 25/11. 

 

Tryckeriet har öppet på begränsade tider, och är för närvarande bemannat 

tisdagar och torsdagar under eftermiddagar i första hand.  

Kontakta Jocke Gunnarsson om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via 

e-post. Hans kontaktuppgifter är: 

E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se  

Telefon: 018 - 56 09 14. 

Kuvertering och manuell adressering av större utskick (fler än 100 brev) utförs 

av föreningarna själva. 
 

Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) 

och konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och 

mikrofon/högtalare) samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver 

hörselslinga mikrofon/högtalare) är numer bokningsbara 

.  

Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att det genomförs med 

ansvar för att hålla avstånd, 2 meter, och att ingen trängsel uppstår. 

 

 Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som 

finns intill toaletterna på kansliet. 

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen 

som använts i konferenslokalerna mellan varje möte.  

 

Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i 

konferensrum Tvåan.  

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.  

Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna. 

Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar 

 på mötet om vilka regler som gäller. 

Bokar konferensrum gör du genom att kontakta: 

Linda Sundblom Eriksson 
Telefon. 018 – 56 09 22 
E-post: linda.sundblom@c.hso.se 
 

Vi ser alla fram emot den dag då vi kan lämna Coronasmittan bakom oss.  

Men tills dess gäller: 

 Hänsyn 

 Omtanke 

 Samarbete 

 Skydda varandra 

 Tålamod 

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer.  

Läs mer på krisinformation.se  
eller ring 113 13. 

Hälsningar /Janne 

Janne Wallgren 

Kanslichef/Ombudsman  

Funktionsrätt Uppsala län 

Kungsgatan 64, 753 41 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 
 

  

http://krisinformation.se/
https://hsouppsalalan.org/
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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HSO Uppsalas nya hemsida 

HSO Uppsala kommun lanserade i samband med Kulturnatten den  
12 september en ny hemsida.  
 
På sidan publiceras HSO:s föreningsarbete samt påverkansarbetet man gör  
mot kommunen, tillsammans med lite allmänna nyheter om vad som händer i 
funktionsrättsrörelsen. 

 Som bidrag till Kulturnatten har HSO haft samtal om funktionsrätt i kulturlivet 
med aktiva i funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare.  
 
Filmen finns att se i sin helhet på den nya hemsidan även idag och kommer 
ligga kvar framöver. 

 Klicka här för att komma till hemsidan eller använd länken: 

https://hsouppsalakommun.wordpress.com/ 

 

Vänliga hälsningar, 

 Michael Jestin 
Ombudsman 
HSO Uppsala kommun 

Mail: michael.jestin@c.hso.se 
Telefon: 076-0223446 

Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala 

 

 

 

 

 

 

https://hsouppsalakommun.wordpress.com/
mailto:michael.jestin@c.hso.se
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 Hej! 

Idag går som ni vet startskottet för MR-kampanjen #respektförrättigheter!  
Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se   
 
Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med 
funktionsnedsättning försämrats.  
När samhällsbygget efter Coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen 
lämnas efter. Det är dags för en ambitionshöjning! 

 Vi har gått ut med ett 
pressmeddelande: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/idag-startar-
kampanjen-respektforrattigheter-24552 

Och en debattartikel på altinget.se: https://www.altinget.se/artikel/funktionsratt-sverige-vi-
kraver-en-ambitionshojning 
 
Dela gärna alltsammans, så mycket ni bara kan! 
 _____________________________________________________________ 

Idag offentliggör vi vår Novusenkät om upplevelserna bland våra medlemsgrupper under 
pandemin.  
Rapporten visar att många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom 
har påverkats på ett genomgripande sätt under pandemins första månader. 
  
Det handlar inte bara om effekterna vi alla upplevt på grund av restriktioner, utan också 
bland annat om uteblivna vårdinsatser och individuella insatser, om en sämre privatekonomi 
och om negativa effekter för skola och utbildning. 

 Vi blir väldigt glada om ni delar vårt pressmeddelande i era egna kanaler. 

Referera också gärna till rapporten och våra kommentarer som ni hittar i pressmeddelandet, 

men ange källan! 

 Bästa hälsningar 
 Monica Klasén McGrath 
 Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A   
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 

www.funktionsratt.se   

   

 

http://www.respektforrattigheter.se/
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/idag-startar-kampanjen-respektforrattigheter-24552
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/idag-startar-kampanjen-respektforrattigheter-24552
https://www.altinget.se/artikel/funktionsratt-sverige-vi-kraver-en-ambitionshojning
https://www.altinget.se/artikel/funktionsratt-sverige-vi-kraver-en-ambitionshojning
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-har-blottat-och-fordjupat-sprickorna-i-valfarden-24547
http://www.funktionsratt.se/
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 Till Ordförande och Nätverket jämlik hälsa, 
 
 
 

Idag öppnar utlysningen för Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2020, 

som finansieras utav Vinnova/Swelife/Medtech4Health.  
 
Ansökningar som har patientföreningar som medsökare kommer att prioriteras högre. 
 
 Detta blir allt vanligare att ansökningar som har patientförening som medsökare prioriteras 
upp och därmed får större chans att bli finansierad. Speciellt på EU-nivå!  
Och nu börjar patientföreningar efterfrågas även i svenska utlysningar. 
  
För mer info se länken eller bifogade presentationen: 
https://swelife.se/finansiering/fragor-och-svar/ 
  
Angående finansiering som är upp till 3 miljoner under 24 mån, står det att man själv ska ha 
medfinansiering på minst 50%, men jag tror att detta gäller om det är ett företag som söker.  
Inte för akademiker.  
Så ett bra tillfälle att hitta allianser för sina idéer eller om man hittar forskare som redan har 
bra idéer som man kan tänka sig att vara med på och påverka. 
  
De har även drop-in-rådgivning för utlysningen så att man kan bolla sin idéer med dem 
innan man skickar in sin ansökan: 
 
https://swelife.se/2020/09/10/drop-in-radgivning-for-utlysningen-samverkansprojekt-for-
battre-halsa/ 
   

 Med vänlig hälsning 
  
Roshan Tofighi, PhD 
Intressepolitisk utredare 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Swedish Disability Rights Federation 
  
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08- 546 404 20 
www.funktionsratt.se     
Följ oss på Facebook: funkratt.se och twitter: @funkratt_se 
  

 

https://swelife.se/finansiering/fragor-och-svar/
https://swelife.se/2020/09/10/drop-in-radgivning-for-utlysningen-samverkansprojekt-for-battre-halsa/
https://swelife.se/2020/09/10/drop-in-radgivning-for-utlysningen-samverkansprojekt-for-battre-halsa/
http://www.funktionsratt.se/
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Leder hemarbete till psykisk ohälsa? 
 

 
webbinarium-leder-hemarbete-till-psykisk-ohalsa/ 
 
Tid: den 22 september kl 09:00 - 10:00 
Plats: Webbmöte på distans via mötesverktyget Zoom 

  

Är det växande hemarbetandet en tickande bomb för psykisk ohälsa?  
Kan erfarenheterna under pandemin ge upphov till nya lösningar som förbättrar 
tillgänglighet och stärker inkludering?  
 
I det här webbinariet vill vi diskutera arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av 
pandemin. 
 
Många arbetsplatser har signalerat om att distansarbete kommer att bli vanligare framöver. 
Det finns flera arbetsmiljörisker när arbete på distans blir det normala – bland annat ”det 
gränslösa arbetet” när gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. 

 

Men pandemin har också givit upphov till kreativa och lösningar som kan bidra till ökad 
inkludering i framtidens arbetsliv. 
I det här webbinariet diskuteras arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av 
pandemin.  
Vi tar avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att utgå från ett 
mångfaldsperspektiv när samhället utformas. 

 

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början i samverkan med 
RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa. 

 

Vi använder mötesverktyget Zoom och länk skickas ut till anmälda deltagare veckan 
före webbinariet. Webbinariet direkttextas av skrivtolk. 

 

Anmälan till webbinarium: Leder hemarbete till psykisk ohälsa? 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-leder-hemarbete-till-psykisk-ohalsa/
https://rattfranborjan.nu/
https://rsmh.se/projekt/arbete-trots-psykisk-ohalsa/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-leder-hemarbete-till-psykisk-ohalsa/


9 
 

 

 

 

 

Fler aktuella evenemang med projektet Rätt från början: 
 

 Digital Workshop: Samskapa för mer inkluderande bostäder och 
bostadsområden 
  

 Tid: den 22 september kl 13 - 15 
 Plats: Webbmöte på distans via mötesverktyget Zoom 

  
Vilka behov behöver bostadsföretagen uppmärksamma när framtidens lägenheter och 
bostadsmiljöer planeras? 
I den här workshopen kan du vara med i arbetet för att utforma framtidens inkluderande 
bostäder genom att ta fram nya så kallade ”Personas”.  
Workshopen arrangeras inom ramen för ett delprojekt tillsammans med 
bostadsföretaget Ikano bostad. 
 

Anmälan till workshop: Samskapa för mer inkluderande bostäder och 
bostadsområden 
 

 
Vänliga hälsningar 
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  
rattfranborjan.nu 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
www.funktionsratt.se     
  

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/workshop-samskapa-for-mer-inkluderande-bostader-och-bostadsomraden/?fbclid=IwAR36hoBsaK2dWQmkXZlobj-Vfp96VjpbbHCoshGHf8hUtTZ_l9pg0jTdM7Q
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/workshop-samskapa-for-mer-inkluderande-bostader-och-bostadsomraden/?fbclid=IwAR36hoBsaK2dWQmkXZlobj-Vfp96VjpbbHCoshGHf8hUtTZ_l9pg0jTdM7Q
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/workshop-samskapa-for-mer-inkluderande-bostader-och-bostadsomraden/?fbclid=IwAR36hoBsaK2dWQmkXZlobj-Vfp96VjpbbHCoshGHf8hUtTZ_l9pg0jTdM7Q
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/workshop-samskapa-for-mer-inkluderande-bostader-och-bostadsomraden/?fbclid=IwAR36hoBsaK2dWQmkXZlobj-Vfp96VjpbbHCoshGHf8hUtTZ_l9pg0jTdM7Q
https://rattfranborjan.nu/
http://www.funktionsratt.se/
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Hjärnkraft arrangerar digital utbildning om rehabilitering efter förvärvad 

hjärnskada. Varmt välkommen till webbinarium om rehabilitering efter 

förvärvad hjärnskada den 23 september kl 10:00 – 15:30.  

 

 

När: 23 september 2020 klockan 10:00 – 15:30 

Var: Utbildningen sker digitalt. Det enda du behöver för 
att kunna delta är tillgång till en dator/läsplatta/mobil med 
internetuppkoppling. Inga andra förkunskaper krävs! 

Hur: Mer detaljerat schema för dagen samt tydliga 
instruktioner för din medverkan skickas ut vid anmälan. 

 Anmälan: Via länken: www.hjarnkraft.se/utbildning eller  
till e-postadressen: anmalan@hjarnkraft.se 

Vi behöver din anmälan senast den 20 september.  
Anmälan är bindande men inte personlig.  
 
Mer info? Ring Per-Erik Nilsson på 0704-41 32 55 alt 0478-
109 30, eller mejla: info@hjarnkraft.se. 

Pris: 300 kronor per person som deltar. Medlemmar i 
Hjärnkraft betalar 150 kronor. 

  

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och 

deras närstående. Hjärnskadeförbundet  

 

Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt 

dagliga liv samt att närstående ska få stöd och information. Många personer med hjärnskada 

omfattas efter rehabiliteringen av lagstadgade SoL – LSS-insatser, t ex personlig assistans. 

Förbundet vill naturligtvis att dessa insatser genomförs så bra som möjligt. Utbildningsdagar är ett 

led i detta. Från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är vi övertygade om att en motiverad och 

välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål.  

 

Vid utbildningarna medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare och personer som är beroende av 

samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av rehabilitering och att leva med samhällsstöd 

är mycket värdefullt, både för personliga assistenter och även för de som beviljar dessa insatser. 

 

http://www.hjarnkraft.se/utbildning
mailto:anmalan@hjarnkraft.se
mailto:info@hjarnkraft.se
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 Tider för utbildningsdagen den 23 september 
 

  09.30  

Från 09.30 är du är välkommen att logga in via Zoom och testa att allt fungerar för dig. 

 10.00 

Utbildningsdagen startar med inledning av Cecilia Boestad, förbundssekreterare och 
kanslichef på Hjärnkraft. 

 10.20  

Dagens första föreläsning. Emma, 29 år – föreläser om sitt liv innan och efter ett mordförsök. 

“Offret var jag, men jag är en kämpe” 

 11.20 

Hélène Pessah-Rasmussen Överläkare, docent, sektionschef vid Hjärnskadeenheten på 
Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus – föreläser om den fantastiska hjärnans 
funktioner. 

Körtlarna i hjärnan, hur fungerar de? Vad händer när de skadas? 

Hjärnan kan påverkas hos covid-19 patienter, men hur? 

Uppföljning efter en stroke, redovisning av resultat från ett genomfört projekt. 

 11.45 

Hélène Pessah-Rasmussen föreläser pass två. 

 12.10 – 13.10 Lunch 

 13.10 

Ursula Heldmann Överläkare, med dr, enhetsansvarig läkare hjärnskadeenheten vid 
Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus – föreläser om rehabilitering efter en förvärvad 
hjärnskada. Anhörigas betydelse vid rehabiliteringen. 

Tips och råd till personliga assistenter/omsorgsgivare till en nyss hemkommen person med 

förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringen på Orup är certifierad av CARF, vad är det och hur 

påverkar det rehabiliteringen? 
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13.45 

Del två av Ursula Heldmanns föreläsning 

 14.10 

paus 20 min 

 14.30 

Ingela Ljunggren Törnblad och Marianne Stemark Hjärnskadekoordinatorer vid 
Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus – föreläser om hjärnskade-
koordinatorfunktionen i Region Skåne. En arbetsmodell som ger stöd och gör skillnad för 
personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. 

 15.00 

Uppsamlande frågestund och summering med några av dagens föreläsare och 
förbundssekreterare Cecilia Boestad. 

 15.30 

Avslutar vi utbildningsdagen 

  

Med vänliga hälsningar, 

 Cecilia Boestad 
Förbundssekreterare/Kanslichef 

Tel. direkt 08-447 45 33, alternativt 0769-48 77 25. 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Nybohovsgränd 12, 1 tr 
117 63 Stockholm 
Tel växel 08-447 45 30 (må-to kl 10.00 - 13.00) 
www.hjarnkraft.se   

Stöd patientnära forskning via Hjärnskadefonden: plusgiro 90 05 07-5 

  

 

 

http://www.hjarnkraft.nu/
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Kära HHF:are! 

 

Med anledning av Coronapandemin så var vi tvungna att ställa in vårens 

årsmöte och seminarium.  

Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår så kommer vi 

istället att genomföra ett digitalt årsmöte. 

 

Tid: 25/9 kl 13.30-15.00 

 

Plats: Vi kommer använda digitala verktyget Zoom.  

En länk kommer att skickas ut efter anmälan några dagar innan mötet. 

 

Anmälan görs i formuläret på hemsidan. 

 

Läs mer: https://hhf.se/arsmote-2020/ 

 

 

Bästa hälsningar, 

 

HHF:s styrelse 

https://hhf.se/arsmote-2020/
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Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta 

 
Inbjuder till  

en föreläsning om 

 

Astmabehandling före och efter Covid-19 

 
Föreläsare är 

Christer Jansson  

Professor vid Uppsala universitet 

 

Tid: Måndag den 28 september kl 18.30-20.00 via nätet.  

Du deltar genom att via din dator klicka  

 

Möteslänk 

 https://call.lifesizecloud.com/5153148 

Telefon  

Sverige: 08-5809 77 34  

 

Anknytning om man ansluter med telefon  

5153148 (avsluta med #) 

 

 Information och frågor hör av dig till Astrid Mäkitalo,  

mail: astridmakitalo@hotmail  

eller ring 070-216 64 94.  
 

Välkomna,  

styrelsen 

 

https://call.lifesizecloud.com/5153148
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Vi på Infoteket fortsätter att hålla digitala föreläsningar.  
Näst på tur är en föreläsning om missbruk och beroende.  
Föreläsningen filmas och sänds digitalt. Anmäl dig om vanligt. 
 Länken till föreläsningen skickas ut i god tid innan. 

Det går att bli fri från beroende  

Webbföreläsning onsdag 30 september kl 18–20  
 

Hur kan vägen ur ett missbruk se ut?  
Sjuksköterska på beroendemedicinska mottagningen berättar om olika typer av 
beroende, riskbruk, behandling och återfallsprevention, samt hur man arbetar 
med patienterna på mottagningen.  
 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se (för att få webblänk). 

Ingen deltagaravgift.  
Alla intresserade är varmt välkomna att delta!  

Ett samarrangemang med Hjärnkoll Uppsala län.   

INFOTEKET OM FUNKTIONSHINDER 

Nära Vård och Hälsa   

Region Uppsala 

www.regionuppsala.se/infoteket 

Infoteket om funktionshinder 

Fakta och vägledning kring funktionsnedsättningar och diagnoser. 

 

S:t Johannesgatan 28 D 

752 33 Uppsala 

Tel: 018-611 66 77 

Öppet måndagar 12-17, tisdagar 12-17, onsdagar 12-19, torsdagar 12-17 

http://www.regionuppsala.se/infoteket
http://www.regionuppsala.se/infoteket
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Uppsala kommun och Region Uppsala kommer sluta ett avtal om billigare 
busskort för personer som är 70 år och äldre.  
Det beslutade kommunstyrelsen idag.  
Satsningen är en del av Uppsala kommuns arbete för att bli en äldrevänlig 
kommun. 

Personer som är över 70 år kommer att erbjudas seniorbusskort för 150 kronor i månaden. 

Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt liv och öka deras 
delaktighet i samhällslivet. 

Som ett led i det arbetet kommer nu personer som är över 70 år att erbjudas seniorbusskort 
för 150 kronor i månaden från och med nästa år. I dag kostar motsvarande kort 460 kronor. 

- Uppsala kommun vill förbättra vardagen för äldre personer i vår kommun.  
Vi gör denna unika satsning på billigare kollektivtrafik för att öka äldres möjlighet att delta i 
olika aktiviteter och sociala sammanhang oavsett tjocklek på plånboken, säger 
kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S). 
 
Motverka ofrivillig ensamhet 
- Denna satsning är en del av Uppsala kommuns arbete för att bli en äldrevänlig kommun.  
Vi vill motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och även öka tillgänglighet till hälsofrämjande 
och sociala aktiviteter. Med seniorkortet erbjuds fler den möjligheten, säger Caroline 
Hoffstedt (S), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden. 

Kortet kommer att gälla fritt under dygnets lågtrafikerade timmar.  
Det vill säga fram till klockan 06.00 på morgonen, därefter mellan 09.00 och 15.00 
dagtid samt efter klockan 19.00 på kvällen. Kortet kommer även att gälla under helger. 

-Vi är glada för detta samarbete med Uppsala kommun och hoppas att de äldre invånarna 
får glädje av möjligheten till ännu mer prisvärda resor med UL-trafiken nästa år, under 
förutsättning att reserestriktionerna för denna riskgrupp har ändrats, säger Nikodemus 
Kyhlén, marknadschef Trafik och samhälle. 

Kortet kommer att börja gälla från och med 1 januari 2021. 
https://via.tt.se/pressmeddelande/billigare-busskort-for-
seniorer?publisherId=3235517&releaseId=3282218 

Här nedan du läsa mer om Uppsala kommuns arbete med att bli en äldrevänlig 
kommun.https://www.uppsala.se/aldrevanligkommun 
 

 

https://via.tt.se/pressmeddelande/billigare-busskort-for-seniorer?publisherId=3235517&releaseId=3282218
https://via.tt.se/pressmeddelande/billigare-busskort-for-seniorer?publisherId=3235517&releaseId=3282218
https://www.uppsala.se/aldrevanligkommun


17 
 

 

FOLKRÖRELSEARKIVETS KURSER | HÖSTEN 2020 

Ta del av Folkrörelsearkivets kursutbud för hösten 2020. 

Alla arrangemang sker online (Zoom) på grund av Covid-19. 

 

 

Anmälan sker per e-post till info@fauppsala.se eller telefon 018-727 24 70. 

  

 

LÖR 10 OKT | 10.00-12.00 

ARKIVKURS FÖR FÖRENINGAR/ HEMBYGDSFÖRENINGAR - TRÄFF 1/3 

Gemensam introduktion i dokumenthantering och arkivering. 

I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr. 

Avgift, kurspaket 1-3: medlem 500 kronor, övriga 1 250 kronor. 

Föranmälan senast 7 oktober. 
  

ONS 28 OKT | 18.00-19.30 

UPPHOVSRÄTT FÖR FÖRENINGAR 

Kjell Adolfsson, Uppsala universitet. 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr. 

Föranmälan senast 19 oktober. 
  

ONS 11 NOV | 18.00-19.30 

ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR - TRÄFF 2/3 

Fördjupning: ett tryggt långtidsbevarande. 

I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. 

Avgift: se info. 10 oktober 

Föranmälan till träff 1-3, senast 7 oktober. 

  

MÅN 16 NOV | 10.00-12.00 

SKRIV DIN FÖRENINGS HISTORIA 

Kurs i hur man skriver en föreningshistorik. 

Föranmälan senast den 12 november. 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr. 

  

 

 

mailto:info@fauppsala.se
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ONS 25 NOV | 18.00-20.00 

DIGITAL ARKIVERING FÖR FÖRENINGAR 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr. 

Föranmälan senast 23 november. 
  

ONS 9 DEC | 18.00-19.30 

ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR - TRÄFF 3/3 

Fördjupning: ordning, organisation, ssk tekniker. 

I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. 

Avgift: se info. 10 oktober 

Föranmälan till träff 1-3, senast 7 oktober. 

  

LÖR 12 DEC | 10.00-12.00 

GDPR FÖR FÖRENINGAR 

Kjell Adolfsson, Uppsala universitet. 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr. 

 

 

  

 

  

 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län | c/o Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: S:t Olofsgatan 15 
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TÄNKVÄRT 
 

"Hösten är en andra 

vår där varje löv är 

en blomma." 
 

/Albert Camus (1913 - 1960) fransk författare, filosof och  

1957 års Nobelpristagare i litteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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 

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

