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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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Hej där i oktober, 
 
De dagliga nyheterna är fullmatade med rapporter om skjutningar, gängvåld, bedrägerier 
och gripande skildringar om pandemins inverkan på tillvaron. 
 
Mitt i detta informationsflöde uppdagas enstaka nyheter, som i det stora hela kan uppfattas 
som bagateller. Företeelser som man kan fråga sig om de är helt nödvändiga.  
Om inte annat, så ta till vara på de nyheter som lockar till skratt. Det behöver vi. 
 
Stora gula och gröna prickar på Sommargatan längs Fyrisån, en oas under sommaren.  
Nu är det höst och den förmodade, lättsanerade färgen går inte att få bort!  
Förutom då med fräsning, som visst förstör asfalten.  
 
Men låt prickarna vara kvar istället, vad är problemet?  
Jag tycker det är pricken över i med lite färg i mörkret.  
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kommunens-miss-maste-frasa-bort-malad-asfalt 
//Källa: Christoffer Urborn/SVT lokalt Uppsala 
 

 
Denna månad handlar det om färgen rosa, fortsätt att stödja kampen  
mot bröstcancer under oktober!  
https://www.cancerfonden.se/rosabandet 
 

 
Hur löser din förening aktiviteter och möten under pandemin?  
Skriv hit och berätta för publicering i Torsdagsbladet! 
 
Nästa nummer den 15 oktober. 
// Helene 
_______________________________________________________________ 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se  

 
     
 
 
 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kommunens-miss-maste-frasa-bort-malad-asfalt
https://www.cancerfonden.se/rosabandet
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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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. 

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.  

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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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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Till Funktionsrätt Sveriges styrelse, medlemsförbund och regionföreningar. 

 Hej! 

Funktionsrätt Sveriges ordföranden Elisabeth Wallenius intervjuas idag i Dagens Nyheter. 
 
Det är med anledning av Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson  
Oscar Sjöstedts uttalande om migrationspolitiken under måndagens budgetdebatt.  
Sjöstedt sa i sitt anförande: 

” Vad säger ni om att i stället för att föra en migrationspolitik där vi attraherar människor 
med lågt intellekt, så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt” 

 Här kan ni läsa artikeln i sin helhet: 
https://www.dn.se/sverige/funktionsratt-sverige-kraver-avga-oscar-sjostedt/ 

I eftermiddag kommer Elisabeth Wallenius att medverka i Sveriges radios program Studio 
Ett. Där kommer hon att konkretisera Funktionsrätt Sveriges syn på citatet och även att vår 
människosyn som baseras på människovärdesprincipen och den okränkbara utgångspunkten 
om allas lika värde. 

 Dela gärna artikeln i Dagens Nyheter i era kanaler. 

 Med vänlig hälsning 

Nicklas Mårtensson 
Kanslichef 
___________________________ 

 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

08-546 40 423 

 www.funktionsratt.se     

Följ oss på Facebook: funkratt.se och Twitter: @funkratt_se 

 

 

 

https://www.dn.se/sverige/funktionsratt-sverige-kraver-avga-oscar-sjostedt/
http://www.funktionsratt.se/
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Du är inte unik – du är något mycket bättre 

Föreläsning torsdag 1 oktober kl 17–19 

Innehåll 
Kan du vara dig själv - även om du har en diagnos? En del beskriver diagnosen 
som en ”superkraft”, men ska du med diagnos förbättra världen?  
När det många gånger räcker med att ta hand om din egen vardag. 

Jonas Wik har autism och add. Han har samlat idéer, råd och strategier från de 
som får livet med diagnos att fungera. Konkreta förslag som låter dig vara 
härligt annorlunda, samtidigt som din plats i samhälle, familj och vänkrets blir 
tryggare. 

Plats 
Mallas sal, Stadsbiblioteket i Uppsala, Svartbäcksgatan 17 
eller digitalt via dator, mobil eller surfplatta. 
Alla intresserade är välkomna att delta! Hörslinga finns. 

Digital sändning 
Föreläsningen kommer även att sändas digitalt (direktsändning). 
 Välkommen att anmäla dig så skickar vi länk via e-post. 

Anmälan 

Anmäl dig till evenemanget via e-postinfoteket@regionuppsala.se eller telefon 

018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. Ingen deltagaravgift.  
  

 

 

 

 

 

 

mailto:infoteket@regionuppsala.se
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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. 

  

 

 

 

 

mailto:info@fauppsala.se
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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. 

  

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 
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Webbföreläsning 

Behandling med magnetstimulering mot depression 

Tid 

Föreläsningen direktsänds via webben 13 oktober 2020, klockan 18–20. 

Plats 

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Innehåll 

Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri, samtalar med Elsa Kjellander, 

attitydambassadör i Hjärnkoll, om att leva med svår depression, samt 

upplevelser och erfarenhet av behandling med rTMS.  

Alla intresserade är välkomna att delta. 

Anmälan 

För att delta i den här webbföreläsningen behöver du anmäla dig. Anmäl via e-

post till infoteket@regionuppsala.se. 

Du som anmält dig får en länk till föreläsningen i god tid före evenemanget. 

Anmäl dig senast 12 oktober. Ingen deltagaravgift. 

Arrangörer 

Webbföreläsningen arrangeras av Infoteket om funktionshinder, Region 

Uppsala i samverkan med föreningen Hjärnkoll i Uppsala län. 

Frågor 

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till 

infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77. 

 

 

 

 

 

mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Nyhetsbrev Hösten 2020 

 Undersökning angående effekterna av coronapandemin på verksamheter 

som  riktar sig till personer med funktionsnedsättning 
 

  

 

 

 

  

Hjälp oss kartlägga effekterna av Coronapandemin 

Coronapandemin har sedan början på året påverkat hela landet och vår vardag. 

Nu vill vi på Fritid för alla kartlägga hur pandemin har påverkat de föreningar och 

organisationer vars verksamhet riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Kartläggningen kommer att hjälpa oss förstå hur pandemin har påverkat era 

verksamheter och ni kan även hjälpa oss förstå vilka behov som finns bland de 

påverkade verksamheterna. 

 

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras för representanter från 

Uppsala kommun samt ligga till grund för Fritid för allas fortsatta arbete för att 

stödja de verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.  

 

Varje svar gör skillnad - klicka på knappen nedan för att komma till 

undersökningen. Den tar ca 5 minuter att svara på. 

Svara på enkäten  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf825R0kTktdP09Uy7z-G6kowC9Ze3BAPVmdVeogcT_H7uOg/viewform?usp=sf_link
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Är ni med i vår aktivitetskatalog? 

 

Vår aktivitetskatalog samlar de föreningar och organisationer i Uppsala län som 

riktar sig till personer med funktionsnedsättning.  

Katalogen är tillgänglig för alla - helt utan kostnad - och tillgängliggörs för 

målgruppen via bland annat skolor, vården och utskick.  

 

Det kostar inget att vara med i katalogen, allt ni behöver göra är att bli medlem i 

nätverket Fritid för alla via knappen nedan. 

 

Gör som 46 andra föreningar och organisationer - bli medlem idag! 

Anmäl er här  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIW4cDdYxwXgpIuilgKBlR8Qx3AJ9c2rJM0NgUKgk85L5ZNQ/viewform
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Har ni utrustning att låna ut? 

 

Uppsala kommun och Fritid för alla vill möjliggöra för så många som möjligt att 

ta del av Parasport.  

Därför vill vi uppmana föreningar och organisationer som har utrustning att låna 

ut att kontakta oss för att vara del av en redskapsbank som kan underlätta för 

fler att komma i rörelse. 

Kontakta oss på via knappen nedan om ni har redskap, utrustning eller material 

som kan lånas ut.  

Kontakta oss  

 

 

 

  

 

fritidforalla.se  

 

 

 

Läs mer om nätverket  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

mailto:info@fritidforalla.se?subject=Utrustning%20att%20l%C3%A5na%20ut
http://fritidforalla.se/
https://fyrisgarden.se/fritid-for-alla/information/vad-vi-gor/
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INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN 

För information om Covid- 19; ring 113 13 eller 11 77. 

 

1 oktober är FN internationella äldredagen. 

 Årets tema är Hållbarhet och äldres medverkan i stadsmiljön.  

Träffa släkt och vänner om det sker under säkra former. 

 Undvik sammanhang med många människor.  

Undvik möten även om du har milda symtom.  

Gå gärna ut i friska luften 

 

 

Arabiska ول ر من األ توب وم :أك مم ي تحدة األ م مي ال عال بار ال ك سن ل ضوع ال عام مو تدامة :ال س فاعل اإل بار وت ك  ال

ي ئة ف ي ب ية ال مدن ل   ا  .ال اؤ      أهل    صد  ي وأ ئة ف ي نة ب عات     ت  ن .آم ت م يرة ال ب ك قاءات     ت  ن .ال ل  ال

تى ت إذا ح ان عراض ك يطة األ س ت ول ي فضل .ب هواء ال ال لق ب ط  ال

Somaliska 1 oktober waa maalinta caalamiga ah ee waayeelka Mawduuca sannadkani waa daryeelka 

degaanka magaalada iyo ka qeybqaadashada dadka wayeelka ah la kulan qaraabada iyo asxaabta 

haddi uu kulanka uu u dhacayo hab aan khatar aheyn. Ka taxadar goob dad badani isugu imaanayaan. 

ka taxadar kulanka aad daka la kulmeysid xitaa haddi calaamadaha cudurku ay xafiif yihiin Bannaanka 

u bax si aad u soo qaadatid hawo. 

Persiska بر اول ت ين روز اک لی ب ل م ن ال ساال زرگ سازمان ب لل  ست م تور .ا س اری د سال ک داری ام اي کاری و پ  هم

ندان م سال شت در  هدا ست ب شهرها ا . دان ب شاون تان و خوي س ا دو ت ب صول رعاي تی ا ش هدا قات ب يد مال ن  از .ک

ضور تماعات در ح يز ا  ره يد پ ن ر .ک تی اگ ئم ح فی عال ي ف د خ ضور از داري سات در ح ل يدک داری خود    در .ن

دم آزاد هوای يد   زن  . ب

Kurdiska (Kurmanji) 1ê Cotmehê roja navneteweyî ya Pîran a Neteweyên Yekbûyî ye. Mijara îsal 

Berxwedarî û beşdariya pîr û kalan di hawîrdora bajêr de ye. Heke bi rêyên ewledar çêbibe bi xizm û 

hevalên xwe re hevdîtin bikin. Cihê gelek meriv hebin têkiliyên xwe bisînor bikin. Heke nîşanên we 

yên sivik hebin jî ji civînan dûr bisekinin. Bi dilxweşi derkevin hewa teze 

Kurdiska (sorani) ر-١ تۆبە ۆک ی ڕۆژی ئ ێونەتەوەي ە ن دان مەن ساڵ ی  ابەت م ب ساڵ ئە ێک  ت پ ە دێ شداری ل  و بە

تەوی چووان پ سااڵ ە بە گەی ل ن شاردا ژي ە ٭ . ی ب وون ياب ن شەوە دڵ ا ت و خزم ب کان نە هاوڕێ ي ە ٭ ب ە دوورکەرەو  ل

ۆڕو ە ک وونەو ۆب ت ک انە ر تەن ی ئەگە شانەيەک ي شت ن ي ێت کەم ە ٭ هەب يەوە ب ش ڕۆ خۆ ۆ دەرەوە ب ێو ب  هەوای ن

اک  پ

Afariska Oktoobar ak 1 Galli maroh egla baad barkaxxih doorte ayro kinni Ta sanat xawa elle raddu 

waytam waarta wahan gamsih abtoota kee barkaxxak mandar addah mano. Elle xayi kee kataysiisit 

cubbi geyak ongoorowa Sinam elle mango koboxuk sinni dagura Dagoo taqabi xagarat isik tublek 

daffeynaanih ma gexin Qarik iroh eweq meqe haway saytunaane le geytuh 
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English 1st of October is the UN International Day of Older Persons This year theme is sustainability 

and older peoples participation in the urban environment Meet friends and relatives if it happens in 

a safe way Avoid crowded gatherings Avoid meeting people if you have symptoms, even if they are 

mild Spend time in the fresh air 

Spanska El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas) El tema de este año es la Sostenibilidad y la participación de las personas 

mayores en el medio ambiente urbano. Reúnase con sus familiares y amigos si es de manera segura. 

Evita Los acontesimientos con mucha gente. Evite las reuniones, incluso si tiene síntomas leves. 

Siéntete libre de salir al aire libre 

Amhariska ጥቅምት 1 የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የአረጋውያን ቀን ነው የዘንድሮው ጭብጥ ዘላቂነት እና አዛውንቶች 
በከተማ አካባቢ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ ነው ፡፡ በደህና መንገዶች ከተከሰተ ከዘመዶች እና ጓደኞች ጋር ይገናኙ ፡፡ ከብዙ ሰዎች ጋር 

ዐውደ-ጽሑፍን ያስወግዱ ፡፡ ቀላል ምልክቶች ቢኖሩም ቀጠሮዎችን ያስወግዱ ፡፡ ወደ ንጹህ አየር ለመውጣት ነፃነት ይሰማዎት ፡፡ 

Dari بر اول ت ين روز اک لی ب ل م ن ال ساال زرگ ضوع ب سال مو قامت  ت س ت و ا شارک ن م ساال زرگ يط در ب  مح

شهری قات  تان مال س ار  و دو د ا  اي ە ب کل ب ش من  صورت اي يرد  ی از گ ردهماي زرگ های گ يری ب لوگ عمل    ب
د قات از آي ا مال گران ب يری دي لوگ شود   تی  ر ح يف اگ ف ن خ ري ئم ت ضی عال د را مري ا داري مال ب يل ک  در م
يرون د آزاد هوا و ب روي  ب

Tigrinja 1 ጥቅምቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለምለኻዊ ናይ ኣረጋውያን መዓልቲ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ዘላቕነትን 
ኣረጋውያን ኣብ ውሽጢ ከተማን ከባ ቢኡን ዘለዎም ተሳታፍነትን ዝብል እዩ። ብዝተዋሕሰ መንገዲ ምስ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ንራኸብ 
። ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝርከብሉ ምትእኽኻባት ህላዌ ከነወግድ ይግባእ። ዋላ ንእሽተይ ምልክት ናይ ሕማም እንተኣሎና ምርኻብ 
ነቋርጽ። ንጹህ ኣየር ንምስትንፋስ ኣብ ደገ ንውጻእ። 

 

 

För information om Covid- 19; ring 113 13 eller 11 77. 
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Jag har bott i närheten av Salsta slott och alltid undrat varför detta slott inte 

håller öppet för allmänheten? 

Slottsspöket kanske hörde mina tankar, för numera sjuder det av aktiviteter 

där… 

Vacker omgivning i Vattholma med en intressant historia – väl värt ett besök! 

 

”Den första helgen varje månad håller slottskaféet öppet 10-16, med bord både 

i Vinterträdgården och i slottsträdgården, och med möjlighet att låna en filt för 

att slå sig ner i slottsparken”. Läs mer på salsta-slott.se/ 

 

Nästa tillfälle således 3-4 oktober, då också guidade visningar ges.  

Boka plats på info@salsta-slott.se. 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                   /Foto privat 

 

 

 

 

Tips från redaktören 

https://handjord.se/
https://salsta-slott.se/
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TÄNKVÄRT 
 

"Genom orätt – aldrig rätt.  

Genom rätt – aldrig orätt." 
 

 

/Dag Hammarskjöld (1905 - 1961) svensk nationalekonom, jurist, 

ämbetsman, diplomat, adelsman och författare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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
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