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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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Första advent på gång, 
 
Att julhelgen är i antågande blir på något vis en välbekant verklighet, mitt i allt det overkliga. 
Julen kan aldrig bli inställd, utan vi får ställa in oss på ett annorlunda firande. 
 
Någon som har börjat med novent?  
Ett nyskapande ord vars betydelse är att starta upp med julpyntande redan under början av 
november. Stjärnor, ljusstakar, ljusslingor som lyser upp och skapar värme i våra hem. 
 
Årets ”kändis” är utan konkurrens statsepidemiolog Anders Tegnell, som åstadkommit den 
så kallade Tegnelleffekten. Läs mer på; 
 

https://www.isof.se/sprak/nyord/aktuellt-nyord.html 
 
De traditionella marknaderna är denna jul ett minne blott. Verkligen trist.  
 
Dock kan vissa traditioner faktiskt upplevas digitalt – fira första advent med Gävle´s julbock; 
”Upplev Gävles största kändis i december. Från första advent pryder den tretton meter höga 
halmbocken Slottstorget i Gävle”. 
  

https://www.visitgavle.se/sv/gavlebocken 

Och varför inte beskåda dessa fantasifulla pepparkakshus; ”Om besökarna inte kan komma 

till ArkDes och den årliga pepparkakshustävlingen, så ska bakverken komma hem till 

besökarna. Nu storsatsar museet digitalt med hjälp av 3D-teknik”. 

https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/digital-teknik-ska-radda-

pepparkakhustavligen 

 
Ha en trygg första advent, 

//Helene 

 

 

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

 

https://www.isof.se/sprak/nyord/aktuellt-nyord.html
https://www.visitgavle.se/sv/gavlebocken
https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/digital-teknik-ska-radda-pepparkakhustavligen
https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/digital-teknik-ska-radda-pepparkakhustavligen
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 28 februari 2021. 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala har beslutat 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 28 februari 2021. Besked kommer från styrelsen under 

vecka 7 (15/2 - 21/2) om hur det blir efter den 28/2 2021.  

_________________________________________________________________ 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistas i Uppsala län att: 

 Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor 
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i 
en fest eller liknande socialt umgänge.  
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan 
fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte 
är medicinskt motiverad. 
 

 Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. 
 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som 
exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. 

 Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden ovan.  
Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, 
erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, 
konferenser och andra fysiska möten.  
Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa 
öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ. 

_________________________________________________________________ 

I dagsläget är det 50 personers-regeln som gäller för allmänna sammankomster.  

Regeringens förslag om en begränsning till max åtta personer, förväntas träda i kraft  

24 november och gälla fyra veckor framåt.  

Beskedet som meddelades idag ska ses som ett komplement till de lokala skärpta allmänna 

råden. 

_________________________________________________________________ 
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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.  

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör man avstå från evenemang som samlar 

många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus.  

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 från och med den 24/11 att mötet 

genomförs med maximalt åtta personer, samt att det genomförs med ansvar för att hålla 

avstånd, två 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. 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 

E-post: linda.sundblom@c.hso.se 

Telefon: 018-56 09 22 

 

 

 

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
mailto:linda.sundblom@c.hso.se
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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 

 

 

 

 

 

 

https://hsouppsalalan.org/
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Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, kansliet, medlemstidningar och 
samverkansorganisationer i regionerna. 
 
 
Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats 
hårt under det senaste året.  
”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare 
försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges 
ordförande i ett pressmeddelande idag. 
 
För ett år sedan lanserade vi rapporten ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets 
granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention.  
 
I rapporten konstateras stora brister på en rad områden, trots att konventionen har gällt i 
mer än tio år i Sverige. Nu har vi gjort en uppföljning av vad som hänt det senaste året 
tillsammans med flera av de över 100 organisationer som står bakom rapporten. 
 
”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius. 
 ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård - och omsorg, LSS-insatser,  fungerande 
utbildning och ekonomisk trygghet.  

Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i 
hur Sverige lever upp till konventionen.” 

Läs hela pressmeddelandet 
 
Som vanligt blir vi glada om ni delar i era egna kanaler! 
 
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
  

 
 
 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/11/respekt-for-rattigheter-rapport.pdf
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-ar-ett-stresstest-som-blottlagger-sprickorna-i-funktionsratten-24983
http://www.funktionsratt.se/
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Infoteket fyller 15 år 

Jubileum med webb-föreläsningar 27 november, kl 9-16. 

 Egen kunskap ger egenmakt. Infotekets chef Eva-Lena Söderlund berättar om 

varför Infoteket kom till och om behovet av information, sett ur ett brukar-  

och föräldraperspektiv.    

 Jämlika levnadsförhållanden? Öie Umb-Carlsson, forskare vid Centrum för  

forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet berättar om utveckling av  

levnadsförhållanden för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 Pusselbiten som saknas. Ida Rask, mamma till ett barn med den sällsynta 

diagnosen 22Q11 berättar om ett liv som många gånger är klurigt, men också 

alldeles underbart och härligt.  

 ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet. Elisabeth Fernell är barnläkare 

med specialisering inom barnneurologi och habilitering.  

Hon förklarar hur man med begreppet ESSENCE tillåts att fokusera på 

svårigheter och stödbehov snarare än enskilda diagnoser.  

 Kulturinslag från Teater Blanka 

 Könsskillnader inom autism. Karl Lundin Remnélius, doktorand vid Karolinska 

Institutet presenterar resultat från sin forskning. 

 Vad betyder Infoteket för dig? Psykolog Curt Westin intervjuar Stina Nilsson, 

Pernilla Rydberg Hallén och Jonas Wik.  

Ett samtal om betydelsen av kunskap om sin eller sin anhöriges diagnos. 

Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket15ar 

Frågor: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Ingen deltagaravgift. 

  

 

 

https://www.regionuppsala.se/infoteket15ar
mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Sjukvårdsregion Mellansverige, tidigare Uppsala-Örebro sjukvårdsregion,  

och Regeringskansliet bjuder in till digital dialog #vård i rörelse  
med fokus på tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet  
 

Tid: Den 9 december kl. 10.00-12.00  
Plats: Dialogen kommer att direktsändas på regeringen.se.  
 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vardirorelse/  
 
Anmälan: För att vi ska kunna hålla dig uppdaterad med information anmäl dig via denna 
länk: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJHKiUF9Co
hhNouP_Dxf8QXRUNVlVQkM1OEg4WUY3OVZZUTkyM01YSUVKSSQlQCN0PWcu 
 Där kan du även skicka med frågor till Lena Hallengren.  
 
Övriga frågor mejlas till kreshnik.dautaj@regionvarmland.se, sjukvårdsregionens 
kanslifunktion.  
Publiken kommer att kunna ställa frågor via mentometerverktyg under konferensen.  
Länk till mentometern: https://mwall.com/cwtmeet  
 
 

Program  
 
10.00 Moderator hälsar välkommen.  
 
10.10 Covid-19 Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens arbete pandemin 
och svarar på frågor. 
  
10.25 Nationell politik Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens satsningar på 
sjukvården och svarar på frågor  
 
10.40 Sjukvårdsregionen i fokus – samverkan Kompetensförsörjning, forskning och 
produktionssamverkan för ökad jämlikhet och tillgänglighet. 
 Maria Åkesson, ordförande sjukvårdsregionala HR-direktörsgruppen, Katarina Wijk, 
föreståndare sjukvårdsregionala forskningsrådet, Petra Svedberg ordförande 
sjukvårdsregionala produktionsplaneringsgruppen.  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vardirorelse/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJHKiUF9CohhNouP_Dxf8QXRUNVlVQkM1OEg4WUY3OVZZUTkyM01YSUVKSSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJHKiUF9CohhNouP_Dxf8QXRUNVlVQkM1OEg4WUY3OVZZUTkyM01YSUVKSSQlQCN0PWcu
https://mwall.com/cwtmeet
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11.00 Paus  
 
11.10 Regional sjukvårdspolitik Paneldiskussion om tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet 
i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  
 
Andreas Svahn, ordförande regionstyrelsen, Region Örebro län,  
Ulf Berg, ordförande regionstyrelsen, Region Dalarna  
Monica Johansson, ordförande regionstyrelsen, Region Sörmland  
Emilie Orring, ordförande regionstyrelsen, Region Uppsala  
Fredrik Larsson, ordförande regionstyrelsen, Region Värmland  
Denise Norström, ordförande regionstyrelsen, Region Västmanland  
Tommy Berger, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gävleborg 
  

11.30 Hur jobbar vi framåt? Paneldiskussion om vad som behövs just nu och på lång sikt,  
för att få en mer tillgänglig och jämlik vård.  
Lena Hallengren, socialminister, Karin Stikå-Mjöberg, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region 
Dalarna, Johan Kaarme, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg  
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Region Uppsala  
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland  
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län  
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland  
Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland 
  

11.50 Summering  
 
12.00 Avslutning  
Moderator Pia Herrera 
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Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt. 
Hur påminns vi om de personer som vistats på Ulleråker som patienter? 
  
DATUM OCH TID: 
 Den 9 december kl 14-16 

 Föredraget kommer att ges digitalt via zoom.  
Meddela om du vill delta så skickar vi länken till din e-postadress i förväg. 
 

 FÖRELÄSARE 
Hedvig Mårdh, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap och 
konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
Cecilia Rodehn, filosofie doktor, forskare, Centrum för genunsvetenskap, Uppsala universitet. 
 
Hur minns vi personer som upplevt psykisk ohälsa i det offentliga rummet?  
Föredraget handlar om ett projekt, finansierat av FORMAS, som syftar till att undersöka hur 
kulturarvet skapas vid Ulleråker (ett tidigare psykiatriskt sjukhus i Uppsala).  
I en situation med ökande bostadsbrist omvandlas alltfler gamla psykiatriska sjukhus till 
bostadsområden. 
  
Vid Ulleråker har först en småskalig förändring av bebyggelsen skett där 
sjukhusområdets utseende till stor del behållits men dagens snabba urbanisering 
och bostadsbyggande kommer potentiellt att förändra detta, vilket gör att spåren efter 
sjukhuset kan bli svåra att skönja.  
 
En viktig fråga att ställa är därför: Hur minns vi dem och deras berättelser i det nya 
stadslandskapet? Under föredraget diskuterar vi hur Ulleråkers kulturarv skapas i 
stadsutvecklingsprocessen utifrån exempel som gatunamn och offentlig konst. 
 
Vi presenterar och diskuterar också det teoretiska ramverket för studien:  

Mad Studies/Galenskapsstudier. Ramverket erbjuder verktyg för att kritiskt diskutera 

normerande maktordningar i kulturarvets tillblivelse. 

 
Information: https://www.cff.uu.se/foredrag-2020/foredrag-december/ 

 
Centrum för forskning om funktionshinder 

Uppsala Universitet 

Postadress: Box 564, 751 22, Uppsala 

Besöksadress: BMC, Husargatan 3 

Telefon: 018 - 471 64 45 

E-post: cff@cff.uu.se    www.cff.uu.se 

 

https://www.cff.uu.se/foredrag-2020/foredrag-december/
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=mailto%3acff%40cff.uu.se
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=http%3a%2f%2fwww.cff.uu.se%2f
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Utvärdering av reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att utvärdera reformen om 

övergången från vårdbidrag och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och 

merkostnadsersättning. 

– Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden.  

Regeringen är angelägen om att få kunskap om hur reformen faller ut, säger 

socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Utvärderingen ska klargöra reformens effekter för berörda individer, i relation till reformens 

intention. Analysen ska också belysa Försäkringskassans handläggning av de nya förmånerna. 

Reformen, som infördes den 1 januari 2019, har ännu inte fått fullt genomslag.  

Regeringen anser dock att det är angeläget att studera reformens utfall för de berörda 

individerna.  

Nu när produktionstakten är högre hos Försäkringskassan och regeringen dessutom avser att 

tillföra medel för att korta handläggningstiderna görs bedömningen att en utvärdering är 

möjlig. 

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 5 februari 2021.  

Delredovisningen ska avse en initial analys av ärenden där bedömningen av 

omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan vårdbidrag och omvårdnadsbidrag. 

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2021 vad 

gäller omvårdnadsbidrag, och den 30 september 2022 vad gäller merkostnadsersättning. 

 

Presskontakt 

Viktor Nyberg 

Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi 

073-051 03 71 

e-post till Viktor Nyberg 

 

 
  

 
 

mailto:viktor.nyberg@regeringskansliet.se%20[viktor.nyberg@regeringskansliet.se]
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Stöd till dig i riskgrupp. 
 

Svenska Röda Korset tillsammans med bland annat Svenska kyrkan och 
Uppsala lottakår erbjuder praktisk hjälp och samtal för att underlätta din vardag. 
 

Vi erbjuder följande hjälp: 
• Handla mat 
Våra frivilliga kan handla mat och förnödenheter till dig.  
Vi kan även hjälpa till att hämta upp matbeställningar hos butiker. 
 
• Apotek och post 
Vi kan hjälpa till att hämta upp beställningar och försändelser hos apotek  
och postombud. Utförs av Uppsala lottakår. 
 
• Rasta hunden 
När du har svårt att ta dig ut på promenader kan vi hjälpa till. 
 
• Samtal 
Vi erbjuder och förmedlar kontakter till dig som vill ha någon att prata med. 
 
• Laga saker hemma 
Vi kan hjälpa dig med småsaker som behöver rättas till i ditt hem.  
 
• Stöd i sorg 
Vi kan stötta dig som närstående till någon som är sjuk eller som har avlidit. 
 
Är du i behov av hjälp? 

Kontakta oss på telefonummer: 018-14 32 17 
eller via mailadressen: hjalpinsatser.uppsala@redcross.se 
Öppet mån-fre 9.00-16.00 
 
Tveka inte att höra av dig om du är i behov av hjälp. 
All praktisk hjälp och samtal är gratis och görs av frivilliga. 
 

Infomationsblad PDF 
 
Källa: https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-
coronakrisen/behover-du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip 
 

mailto:hjalpinsatser.uppsala@redcross.se
https://kommun.redcross.se/Dokument/Uppsala/Poster_A3_1104.pdf
https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-coronakrisen/behover-du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip
https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-coronakrisen/behover-du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip
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Vi vill göra er uppmärksamma på vår nya samtalsserie Akademi & Aktivism, som 

kommer att premiärvisas via Facebook den 17/12 klockan 19.00.  
 
Samtalsserien undersöker dynamiken mellan vetenskaplig studie och medveten 
förändringsinriktad praktik, och erbjuder ett rum för dialog där frågan lyfts om hur 
vetenskapliga rön kan göras relevanta för aktivistens vardag.  

  
Under seriens första samtal möter sociologen Mikael Svensson, aktivisten Karin 
Bennemo under rubriken ”Den främlingsfientliga arbetarklassen och den toleranta 
medelklassen?".  
Mikael Svensson är lektor vid Södertörns Högskola och disputerade 2019 med 
avhandlingen ”Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och 
negativt särskiljande praktiker”. 
Karin Bennemo är medlem i Vänsterpartiet och arbetar till vardags som undersköterska. 
Samtalsledare är Ylva Larsdotter. 
 

Evenemanget hittar ni här: https://fb.me/e/3ftYie4Qb 
 
Vi vore mycket tacksamma om ni spred detta inom era föreningar!  
Och följ gärna ABF i Uppsala län på Facebook (facebook.com/uppsala) om ni inte  
redan gör det. Facebooksida: facebook.com/abfuppsala 
 
Ha en trevlig kväll!                                     
Vänliga hälsningar,  
  
Rakel Gunnemark 
Verksamhetsutvecklare 
_________________________________ 
Arbetarnas Bildningsförbund 
ABF i Uppsala län 
Telefon direkt: 010-199 04 44 
Mobil: 070- 518 47 50 
Växel: 010-199 04 40 
rakel.gunnemark@abf.se 
Besöks- och postadress: S:t Persgatan 22B, 75329 Uppsala 
https://www.abf.se 
 
ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och 
kulturarrangemang i alla landets kommuner.   
 

https://fb.me/e/3ftYie4Qb
facebooksida:%20facebook.com/abfuppsala
mailto:rakel.gunnemark@abf.se
https://www.abf.se/
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Vad händer när en forskare möter en aktivist? Hur kan utbytet mellan 
vetenskaplig studie och medveten förändringsinriktad praktik se ut? 
 
AKADEMI & AKTIVISM ÄR ett rum för samtal där olika ämnen och erfarenheter ställs i 
relation till varandra i en gränsöverskridande dialog, och där frågan lyfts om hur aktuella 
vetenskapliga rön kan göras relevanta för aktivistens vardag.  
Vi söker efter gemensamma nämnare och levandegör forskning genom att 
sammanlänka den med förändringsarbete och praktisk handling.  
 
Många upplever Uppsala som framförallt en universitetsstad, vilket kanske inte är så 
konstigt. Här bor mer än 40 000 studenter och universitetet har nästan 7 000 anställda.  
 
Även om detta präglar stora delar av staden finns här också så mycket mer – lyfter man 
på locket bubblar det av liv och engagemang!  
Uppsala är också arbetarrörelsens stad, föreningslivets stad och kulturens stad.  
Här lever flera rörelser sida vid sida. ABF i Uppsala län är ett nav för kreativitet, möten 
och samtal.  
Vi arbetar med folkbildning, där kärnan är att vi lär av varandra – vi bygger kunskap 
tillsammans med hjälp av människors erfarenheter.  
 
 

Samtalet kommer att premiärvisas torsdag den 17/12 kl. 19.00 via ABF i 
Uppsala läns Facebooksida: facebook.com/abfuppsala 

 
FÖR MER INFORMATION: 
pahl.sundstrom@abf.se eller christian.borjesson@abf.se 
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TÄNKVÄRT 
 
 
 
 

"Den vackraste gåva människan fått 
är förmågan till glädje." 
 
 
//Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715 - 1747), fransk markis  
och filosof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

