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 Redaktören har ordet         

          Allt ljus på Uppsala - 2021 
 
Extra intensivt ljus ovanför Uppsala – vilket spännande projekt! 
Astronom vid Uppsala Universitet letar efter utomjordiskt liv genom ny teknik   
SVT Nyheter 
I över 60 år har projekt inom Seti sökt efter intelligent utomjordiskt liv, utan större 
framgångar. Men nu hoppas astronomer vid Uppsala Universitet att en ny metod ska 
leda till framgångar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Utomjordingar? Nejdå, oväntat besök av Sveriges stolthet Abba, ca 40 år senare. 
 
De flesta av oss, i den generationen, diggade Abbas alla populära hits.  
Deras nya album är en nostalgitripp med touch av ett mognare sound. 
  
En Sverigeturné med uppträdande på 60plus mässan hade ju varit sensationellt! 
Men tyvärr, fyra seniorer som framträder live på scenen kan vi glömma! 
 

Istället planeras konserter som ska framföras med *avatarer/Abbatarer  

på en specialbyggd arena i London.  
Dagens digitala teknik återupplivar 70- och 80 talets ikoner Abba.  

* Avatar  

 Inom hinduismen, ett gudaväsens uppenbarelse i en människo- eller djurkropp. 
 Datateknisk term, en elektronisk representation eller visualisering av en person 
 eller spelare inom datorspel och liknande på internet. 

  

                
Uppsalas stolthet Jacke Sjödin  
bjuder på en återblick;  
Coronaårets arbetssång 

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

 

https://www.alltljuspauppsala.se/?fbclid=IwAR3Iv2fPg8-TEo_ap626Kj8LsvHQLu-JaJAMv0MHrLVd1TKZRvsSaGNryDE
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/letar-efter-utomjordiskt-liv-i-galaxen
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/letar-efter-utomjordiskt-liv-i-galaxen
https://youtu.be/u1y717UvENc
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
Från och med den 29 september gäller följande:  
 
 
Förhindra spridning av covid-19 
 
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av  
covid-19. 
 
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i 
riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 
 Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att 
undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt: 
 

1. hålla avstånd till andra människor, och 
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 

70 år och äldre. 
 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska 
skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 
 

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19 
 
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19.  
Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter 
med andra människor. 
 

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk 
 
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma.  
Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig. 
Rekommendationerna kring det förändras inte:  
 
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk. 
 

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom? 
 
Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är 
konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. 
 Det gäller även förskolebarn med milda symtom: 
 
 Hur länge bör jag stanna hemma? 
 

 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/
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Rekommendation till alla som reser in i Sverige 
 
Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och 
med den 31 oktober: Fullvaccinerade är undantagna. 
 
Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 
 
 

Information till skolor och förskolor 

 
Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om  
covid-19 som riktar sig till verksamheter.  
Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och andra skolformer. 
 
Information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver 
 
Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 
 
Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att 
motverka spridning av smittsamma sjukdomar. 
 
Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 

 
Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska 
laboratorier 
 
Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter 
och lokalt utarbetade riktlinjer gäller även efter den 29 september: 
 
 Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående 
covid-19 
 

Smittspårning av covid-19 
 
Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll 
där någon har covid-19. 
Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare:  
 
Smittspårning av covid-19. 
 

 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-verksamheter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/smittsparning/
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Information till arbetsgivare 

 
Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av 
smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. 
 
Information till arbetsgivare 
 

 
 
Föreskrifter, rekommendationer och råd som tas bort  
den 29 september 
 

 Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma 
 

 Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 
spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020 
 

 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda 
begränsningar (HSLF-FS 2021:2) 
 

 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till 
serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) 
 
 
 

  
 //Uppdaterat: 2021-09-29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arbetsgivare/
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Distribution av utgående post 2021-10-11 

Gäller t.o.m. 2021-12-31 

 

Utgående post distribueras måndag-fredag med undantag för helgdagar och dagar 
som undertecknad (JG) är ledig eller sjuk. 

Enstaka brev läggs på skrivbordet vid fönstret till vänster sett från Torget  
(”gamla vanliga stället” för de som varit här ett tag…) Senast 15.00. 

Om du har fler än 20 brev ska dessa vara tryckta med ”Porto betalt”-logga.  
Om du föredrar att själv stämpla kuvert utan tryck med ”porto betalt” går det bra 
förutsatt att du skaffat en sådan stämpel. 

Glöm inte att brev utan frimärken måste ha en tydlig avsändare. 

”Porto betalt” eller frimärke? 
Eftersom vi inte längre har en frankeringsmaskin är det antingen ”porto betalt” eller 
frimärken som gäller. Beroende på antal brev bestämmer JG från dag till dag om 
breven ska lämnas in på PostNords företagscenter eller postas i brevlåda.  
Om det rör sig om ett mindre antal förses dessa brev med frimärken och läggs på 
låda. 

Stora utskick 
Stora utskick körs med bud (Uppsala Taxi) till PostNord. Detta gäller även den 
”dagliga posten” om det är totalt fler än 20 brev den aktuella dagen.  
De föreningar som föredrar att själva lämna in sina utskick har naturligtvis den 
möjligheten och betalar då ingen avgift för transporten. 

Brådskande brev 
Om du har ett brev som du önskar att det läggs på en låda som inte är tömd för 
dagen kan du mejla till JG om detta. 

Avgifter 
Porto betalt - brev som körs med bud till PostNord 2 kr/brev. Max 300 kr 

Porto betalt - brev som föreningarna lämnar in själva 0 kr 

Frimärken tillhandahålls av tryckeriet till självkostnadspris före 2022-01-0 
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Idag har vi gått ut med följande pressmeddelande för att visa vår glädje över valet  

av människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg till ledamot i styrelsen för det  

nya MR-institutet. 

Funktionsrätt Sverige gläds över nyheten att människorättsjuristen Annika Jyrwall 
Åkerberg valts till ledamot i styrelsen för det oberoende institutet för mänskliga 
rättigheter som inrättas i Lund vid årskiftet. ”Vi gratulerar både Annika och institutet”, 
säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. 
 
Funktionsrätt Sverige har från början påpekat vikten av att det ska finnas kunskap om 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i styrelsen. 
Tillsammans med en rad andra organisationer nominerade vi därför Annika Jyrwall Åkerberg 
till ledamot. 
 
”Annikas kompetens och erfarenhet kommer att göra stor nytta i styrelsen för detta institut 
som bland annat har uppgift att utgöra den övervakningsmekanism som krävs 
enligt funktionsrättskonventionen”, säger Elisabeth Wallenius. 

Annika Jyrwall Åkerberg har inte bara ovärderliga kunskaper om FN:s 
funktionsrättskonvention.  
Annika har fått Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter, hon har arbetat för 
Barnrättskommittén i Geneve och var även involverad i framtagandet av 
funktionsrättskonventionen. 

Funktionsrätt Sverige har arbetat i många år för att Sverige ska inrätta den 
övervakningsmekanism, för att främja, skydda och övervaka rättigheterna, som krävs i  
artikel 33.2 i Funktionsrättskonventionen. 

”Institutet har inte de resurser, mandat och oberoende som vi hade önskat, men det är ändå 
ett stort steg framåt.  
Jag hoppas att den nya styrelsen blir en blåslampa för att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter i Sverige. Det behövs!”, avslutar Elisabeth Wallenius. 

Läs pressmeddelande från regeringen 
Läs Funktionsrätt Sveriges medskick inför inrättande av MR-institutet 

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/grattis-annika-jyrwall-akerberg-och-
grattis-det-nya-mr-institutet-33040 

Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig       
www.funktionsratt.se    
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/styrelsen-for-institutet-for-manskliga-rattigheter-utsedd/
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2021/07/Funktionsratt-Sverige-medskick-till-Utredningen-om-inrattande-av-ett-Institut-for-manskliga-rattigheter-juni-20211.pdf
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/grattis-annika-jyrwall-akerberg-och-grattis-det-nya-mr-institutet-33040
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/grattis-annika-jyrwall-akerberg-och-grattis-det-nya-mr-institutet-33040
http://www.funktionsratt.se/
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EUPATI Sverige som ska ha ett lunchwebbinarium den 17 november. 
Läs mer här: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/projektstart-eupati-sverige/ 
  
Se inbjudan nedan från Cristin Lind. Vid frågor kontakta Cristin. 
  
Välkommen till ett digitalt lunchwebbinarium där vi presenterar det nya projektet  
EUPATI Sverige – en delaktig patient! 
Vi berättar om projektet, vars syfte är ökad patientdelaktighet inom läkemedelsutveckling, 
medicinsk teknik och behandling.  
Projektet ska ta fram en utbildning för svenska patienter och etablera en nationell 
plattform där patientrörelsen, näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården möts.   
  
Vi ser fram emot att få veta mer om era behov och förväntningar på projektet. 
  
Plats: Zoom 
Tid: 17 november, klockan 12.00-13.00 
 
Målgrupp: Patientföreträdare, patientorganisationer, representanter från industrin, 
akademin och svensk hälso- och sjukvård. Webbinariet är öppet för alla som är intresserade. 
Anmäl dig här: Anmälan via vårt kalendarium 
Du som anmäler dig får en länk till Zoom senast en dag före webbinariet. 
 
Teknik på digitala möten 
Vi använder oss av plattformen Zoom. Ange i anmälningsformuläret om du behöver stöd i att 
använda Zoom. Läs mer om hur vi använder teknik på digitala möten. 
  
Med vänlig hälsning  
Anita Utterström 
Kommunikatör 
  
EUPATI Sverige 
Funktionsrättsbyrån 
_____________________________ 
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 16 
www.funktionsratt.se     
  
  
 
 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/projektstart-eupati-sverige/
mailto:Cristin.lind@funktionsratt.se
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/projektstart-eupati-sverige/
https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/digitala-moten-da-anvander-vi-tekniken/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/eupati-sverige-en-delaktig-patient-nytt-projekt-pa-gang/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/funktionsrattsbyran/
http://www.funktionsratt.se/
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Välkommen till öppen föreläsning i Stroke Uppsalas regi! 

 

Vår gästföreläsare:  Åke Pålshammar, Neuropsykolog och universitetslektor, 
Uppsala Universitet 

Tema: ” Den åldrande hjärnan” 

Tid: Tisdagen den 16 november kl.18.00- ca kl. 19.30 

Plats:  Funktionsrätt Uppsala ( fd HSO), Kungsgatan 62, Uppsala 

Lokal: Storan  

Anmälan till: Maria Norrman Erixson, ordf. tfn: 073-093 75 79  
eller till mnorrmanerixson@gmail.com senast den 12 /11 

 
 

 

                                            

 

 

 

Inträdesavgift: 50 kr för icke medlemmar i Stroke Uppsala, kaffe, te  

med smörgås ingår i priset! 😊 

 

                 Väl mött önskar styrelsen Stroke Uppsala! 

 

 

mailto:mnorrmanerixson@gmail.com
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Välkommen till en ny termin med Stroke Uppsala! @ 

Vi startar upp med en båttur med Eckerölinjen den 26/8 ( se separat inbjudan). 
 

Höstens medlemsmöten - tema: kommunikation - kommunikationshinder 

 
• Tisdagen 14/9 kl.18.00 Föreläsning: Teckenspråk med Louise Bäckström 

• Tisdagen 19/10 kl.18.00 Föreläsning: kommunikation med Kerstin Buckley med 

efterföljande Open Space -en metod att inventera er som medlemmars önskemål om 

programinnehåll inför kommande terminen 

• Tisdagen 16/11 kl.18.00 Föreläsning: Kommunikation och kommunikationshinder 

• Torsdagen 16/12 kl.13.00 har vi vår traditionella julgröt med skinksmörgås, kaffe och 

julgott på Ekolnsnäs ( anmälan senast 10/12 till Barbro eller Kerstin 

Våra kamratträffar 
 

Kamratträffar tisdagar kl.12.00 Kontakta Barbro eller Kerstin för platsen där vi ska träffas vi 

ses respektive tillfälle. 

Tisdag 21/9 

Tisdag 12/10 

Tisdag 2/11 

Tisdag 23/11 

Våra PUB träffar på Katalin torsdagar kl.1600 följande datum: 

Torsdag 9/9 

Torsdag 30/9 

Torsdag 7/10 

Torsdag 11/11 

Torsdag 2/12 
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Enkät om tillgängligheten i Uppsalas stadsmiljö 

 
Som en del av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Jämlik livsmiljö  
har Funktionsrätt Uppsala tagit fram en enkät för att kartlägga personer med 
funktionsnedsättningars tillgång till Uppsalas stadsmiljö.  
 
Syftet med enkäten är att hitta platser eller strukturer i Uppsalas stadsmiljö som personer 
med funktionsnedsättningar aktivt undviker på grund av sin funktionsnedsättning. 
  
Länk till enkäten hittar du här: 

https://forms.gle/qsyTKFmRvH6XWXQP9 
  
Funktionsrätt söker nu hjälp av sina medlemsföreningar och alla personer med 
funktionsnedsättning i Uppsala för att sprida enkäten så att underlaget kan bli  
så stort som möjligt. 
  
Enkäten besvaras helt anonymt. Endast projektledande forskare på KTH (Daniel Koch) och 
Funktionsrätt Uppsala kommuns ombudsman (Michael Jestin) kommer se dom separata 
svaren.  
Sammanställningen av svaren kommer användas som underlag inom forskningsprojektet  
och eventuella fortsättningsprojekt samt för fortsatt intressepolitiskt arbete för 
Funktionsrätt Uppsala. 
  
Projektet är ett samarbete som Funktionsrätt Uppsala kommun och län driver tillsammans 
med KTH och Uppsala kommun för att skapa förutsättningar för att bättre integrera 
tillgänglighetsutmaningar i stadsplaneringens tidiga skeden, framförallt till samhällsservice.  
 

Mer om projektet kan du läsa på KTH:s hemsida. 

https://www.arch.kth.se/forskning/jamlik-livsmiljo 
  
Tack! 
Hälsningar, 
  
Michael Jestin 
Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala kommun 
Mail: michael.jestin@c.hso.se 
Telefon: 076-0223446 
Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala 
  
 
  

https://forms.gle/qsyTKFmRvH6XWXQP9
https://www.arch.kth.se/forskning/jamlik-livsmiljo
mailto:michael.jestin@c.hso.se
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Trafik- och 

samhällsutvecklingsnämnden 

Protokoll 

Sammanträdesdatum: 

2021-10-22 

25 (25) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 87/21 Dnr TSN2021-00060 

Samordning särskild kollektivtrafik - inriktning 

framtida omfattning 

Förslag till beslut 

Trafik och samhällsutvecklingsnämndens beslut. 

1. Region Uppsala tar över ansvaret från kommun som önskar lämna 

över ansvar avseende: utförande av trafik och beställning, 

kravställning, upphandling och uppföljning av färdtjänst, riksförtjänst, 

omsorgsresor, arbetsresor och- studieresor för färdtjänstbeviljade 

samt skolresor som sker med anropstyrd trafik. 

2. I samband med att Region Uppsala tar över ansvar från kommun enligt 

beslut 1 erbjuds kommunerna även möjlighet att överlämna ansvaret 

för myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta 

innebär att ansvar för reglemente, handläggning och prövning kopplat 

till färdtjänst och riksfärdtjänst övergår till Region Uppsala. De tillstånd 

för färdtjänst och riksfärdtjänst som berörd kommun beslutat fram till 

dag för överlåtelse ska gälla i enlighet med fattade beslut. 

3. I samband med att Region Uppsala tar över ansvar från kommun enligt 

beslut 1 erbjuds kommunerna även möjlighet att överlämna ansvaret 

för planering av skolresor med anropstyrd trafik till Region Uppsala. 

Ansvar för planering av själva ”körningen” utifrån kommunernas 

fattade beslut övergår till Region Uppsala. Reglemente och beslut om 

rätt till skolskjuts ansvarar kommunerna fortsatt för. 

Ärendebeskrivning 

Regionstyrelsen beslutade 2016-11-08, § 278, att uppdra till regiondirektören 

att, i samarbete med berörda kommuner och brukarorganisationer, utreda 

och komma med förslag på hur en samordnad särskild kollektivtrafik med en 

gemensam beställningscentral kan organiseras. Trafik och samhälle, tidigare 

Kollektivtrafikförvaltningen UL, fick i uppdrag att genomföra en utredning 

som genomfördes och resulterade i rapporten ”Samordning av särskild 

kollektivtrafik i Uppsala län” som genomfördes 2017. I Regionplan och budget 

2020–2023 gavs Trafik och samhälle i uppdrag att ”påbörja genomförandet av 

samordning av alla särskilda persontransporter” och ett av trafik- och 
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samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsuppdrag för 2021 är att ”2021 ska 

Region Uppsala inleda samordningen av särskilda persontransporter mellan 

regionen och intresserade kommunerna.”. 

Arbetet med en samordning påbörjades under våren 2021 och Trafik och 

samhälle arbetar med att identifiera förutsättningarna för ett övertagande 

från initialt Uppsala kommun men även påbörjat dialogen med Östhammars 

och Enköpings kommun. Trafik och samhälle har identifierat kommunernas 

verksamheter kopplat till den särskilda kollektivtrafiken genom dialog med 

berörda kommuner. Utöver ovanstående har praktiska förberedelser inför en 

framtida verksamhetsövergång under 2022 påbörjats. För att komma vidare i 

arbetet med att ta över ansvaret från initialt Uppsala kommun men även 

skapa en inriktning inför det framtida arbetet, behöver beslut om framtida 

omfattning tas. 

Erfarenheter från andra regioner och mer information om innebörden av 

myndighetsutövningen och planering av skolresor som sker inom ramen för 

särskilda persontransporter beskrivs i ”PM-samordning av särskild 

kollektivtrafik i Uppsala län, framtida omfattning.” 

Ellen Åberg, avdelningschef serviceresor, ger en muntlig föredragning av 
ärendet. 

Kostnader och finansiering 

Samordningen i sin helhet bedöms initialt innebära en viss kostnad kopplat 

till utveckling/anpassning av systemstöd och interna personalresurser för 

implementation och övertagande av verksamheterna som behövs för ett 

utökat uppdrag. Därefter bedöms kostnaderna vara kostnadsneutralt ur ett 

ekonomiskt perspektiv för att på sikt kunna ge kostnadsbesparingar med 

anledning av de effektiviseringsmöjligheter som en samordning ger. 

De delar som överlämnas till Region Uppsala ska fortsatt finansieras helt av 
berörd kommun. 

Finansieringen sker enl. befintlig budget. 

Konsekvenser 

Beslutsförslaget bedöms inte medföra några större konsekvenser på kort sikt 

men skapar nödvändiga förutsättningar för det fortsatta arbetet med att 

samordna den särskilda kollektivtrafiken i länet vilket som i sin tur bör stärka 

förutsättningarna för likabehandling, effektivisering och minskad sårbarhet. 
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Beredning 

Ärendet har beretts med Synskadades riksförbund Uppsala län, 
Pensionärsrådet, Rådet för delaktighet, Funktionsrätt Uppsala kommun och 

Funktionsrätt Uppsala län. 

Yrkanden 

Ordförande Johan Örjes (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ordförande finner att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar enligt 

föreliggande förslag. 

Kopia till 

Handläggaren informerar berörda parter.  
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Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

Besöksadress: Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala 

Tel. 018-490 23 23 

http://ekolnsnas.se/ 

Intresseanmälan till Ekolnsnäs klassiska julbord 
1:a, 2:a och 3:e helgerna i advent 

 
Covid-19 anpassat 

Pris per person 300 kr 
Först till kvarn gäller! 

 

Vi kan ta emot ett sällskap per tillfälle 
(min 15 personer, max 40 personer) 

kl. 13.00, 14.00 eller kl. 15.00 följande datum. 

 
26 november 

27 november 

28 november 

3 december 

4 december 

5 december 

10 december 

11 december 

12 december 

http://ekolnsnas.se/
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60plus Mässan Uppsala, Fyrishov 
17–18 november 2021 

 

Välkommen till Uppsalas stora 
seniormässa! 
 
60plus Mässan i Uppsala växer och presenterar ännu fler spännande 

utställare 2021!  

Intresset för 60plus Mässan ökar för varje år.  

 

Det är kul att fler och fler företag i Uppsala med omnejd vill visa upp 

sig mot er 60plussare.  

 

Senast hade vi fantastiska 7000 besökare i Uppsala och vi räknar med 

lika stort intresse 2021. 

Uppsala - 60plus Mässan (60plusmassan.se) 

60plus Mässan Uppsala | 17-18 november 2021 | Fyrishov 

https://www.60plusmassan.se/17/14/uppsala/
https://fyrishov.se/aktivitet/60plus-massan-uppsala/
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Kom och besök oss på 60plus mässan! 
I vår monter kan du mäta din handstyrka, få information om reumatiska 
sjukdomar och vad medlemskap i våra föreningar kan erbjuda dig. 
Välkommen! 
 
 
Stora scenen 
Kl. 12.00 - 12.15 
 
Vad är ARTROS? 
 
Reumatikerförbundet informerar och tipsar om aktiviteter för ökat 
välbefinnande.  
 
Reumatikerdistriktet i Uppsala län 

 

 

 

 

 
 
Neuro Uppsala län kommer att medverka på 60plus mässan 
den 17 och 18 november med informationsbord mm. 
 
Uppvisning av rullstolsdans kl.12.00–12.20 och kl.14.00–14.20  
båda dagarna på Aktivitetstorget. 
.  
  

Vänliga hälsningar 
A-C 
  

 
Uppsala-Knivsta 
Kungsgatan 64 
753 41 Uppsala 
Tel. 018-56 09 26 
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Välkommen att vara med 

i Spara och slösa! 

 
Kom och var med på vår roliga ekonomikurs. 

Du lär dig om budget, skatt, lån, ränta med mera. 

Cirkeln ges i samarbete med FUB. 

 Torsdagar klockan 16.00-17.30 

 3 gånger 

 Den 18 november, 25 november och 2 december 

 Lokal: Studiefrämjandet i Uppsala, 

Ljusbärargatan 2, 

Tre trappor upp 
 

Ledare är Ramiro Callisaya och Christopher Lundgren 
 

Hur anmäler jag mig? 

Anmäl dig till Elin Sjöman på Studiefrämjandet 

elin.sjoman@studieframjandet.se 

0767 810 830 
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Brukarombudet kommer att vara på Funktionsrätt på torsdagar 

Efter en lång tid av nedstängning kommer jag som brukarombud äntligen kunna vara 
på Kungsgatan i Funktionsrätts lokaler.  
Från den 7 oktober kommer jag vara på plats på torsdagar. 

Genom att lyssna på er medlemmar och föreningsaktiva kan jag få en bredare bild  
av situationen för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala kommun. 

Jag ser fram emot att diskutera problem och möjligheter tillsammans med er. 
  
Om du vill träffa mig för personligt möte så rekommenderar jag att kontakta mig 
innan. Det kan uppstå situationer som gör att jag inte kan vara på plats.  
 
Jag kommer gärna på besök till era styrelsemöten eller deltar i någon av era 
medlemsaktiviteter. 
 

Vänliga hälsningar 
 
Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun 

Kontaktuppgifter:  
 
E-post: Jeanette.nordin@uppsala.se 

Telefon: 018-727 50 06 

Mobil: 0725–674870 
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Vad är 
autism? 

 
 
 
 
 
 
 

Webbutbildning 17 november 2021, kl 18–20 

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig vad autism är. Den ger en 

grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan inne- 

bära att ha autism och vad man kan göra för att underlätta vardagen. 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 12/11 via infoteket@regionuppsala.se eller 
018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. 

Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 

mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Livets hårda skola: skärvor ur verkligheten 
Lisa Rahbek, kreativ socialarbetare, författare och antropolog med hjärta för utsatta, ger oss 

utifrån sin bok ” Livets hårda skola” en stark skildring av livet bland människor i utanförskap i 

Uppsala hösten 2019. 

Lisa Rahbek tog kontakt med missbrukare, hemlösa, kriminella och andra personer på livets 

skuggsida. Dessa möten utmynnade i en skakande skildring av utsatthet, förnedring och 

maktlöshet. Men mitt i allt finns också hopp, framtidstro, kärlek och drömmar. Vi får en unik inblick 

i en tillvaro som få känner till. 

Föreläsningen vänder sig till alla samhällsintresserade människor. Fri entré. Föranmälan. Sista 

anmälningsdag onsdag 17 november. 
 

VAR OCH NÄR: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1tr, Uppsala 

Tisdag 23 november kl. 17.00-18.30 

För anmälan se vår hemsida sv.se/uppsala (sökord 44931) 

För mer information kontakta Anna-Maria Lundberg anna-maria.lundberg@sv.se 073 309 37 12 
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2021 

 

 

FoU-S 

 

 

Med starkare röst 
Välkommen till ett webbinarium om att vara 
med och påverka beroendevården! 

 

 

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad 
innebär det? Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson, 
som har lång erfarenhet inom temat, ger dig svar 
och berättar om kursen Med starkare röst, som 
planeras i januari 2022. Kursen är en förberedelse för 
uppdrag som handlar om att representera andra. 

Målgrupp 

Egenerfarna och yrkesverksamma inom området 
missbruk, beroende och samsjuklighet. Även andra 
intresserade är välkomna att delta. 

Om föreläsarna 

Petra Rohrer har många års erfarenhet 
av att vara brukarrepresentant inom 
psykiatrin och beroendevården. Bland 
annat har hon varit ordförande i Upp- 
sala Ångestsyndrom ÅSS, arbetat som 

studiecirkelledare och är Hjärnkollambassadör. Petra 
har egna upplevelser av trauma, läkemedelsberoende, 
utmattningssyndrom och panikångest. 

Ylva Kristina Larsson har varit involverad 
i brukarfrågor sen 2014 och är Hjärnkoll- 
ambassadör, utbildad peer supporter 
och brukarrevisor. Ylva har bipolär 
sjukdom, ADHD, komplex PTSD och 

beroende/missbruk samt över tio års erfarenheter 
av slutenvård och olika HVB-hem. 

 
 

Har du inte möjlighet att delta vid detta tillfälle, men är intresserad av att vara representant? 

Hör gärna av dig till Maria Adenhav Lantz via mejl: maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se 
eller telefon: 018-617 23 98. 

Datum, tid och upplägg 

30 november 2021, kl.13:00-14.30. 
Digital webbsändning med möjlighet 
att ställa dina frågor i chatten. 

Anmälan 

Anmäl dig senast 26 november via vår 
webb eller knappen nedan. Vi behöver 
en mejladress att skicka deltagarlänken 
till. Under webbinariet är det dock 
möjligt att vara anonym. 

Arrangör och kontakt 

FoU Socialtjänst i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Projekt Patient- och brukarmedverkan. 
Projektledare Karolina Mark: 
karolina.mark@regionuppsala.se 

 
Anmäl dig till webbinariet >> 

 
Läs mer om webbinariet på 

FoU Socialtjänsts hemsida >> 

 

regionuppsala.se/fou-s 
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Länsstyrelsens kalender med höstens aktiviteter 
Kalender | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
  

 

Nu laddar vi för en ny givande höst. Bland annat med en buffé av spännande 
nätverksträffar, workshops och seminarier. 
Här finns trygghetsfrågor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldraskapsstöd, våldsförebyggande 
arbete och mer.  
 
Bara välj och vraka bland de aktiviteter som passar din verksamhet.  
Och anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats. 

 

 
 

 

18 november – Kunskapsdag om unga och näthat, brott och 
utsatthet på internet 
Inbjudan kommer inom kort.  
Målgrupp: Nyckelfunktioner inom länets kommuner, Region Uppsala, myndigheter  
och civilsamhället som arbetar med barn och ungdomar.  
När: torsdag den 18 november 2021, kl. 09.00-15.00  
Var: På plats i Uppsala (om pandemin tillåter) 

 

23 nov l Återfallsförebyggande arbete och våldsutövare i 
nära relation 
Regeringen har fattat beslut om ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden 
ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra 
övergrepp ska ändra sitt beteende. 
Läs mer 
 
 
 
 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-22c9-000022c50b84000000000000000008af-2fe2b753f006171c0e5729d16fc4bfd1&c=5c9707a419
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-22c9-000022c50b84000000000000000008af-2fe2b753f006171c0e5729d16fc4bfd1&c=5c9707a419
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-22c9-000022c50b84000000000000000008af-fd3ee5b75718b11a49da39773e907c3a&c=de4a69791d
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Nationell samling: 
Internationella 
funktionshindersdagen 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet 

uppmärksammar den Internationella funktionshinderdagen 2021 

genom att bjuda in till en digital nationell samling. Ledande experter 

och verksamheter kommer under två fullspäckade dagar delge kunskap, 

metoder och goda exempel för att stärka kommunalt och regionalt 

funktionshinderspolitiskt arbete. 

Dagarna innehåller fem fokusområden: 

- Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken 
- Demokrati och inflytande 
- Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med 

funktionsnedsättning 
- Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell 

utformning 
- Funktionshinderspolitik och integration 

Ta del av dagarna i sin helhet eller endast de fokusområden du är 

intresserad av – välkommen! 

Tid: 1 december 8.30 – 15.15 och 2 december 8.30 – 15.30 

Plats: Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några 

dagar i förväg 

Anmälan: anmälan är kostnadsfri och öppen för alla. Anmälan görs via 

Länsstyrelsens webbplats 
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1–2 december 2021 Internationella Funktionshindersdagen 
 
För program och anmälan se Länsstyrelsens webbplats 
 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2021-06-07-nationell-samling-internationella-funktionshindersdagen-2021.html
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Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län: 

Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan. 

Organisation med 1 – 4 999 medlemmar - 1 ombud. 

Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar - 2 ombud. 

Organisation med fler än 10 000 medlemmar - 3 ombud. 

Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse fler än 3 ombud. 

Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 ombud. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse och revisorer. 

 

Kallelse till halvårsmöte för ABF i Uppsala län 

Tid: måndagen den 22 november 2021 kl. 18.30 

(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00) 

Plats: Meddelas senare 

Ärenden: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2022, samt val av 

valberedning se information sida 2 

Anmälan: Senast 29 oktober 2021 anmäls ombuden till ABF i Uppsala län, med namn 

och i första hand e-postadress. E-post: agnes.jonsson@abf.se 

Bekräftelse: Sänds ut till anmälda ombud två veckor före mötet. 

 

 

Välkommen 

Agnes Jonsson, ordförande ABF i Uppsala län 

www.abf.se/uppsala 

E-post: info.uppsala@abf.se Växel: 010-199 04 40< 

 

 

mailto:agnes.jonsson@abf.se
http://www.abf.se/uppsala
mailto:info.uppsala@abf.se
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Nominering till valberedning: 

Vid årsmötet den 19 april fanns inga nominerade till valberedningen och årsmötet beslutade 

då att val skulle förrättas vid halvårsmötet. 

I och med detta uppmanas nu medlemsorganisationerna inkomma med nomineringar till 

styrelsen för ABF i Uppsala län som lägger fram sitt förslag till valberedning vid halvårsmötet. 

Det är önskvärt med en valberedning som speglar bredden av våra medlemsorganisationer, 

det är även en fördel om de som ska ingå i valberedningen har viss kunskap om ABF som 

organisation. 

Sänd nomineringar fortlöpande till styrelsen genom ordförande Agnes Jonsson senast  

18 oktober 2021, glöm inte att prata med den ni nominerar innan nominering. 

e-post: agnes.jonsson@abf.se 

 

 

 

 
 

mailto:agnes.jonsson@abf.se
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Program 
Välkommen till en kostnadsfri konferens 

om funktionshinder och om åldrande! 

26 november 2021 kl. 09:00 - 15:30 
 

 

Plats: Vasaparken, Stora Aulan, Göteborgs universitets huvudbyggnad. Under 

förmiddagens presentationer kan du också delta digitalt via Zoom. Länk skickas till 

anmälda deltagare. Eftermiddagen består av två workshops som genomförs på plats. 

Lokalen är tillgänglighetsanpassad. 

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig Anmälan görs senast 12/11! 

Arrangör: Forskargruppen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) vid 

Göteborgs universiet och FoU i Väst, Göteborgsregionen 
 

09.00 Välkommen! 

Inledning. Anna Dunér, professor, 

institutionen för socialt arbete 

 
09.10 MS och funktionshinder – en 

litteraturstudies 

Daniel Ståhl, doktorand, institutionen för 

socialt arbete 

 
09.30 9.30 Boendevillkor, renovering 

och funktionsnedsättning 

Elisabeth Punzi, docent, institutionen för 

socialt arbete; Paula Fermenias, 

biträdande professor, Chalmers 

Tekniska Högskola 

 
09.50 Förmiddagsfika 

 
10.20 Äldre personers omsorgs- 

nätverk – skilda förutsättningar och 

förändrade villkor 

Lina Palmqvist, lektor, Högskolan i Borås 

10.40 Samtalsmattor som kommu- 

nikationsstöd vid behovsbedömning 

och genomförande av äldre- 

omsorginsatser för personer med 

demenssjukdom 

Anna Dunér, professor, institutionen för 

socialt arbete 

 
11.00 Upplevelser av kommunal 

hälso- och sjukvård under Corona- 

pandemin 

Doris Lydahl och Theresa Larsen, 

FoU i Väst/GR 

 
11.20 Kommunernas handläggning 

av LSS-insatser 

Elisabeth Olin, professor, institutionen för 

socialt arbete 

11.40 Lunch på egen hand 

13-15 Workshops 

Utmaningar och utvecklingsområden 

för forskning inom funktionshinder- 

området respektive äldre och åldrande. 

 
 
 

www.gu.se/evenemang/norm 
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Hej, anmäl dig gärna till våra webbinarier: 
 
 
 
Fredag 12 november:  
Webbinarium - Medicinska risker och samverkan vid 
kemikalieolyckor 
 
Fredag 3 december:  
Webbinarium - Isocyanatexponering vid svetsning 
  
 

  
//Med vänlig hälsning 
 
Lenita Öqvist 
Kommunikatör 
Arbets- och miljömedicin 
 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
Tfn 018-611 36 42 
  

 

https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-medicinska-risker-och-samverkan-vid-kemikalieolyckor
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-medicinska-risker-och-samverkan-vid-kemikalieolyckor
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-isocyanatexponering-vid-svetsning
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Skrivartävlingen HöstRöst förlängs 

 

 

 

 

 

 

Skrivartävling 

Vi förlänger tävlingstiden för dig som vill skriva om Personlig Assistans = 

Självbestämmande! Vi tycker att ämnet är så angeläget att det förtjänar en 

längre tid i rampljuset.  

Du som vill vara med ska berätta hur du har fått självbestämmande genom 

assistansen eller hur du upplever att reformen ger det till någon du känner, 

har arbetat hos eller som du är släkt med.  

Du väljer själv ur vilket perspektiv du skriver – den assistansberättigades, 

den personliga assistentens, den anhöriges, arbetsgivarens, myndighetens, 

administratörens eller något annat. 

 Ditt bidrag ska vara skönlitterärt (prosa, poesi, novell) och tidigare 

opublicerat. 

 Bidraget ska vara på max 20 000 tecken inklusive mellanslag. 

 Bidragen ska vara juryn tillhanda via mail senast den 15 januari 2022. 

  

Ett urval av texterna kommer att publiceras på hostrost.se och spridas på 

internet. De tre vinnande bidragen publiceras dessutom på sidan hejaolika.se 

 

Tre pristagare kommer att utses vid en direktsänd prisutdelning 

på Facebook och zoom. Första pris är 25 000 kronor.  

Andra pris 10 000 kronor och tredje pris 5 000 kronor. 

  

ABH Utbildning ansvarar för att göra skatteavdrag och betala in sociala 

avgifter. Maila ditt bidrag till anna@abhutbildning.se senast den  

15 januari 2022 

 

 

 

mailto:anna@abhutbildning.se
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Juryn 

Insända bidrag kommer att bedömas av en jury som består av 

Jonas Franksson, ordförande för STIL, före detta ordförande för 

förbundet Unga Rörelsehindrade, programledare för CP-magasinet och de 

första två säsongerna av Funk i P1, skådespelare och vinnare av det Stora 

Journalistpriset 2004. 

Inger Frimansson, debuterade som skönlitterär författare 1984.  

Sedan 1997 är hon författare på heltid. Hon växlar mellan olika genrer och 

har gett ut både romaner, lyrik, noveller och ungdomsromaner.  

Inger vann Svenska Deckarakademins pris som bästa svenska 

kriminalroman både 1998 och 2005. 

Margareta Persson har under hela sitt liv varit verksam inom 

funktionshinderrörelsen, men har också tidigare varit politiker.  

Hon är även författare. År 2001 gav hon ut romanen Måste försöka om sin 

egen barndom och polioepidemin i 1950-talets Stockholm.  

2018 kom boken Gamla synsätt spökar än: funktionshinder genom tiderna. 

Anna Barsk Holmbom, instiftare till priset, ägare till ABH Utbildning och 

Rådgivning och författare till ett flertal böcker och artiklar på temat 

personlig assistans. 

Bidragen kommer att bedömas utifrån kvalitet på texten och 

utifrån den känsla texten förmedlar. 

Sponsorer 
AssistansExperten 

Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig 

assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. 

Kooperativet Hand-i-Hand 

Personlig assistans är personligt. Det finns ingen standardmall för hur 

assistans ska samordnas. För oss är det en självklarhet. Vi finns i stora delar 

av Sverige. Du är varmt välkommen att besöka vårt huvudkontor i Halmstad 

eller något av våra lokalkontor i Hässleholm och Malmö.  

ABH Utbildning och Rådgivning 

Hos oss erbjuds professionellt stöd inom alla områden som ryms inom den 

personliga assistansen. Du kan köpa utbildningar, programvara och 

konsultation rörande assistansersättning, ekonomi, dokumentation, 

kvalitetsarbete, arbetsmiljö och mycket annat.  

Humana 

Kooperativet SNOK 

 

https://www.assistansexperten.se/
https://handihand.se/
https://handihand.se/
https://abhutbildning.se/
https://www.humana.se/personlig-assistans/om-personlig-assistans/assistansradgivning/?utm_source=banner&utm_medium=bild&utm_campaign=PA-H%C3%B6str%C3%B6st
https://snok.nu/
https://snok.nu/
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Hearing om betänkandet  
”Vilja välja vård och omsorg” 

 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en digital hearing för att 

diskutera betänkandet "Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning 

inom vård och omsorg om äldre". 

 

Nka kommer att lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv och  

vill genom mötet ta del av andras synpunkter.  

Under hearingen kommer vi prata om det som tas upp i betänkandet och vi kommer 

diskutera och utbyta tankar med varandra. 

 Det som lyfts under mötet kommer sedan till viss del ligga till grund för det remissvar 

 som Nka lämnar. 

 

Hearingen vänder sig till anhöriga, anhörigorganisationer, personal, chefer, politiker och 

andra intresserade. 

 

Datum och anmälan: 

Tisdag den 16 november, kl. 14.00-15.30 – anmäl dig här! 

Sista anmälningsdag är söndag den 14 november. 
 

Hearingen sker digitalt via Zoom. En länk till hearingen och information om hur du 

ansluter dig till mötet skickas ut dagen innan hearingen. 

 

Här kan du läsa betänkandet 

 

Remissvaret ska lämnas in senast den 10 december. 

Välkommen! 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och 

erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra skillnad för 

anhöriga och deras närstående.

https://snok.nu/
https://snok.nu/
https://esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=d09e09c9-710e-426e-ae01-ccd72afe95c7
https://www.regeringen.se/49d3fe/contentassets/2196bb3f12654c7f910f45dea2e10317/sou-2021_52.pdf
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Nu är hösten äntligen här och förberedelserna för Mänskliga 

Rättighetsdagarna 6–7 december är i full gång!  

 

Nu har vi öppnat upp vår monterbokning och även släppt ytterligare ett 

antal biljetter, passa på att boka för att säkra din plats. 

  

Nu har monterbokningen äntligen öppnat och du och din organisation kan 

anmäla intresse för att boka en monter. 

 

 Som utställare kommer du att kunna möta en bred publik bestående av 

praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar 

med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.  

 

 

 

Läs mer och boka er monter här! 

 

 

Boka din biljett till MR-dagarna i Göteborg här! 

 

 

 

 

 

 

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=acb45131b9&e=6a187d5d03
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=16d8537260&e=6a187d5d03
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TÄNKVÄRT 
 

 
 
 

"Många gamla människor blir aldrig visa, 
men ingen kan bli vis utan att åldras." 
 
 
/Joan Erikson (1903 - 1997) amerikansk författare, pedagog, 
hantverkare, vävare, juvelerare och dansetnograf. 
 
Hon är känd för att hon hjälpte till att omforma den rådande psykologiska 
synen på mänsklig utveckling. 
 

 
 

                                         

                  

           

 

             

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

