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SRF Uppsala – Knivsta 
Program ”Synvinkeln” 
Oktober - december 

 
Telefon kansliet 
Anmälningar görs på telefon:  
018–56 09 21 eller 56 09 22  
E-post: uppsala.knivsta@srf.nu 

 
Adress: 
Kungsgatan 64 
753 41  Uppsala 

 
”48:an” Kungsängsgatan 48 2 tr, hiss finns 
Telefon: 070-56 09 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Föreningens styrelse 
 
Ordförande:  
Bo Östen Svensson 018-51 00 45 
e-post: bo.osten.svensson@telia.com 
 
Vice ordförande:  
Mohamad Farazi 018-26 12 41 
e-post: farazi64@hotmail.com 
 
Ekonomiskt föredragande: 
Monica H Zetterström 0760-89 55 46 
e-post: monika_herman@hotmail.com 
 
Annelie Olsson 018-29 34 50 
e-post: annelie74.olsson@telia.com 
 
Anna-Stina Eriksson 018-52 52 32 
 
Eva Berglin Gustafsson 
 
Ulf Zetterström 018 – 42 97 81 
e-post: ulf.zetterstrom@comhem.se 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Referat om halvårsmöte med middag på Odinsborg 2019 

SRF Uppsala-Knivstas halvårsmöte torsdagen den 19 
september 2019 kl. 17.00 på Odinsborg i Gamla Uppsala.  

Bo Östen Svensson föreningens ordförande, började med att  
prata lite om färdtjänsten i Uppsala kommun, då han  öppnade  
halvårsmötet vars nästa punkt på dagordningen var 
parentation då vi höll en tyst minut över avlidna medlemmar. 
Därefter upprop och fastställande av röstlängd där det var 15st 
röstberättigade medlemmar på halvårsmötet och 4st övriga. 
Mötet ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning.  

Medlemsavgiften beslutade halvårsmötet att skulle vara 
oförändrad för 2020. Verksamhetsplan och budget för 2020 
diskuterades. Halvårsmötet beslutade att anta förslaget till 
verksamhetsplan och budget för 2020. 

Ett fyllnadsval till valberedningen hölls och mötet valde in 
Birgitta Karlsson från Knivsta i valberedningen.   

Ett Uttalande om färdtjänsten med anledning av att Uppsala 
kommun gjort en upphandling om färdtjänsten i augusti som 
ledde till färre bilar och sämre färdtjänst främst på 
vardagsmorgnar och vardagseftermiddagar pga arbetsresor 
och skolskjutsar. Detta har lett till starka reaktioner. Uttalandet 
blev antaget av halvårsmötet.  

Ordförande Bo Östen Svensson avslutade halvårsmötet och vi 
gick upp till andra våningen där vi åt middag och umgicks.   

Vid referatet: Yvonne Wahlström den 1 oktober 2019. 

 

 

 



UTTALANDE OM FÄRDTJÄNSTEN antaget vid Synskadades 
Riksförbund Uppsala - Knivstas halvårsmöte 2019-09-19.  

Ju mer avancerad teknisk utrustning Uppsala kommuns 
färdtjänst får, desto sämre fungerar färdtjänsten för oss 
resenärer. De problem färdtjänsten, skolresorna och resorna 
till daglig verksamhet har idag, är inte nya, just nu bara sju 
resor värre. Efter det stora färdtjänstdebaclet 1991-1992 
inrättade färdtjänstenheten i samarbete med HSO 
(Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) en 
referensgrupp, där olika handikapp som var beroende av 
färdtjänsten var företrädda. Denna referensgrupp fick 
emellertid allt mindre inflytande, och inför upphandlingen av 
det nu gällande avtalet kopplades den bort helt. Om denna 
referensgrupp hade fått finnas kvar, och om kommunens 
tjänstemän och politiker hade lyssnat på den, skulle några av 
de misstag som gjordes i den nu aktuella upphandlingen 
kunnat undvikas. Samma misstag har nämligen gjorts tidigare, 
men kommunens minne är kort, det går i pension med jämna 
mellanrum, medan handikapprörelsens minne är livslångt. 

Vi behöver en färdtjänst som kan hämta oss på utsatt tid, som 
ser till att vi kommer till våra arbeten och studier i tid, som 
sätter av oss på rätt adress, och vars chaufförer vet vad våra 
olika handikapp innebär och behöver. 

För ytterligare information: Bo Östen Svensson ordförande  

tfn. 070-680 58 13. 

 

 

 

 



Färdtjänsten i Uppsala kommun 

Då många färdtjänstresenärer ringer färdtjänstväxeln för att 
beklaga sig över färdtjänstsituationen i kommunen, så har man 
nu inrättat en e-postadress dit personer som önskar framföra 
sina åsikter och önskemål om färdtjänsten kan maila till.  

Om du har synpunkter maila då till: tc.synpunkter@uppsala.se 

 

 

 

Lyxlunch på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

Tid: onsdagen den 23 oktober kl. 11.30 
Plats: Ekeby Bruk 10, ingång G1, Uppsala 
Pris: 130 kr för trerätters meny och 90 kr för enbart varmrätt. 
Läsk/lättöl tillkommer med 15 kr, bordsvatten finns på borden. 

Anmälan senast den 16 oktober till kansliet (bindande). 

Förra hösten och nu i våras åkte en grupp medlemmar till 
Ekeby där det finns sen många år tillbaka en 
yrkesgymnasieutbildning för restaurangpersonal. Nu är vi 
några stycken som tänker gå dit för att få en lyxig måltid till en 
billig penning samtidigt som vi ger ungdomarna möjlighet att 
praktisera sina kunskaper i sin utbildning.  

Två flugor i en smäll med andra ord. Vi får god mat och de får 
praktik. I skrivande stund vet vi inte än vad som står på menyn, 
men det är säkert något extra gott.  

Ta chansen att umgås och äta något gott med dina 
föreningskamrater. Du får även ta med dig en god vän.  

Hälsar Fritidskommittéen. 



 

 

Litterär Salong på 48:an 

Tid: onsdag 13 november kl. 12.00 – 14.30 
Plats 48:an, Kungsängsgatan 48 
Pris 50 kr för soppa med bröd, kaffe och bulle. 
Anmälan till kansliet senast den 11 november. 

Inte alls långt från Kungsängsgatan 48, höll Malla Silverstolpe 
sin så välkända salong i början av 1800 talet. Där lästes det 
högt ur olika litterära verk, där musicerades och diskuterades. 
Men hur är det nu på 2010-talet nästan 200 år senare? 

Bland vår förenings medlemmar och våra bekanta finns det 
faktiskt de som skriver och läser högt ur sina alster. Två av 
dem, Gudrun Ros och Yrja Bly har vi bett att komma till oss 
och läsa valda delar av sina alster för oss. Vi får vår egen 
litterära salong. 

Välkomna! 

 
 
 
 
 
 
 
Jullunch på Scandic Nord 
 
Tid: onsdag den 4 december kl. 13.00 
Plats: Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50 Uppsala.  
Pris: 200 kr plus dryck för medlem, 356 kr plus dryck för icke 
medlem (subventionerat pris för medlem). 
 



Av erfarenhet från tidigare år då vi ätit jullunch på Scandic så 
vet vi att det är ett måste att ha en ledsagare med sig.  
Det är väldigt mycket folk och kan stundtals vara trångt. 
 
Anmälan: senast den 4 november före kl. 12.00 till kansliet. 
Begränsat antal platser, så först till kvarn är det som gäller.  
Anmälan är bindande. 
 
Julfest på 48:an 
 
Tid: lördag den 14 december kl. 14.00 
Plats: 48:an, Kungsängsgatan 48 
Pris: 50 kr för julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka. 
Anmälan till kansliet senast den 10 december. 
 
Vi träffas tio dagar före julafton och pratar om jultraditoner förr 
och nu. Vi äter risgrynsgröt och skinksmörgås. Var och en tar 
med ett litet paket värt max 40 kr så får vi se om det dyker upp 
en tomte under eftermiddagen. Vem vet? Varmt välkommen till 
vår gemenskap. 
 
 
 
 
 
 
Finns det intresse av att ha en cirkel om Synskadades 
Riksförbunds historia? 
 
Om intresse finns så startar vi en studiecirkel om SRF:s 
historia. Tanken är då att den ska vara tre tisdagar i rad på 
Kungsängsgatan 48, med start den 22 oktober kl. 14.00 – 
16.00, (22 okt, 29 okt och 5 nov). Cirkelledare Bo Östen 
Svensson. 
Anmäl ditt intresse till kansliet så fort som möjligt till kansliet så 
att vi vet om vi ska starta cirkeln och beställa hem 
studiematerial. 



2020 års landskapsresa – snart är det dags! 
 
Redan nu vill vi göra reklam för SRF Uppsala – Knivstas 
landskapsresa för 2020. Den 29 juni – 4 juli åker vi till 
Bohuslän och Ljungskile Folkhögskola. 
 
Vi bor på folkhögskolan i dubbel eller enkelrum och har 
helpension, dvs frukost, lunch och middag. I dagsläget känner 
vi inte till kostnaden för resan men kommer att återkomma 
med detta i nästa nummer av Synvinkeln då vi vet mer.  
 
Annons kommer även att införas i Linslusen, då vi erbjuder 
medlemmar från andra lokalföreningar att följa med på vår 
resa.  
Precis som när vi reste till Öland så kommer vi att samarbeta 
med Sundbergs Buss från Östhammar. Under dagarna gör vi 
utflykter till olika sevärdheter i Bohuslän tillsammans med vår 
lärare från folkhögskolan som guidar oss. 
Det går bra att anmäla redan nu om du är intresserad av att 
följa med. Hör av dig till kansliet om du har frågor. 
 
 
Bra att känna till: 
 
Taltidning 
Uppsala Taltidning ges ut kostnadsfritt av Uppsala Kommun, 
beställ den från kansliet.  
 
Talboksavdelningen  
Stadsbibliotekets talboksavdelning har följande telefontider: 
Måndag - fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00. 
 
Givetvis kan du låna talböcker direkt på biblioteket när du 
besöker dem på deras övriga öppettider men telefonservicen 
finns enbart på de tider som angivits ovan.  
Tfn. 018-727 17 70. E-post: talbok@uppsala.se 
 



Regionens syncentral 
Regionens syncentral har telefontid på förmiddagar måndag-
tisdag kl. 9.00-10.30. Onsdagar 13.00-14.30. Torsdag-fredag 
9.00-10.30. Stängt helgdagar. Tfn. 018–611 67 25. 
 
E-postadresser till kansliet: 
pia-maria.hammarling@c.hso.se. 
linda.sundblom@c.hso.se. 
 
gemensam e-post Pia-Maria och Linda:  
uppsala.knivsta@srf.nu, bra vid ex. anmälningar. 
 
Bra telefonnummer: 
Pia-Maria Hammarling 56 09 21 
Linda Sundblom 56 09 22 
 
Distriktet: 
Tina Gallone 56 09 24 
Wieslaw Wasowski 56 09 23 
 
Växel 56 09 00 
48:an 070-56 09 218 
 
Äldreombudsmannen 727 12 39 
Talboksavdelningen 727 17 70 
Syncentralen 611 67 25 
Beställning av färdtjänsttaxi 727 39 00 
Färdtjänstexp 727 16 00 
Sjukresor 0771–99 90 00 
 
Diakonicentrum 15 08 60 
Syn-/hörselinstruktörerna 
Linda Zander 727 51 64 
Gun Eriksson 727 23 89 
Anhörigcentrum 727 92 00 
 
 



Bostadsanpassning 727 44 14 
Vid behov av hjälp och stöd i hemmet, t ex hemtjänst och 
hjälpmedel (eget val) 727 65 00 
Röda Korsets besöks- och ledsagarservice 14 32 10 
Pensionsmyndigheten (frågor om t.ex. bostadstillägg, mm) 
0771–776 776 
 
Kommunens stöd till elever med synnedsättning: 
Särskolan/förskolan 
Britt-Inger Olsson 727 23 94 
 
SRF i Enskede 08–39 90 00 
Iris Hjälpmedel AB 08-39 94 00 
Upplysningen (UL/Stadsbussarna) 0771–14 14 14 
 
SJ försäljning 0771-75 75 75, välj knappval 5, (om du har en 
funktionsnedsättning) och sedan knappval 2 för köp av biljett 
och kundservice. Tala om att du är synskadad så har du rätt 
att använda detta köpsätt även utanför kontorstid. 
 
Ledsagning/sjukhusvärd på Akademiska för dig över 65 
med en funktionsnedsättning 
Röda Korsets sjukhusvärdar hjälper dig gärna till rätta. 
Sjukhusvärdarna finns i de flesta entréer och mottagningar. 
Om du har extra behov av hjälp kan sjukhusvärdarna möta upp 
dig i entrén och ledsaga dig till rätt plats.  
 
Kontakta Ledsagarservice på Röda Korset, tfn 018-14 32 10. 
Telefontider måndag och onsdag kl. 9-11 samt tisdag och 
fredag kl. 10-12, alternativt tala in på telefonsvararen.  
E-post: bom.uppsala@redcross.se  
 
Vi samarbetar med ABF och Syncentralen i Region Uppsala. 
 
 
 
 



 
 
       Kungsgatan 64 
       753 41 Uppsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium 
 
Onsdag 23 oktober Lyxlunch på Ua yrkesgymnasium Ekeby 
 
Onsdag 13 november Litterär Salong på 48:an 
 
Onsdag 4 december Jullunch på Scandic Nord  
Lördag 14 december Julfest på 48:an 
 
 
 

Kansliets öppettider: mån–fred 8.00–16.30 


