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NYHETER

Den här tidningen har kommit till under en lätt kaotisk 
vecka på Fyrisgården. Lagom till att jag skulle börja redige-
ra och få ihop det hela drabbades nämligen ungefär halva 
Fyrisgårdens personal av en elak influensa och blev liggande 
hemma sjuka. Och plötsligt var jag inte bara informatör och 
redaktör utan också telefonist, inköpsansvarig, vikariejägare 
och nyckelpiha. 

Alla andra i huset fick förstås också ta på sig många olika 
roller och jobba extra hårt. Bra jobbat! 

Så här, när det börjar lugna, sig tycker jag att vi fixade 
det rätt bra tillsammans. Besökarna tog också avvikelserna 
från det vanliga med glatt humör och förståelse. Och tanken 
kommer att det nog är nyttigt med lite kaos ibland. För det 
är ju då, när de vanliga rutinerna inte håller längre, som vi 
måste tänka efter vad som verkligen är viktigt och fokusera 
på det.

Det är litegrann som när snöstormen drar in och ström-
men går. Plötsligt är det inte alls så centralt vad svärmor ska 
bjudas på nästa vecka, eller om rätt tröja är tvättad. De mest 
basala behoven tar över: att hålla sig varm och få mat i ma-
gen. Rätt välgörande emellanåt.

På samma sätt har vi under den här veckan koncentrerat 
oss på Fyrisgårdens absoluta kärna: att möta de människor 
som kommer till oss. Det är ju ändå därför vi finns här.

Jag önskar er alla en lagom kaotisk jul med fokus på det 
som är viktigt i era liv.

ULRIKA ÖSTER

INFORMATÖR PÅ FYRISGÅRDEN OCH REDAKTÖR FÖR MÖTESPLATSEN

LITE KAOS ÄR BARA NYTTIGT

F
yrisgårdens integrationsprojekt 
Välkommen in tog fasta på mu-
siken som brobyggare, och bjöd  
in till fyra workshops under 

höstlovet. 
Temat var Musikaliska möten över 

gränser, och riktade sig till unga, med 
särskild fokus på pojkarna i projektets 
ungdomsgrupp. 

Det blev både svensk och afghansk 
musik under de fyra eftermiddagarna. Vid 
tre av tillfällena medverkade Magdalena 

Eriksson och Kim Persson, båda stude-
rande vid Kungliga musikhögskolan med 
sina instrument.

Workshopdeltagarna fick möjlighet 
att pröva nya instrument, men ock-
så att sjunga och träna olika rytmer 
tillsammans. 

I musikrummet varvades djup kon-
centration med glada skratt när delta-
garna för första gången hanterade en 
fiol och klappade i flera olika tempon 
till gammal svensk folkmusik. 

Musikaliska kulturmöten på höstlovet 
Musik har en sällsam kraft att väcka känslor och att förena 
människor över gränser. 

Magdalena Eriksson lärde ut hur man håller en 
fiol med en rad övningar. 

Khan ali Qasimi hade aldrig hållit i en fiol förut, men såg ut som om han spelat hela livet. 

Till och med tomtens nissar håller på Sirius. Det tror i alla fall basargruppen. 

mailto:ulrika.oster@fyrisgarden.se
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Fyrisgården för Musikhjälpen
Barn är inte till salu!
Årets upplaga av Musikhjälpen har temat ”Barn är inte till salu”. På Fyrisgården håller vi med  
helt och fullt. Hela vecka 50 ordnar vi en rad olika aktiviteter till förmån för årets insamling.

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA

SVARTBÄCKSGATAN 58

WWW.FYRISGARDEN.SE

EXP@FYRISGARDEN.SE

018-23 87 44

Program:
Måndag-fredag 11-15 december: öppet hus med utställningar på Fyrisgården
Fredag den 15 december kl 17.30: galakväll på Fyrishov hall B/Fyrisgården. Alla välkomna!
Lördag den 16 december kl 17.00: disco på Fyrisgården

Var med och bidra!
Redan nu kan du skänka pengar till vår digitala insamlingsbössa som du hittar via vår webb-
plats www.fyrisgarden.se. Du kan ocså lämna en slant i insamlingsbössan, som står i Caféet, 
eller Swisha till 123 156 57 20. Märk din betalning Musikhjälpen.

Tack för ditt stöd!

Ulrica Backlund, verksamhetschef, 
vad är det här? Ska Fyrisgården sluta 
med Trägnagare och basargrupp, och 
bara ägna sig åt sport?
– Nej absolut inte! Vi håller redan på 
med en massa idrott och nu vill vi 
utveckla den verksamheten och hitta 
former för att säkra kvalitén på idrotts-
aktiviteterna. Därför ansöker vi om 
medlemskap i Riksidrottsförbundet. 
Idén är att idrotten ska bilda en avdel-
ning inom föreningen Fyrisgården, där 
medlemmarna kan få ett stort infly-
tande och möjligheter att påverka. Ett 
sätt att göra det blir att vara med i det 
deltagarråd som vi planerar.

Okej, så det handlar om att gå med i 
Riksidrottsförbundet? Vad innebär 
det för fördelar att vara med där?

– Riksidrottsförbundet, RF, kan vara 
ett stöd i allt det vi vill åstadkomma i 
vår idrottsverksamhet. Det ger också 
möjlighet för våra ledare att få utbild-
ning inom idrottsrörelsens studieför-
bund SISU, vilket i sig kan höja kva-
litén. Dessutom tror vi med vår långa 
erfarenhet av att erbjuda idrott för per-
soner med funktionsnedsättningar kan 
ha en hel del att bidra med till andra 
medlemsföreningar i RF som nu vill 
utvidga sin verksamhet och bjuda in 
personer med funktionsnedsättningar. 

Vad krävs för att Fyrisgården ska 
komma med i Riksidrottsförbundet?
– Det har visat sig att vi måste göra ett 
par små tillägg till våra stadgar. Syftet 
med tilläggen är att visa att Fyrisgården 
ägnar sig åt idrottsverksamhet, vil-

ket vi ju faktiskt har gjort länge. 
Stadgeändringen kräver i sin tur att vi 
håller ett extra årsmöte. På så vi kan vi 
sedan fatta beslut om stadgeändringen 
vid det ordinarie årsmötet i april.

Så nu blir det alltså ett extra årsmöte 
i februari?
– Ja, den 15 februari klockan 18.00 är 
alla medlemmar välkomna att vara med 
och ta första steget till att Fyrisgården 
ovanpå allt annat vi är också ska bli en 
idrottsförening.

En kallelse till årsmötet finns här nedanför. 

Fyrisgården blir 
idrottsförening?
Sedan många år bedriver Fyrisgården idrottsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar. Nu planerar Fyrisgårdens styrelse att ta steget fullt ut  
och bli idrottsförening. 

Ulrica Backlund

Fyrisgårdens styrelse kallar medlemmarna till ett extra 
årsmöte enligt §6 Fyrisgårdens stadgar. Syftet är att 
behandla en föreslagen stadgeändring.

Tid och plats: den 15 februari kl 18.00 i 
Fyrisgårdens samlingssal. 

Dagordning och förslag till ändrade stadgar finns på 
Fyrisgårdens webbplats, www.fyrisgarden.se. 

Anmälan på Fyrisgårdens webbplats eller till expeditionen, 
exp@fyrisgarden.se eller telefon 018-23 87 44. 

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

http://www.fyrisgarden.se
mailto:exp@fyrisgarden.se
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NOTISER

LÄR MER OM MAT  
OCH HÄLSA
Under vintern drar Fyrisgården 
igång en ny kurs kring mat och 
hälsa. Kusen riktar sig till personer 
över 18 år med funktionsned-
sättning. Målsättningen är att 
deltagarna ska få lära sig mer om 
hur man äter rätt och sköter om 
sin kropp. Det blir också tillfälle 
att få lära sig att laga några enkla 
vardagsrätter. 

Kursen är kostnadsfri, men 
deltagarna betalar för maten. Fem 
kurstillfällen är inplanerade och 
hålls varannan onsdag klockan 
16.00-18.15. 

Start i februari (se Fyrisgårdens 
webbplats för exakt tidpunkt). 
Några platser finns ännu kvar. 
Anmäl dig på www.fyrisgarden.se 
eller till expeditionen. 

ALLA FÅR – ÄVEN NÄSTA ÅR
Fyrisgårdens satsning på prova 
på-grupper får en fortsättning 
under nästa år. Uppsala kommun 
skjuter till ytterligare medel för 
att barn med funktionsnedsätt-
ningar ska kunna pröva fritidsakti-
viteter i små grupper.

”Alla får” drog igång under 
hösten. Barn mellan 8 och 12 
år med funktionsnedsättningar 
har kunnat testa slöjd, dans eller 
idrott fyra gånger helt utan kost-
nad. Därefter har deltagarna fått 
välja mellan att fortsätta i den lilla 
gruppen, eller att pröva vingarna i 
exempelvis Trägnagarna. 

”Alla får” har varit mycket 
uppskattat av deltagarna, och 
Fyrisgårdens verksamhetschef 
Ulrica Backlund är glad att projek-
tet kan fortsätta.

– Det här innebär att vi kan ut-
veckla konceptet och även starta 
fler grupper, säger Ulrica. 

MÅNGA KULTURMÖTEN 
INOM VÄLKOMMEN IN

Vad kan väl bättre förena människor 
än sång och mat? Så tänkte kören 
Bisvärmen och bjöd in en grupp av 
kvinnor med utländsk härkomst till in-
ternationell buffé med sångunderhåll-
ning den 1 november. 

Kvinnorna, som går i en grupp hos 
studieförbundet Medborgarskolan, 
kom till Fyrisgården redan under 
morgonen, och passade på att pröva 
tovning, vävning och instrumenten i 
replokalerna.

Höjdpunkten på besöket blev en 
festmåltid med bland annat gravad lax 
och köttbullar från Bisvärmen och vin-
bladsdolmar och tabboulisallad från 
kvinnogruppen. Bisvärmen sjöng någ-
ra sångnummer, och kvinnogruppen 
svarade med sång, och så småningom 
både trumspel och dans. 

Under onsdagsförmiddagarna sam-
las en grupp män av olika nationalite-
ter på Fyrisgården. Herrgruppen går 
egentligen i aktiviteter hos NybyVision, 

men genom ett samarbete mellan 
Fyrisgården och NybyVision får de nu 
träffas i Fyrisgårdens hus för att fika, 
prata svenska, spela biljard och slöjda. 

Arbetet med Ungdomsgruppen, som 
består av ensamkommande flykting-
pojkar, går också det vidare. Pojkarna 
träffas varje tisdags- och torsdagskväll 
för att spela, skriva och umgås. Sedan 
en tid får de också hjälp med läxläsning 
av volontärer, något som efterfrågats. 
Under höstlovet hölls en musikalisk 
workshop för ungdomsgruppen (läs 
mer på sidan 3).

Välkommen in fortsätter under första 
halvåret 2018. 

På Fyrisgården klingar nu ett antal 
olika språk, när projektet Välkommen 
in fortsätter. Ungdomar som spelar och 
diktar, en grupp herrar som slöjdar och en 
internationell buffé hör till det som hänt 
under de senaste månaderna.

Det blev både sång och dans i kulturmötet.

Faraidon och Sabah Omar i ”herrgruppen” spelar fyra i rad.

Det berättade Jessica Hillerström vid 
Fyrisgårdens kulturlunch i oktober. 
Jessica Hillerström hade, som så många 
andra, förälskat sig i 1950-70-talens de-
sign och formgivning, och länge letat 
efter och köpt in det hon tyckte om. 

Med Retrolyckan fick det hela en 
annan skala, och idag säljer Jessica till 
människor från hela Sverige och resten 
av världen. Inte minst i Japan och USA 
är svensk design stort och prisnivåer-
na mycket över de svenska, berättade 
Jessica. 

Keramiken från Upsala Ekeby har 
en särskild plats i Jessica Hillerströms 
hjärta. Jessica berättade att många 
kvinnliga formgivare var verksamma 
vid Uppsala Ekeby, och att de också fick 
en stor frihet i sitt arbete. Dessutom 
satte bruket sin prägel på Uppsala, och 
än idag kommer kunder in och berättar 
om att de vuxit upp med föräldrar som 
arbetade på bruket, eller att de gjort det 
själva. 

Jessica Hillerström betonade att 
hon i mycket kan tacka sociala medier, 

och särskilt bildappen Instagram, för 
sina framgångar. Men trots den flitiga 
användningen av tekniken är Jessica 
inte alls intresserad av att starta någon 
webbutik. 

– Jag vill ha en direktkontakt med 
kunderna, sa Jessica, som verkligen 
uppskattar den sociala delen av att dri-
va en butik.

Ni hittar butiken Retrolyckan på Tunagatan 2, 
Torbjörns torg i Tunabackar. På Instagram: @
retrolyckan

JESSICA OM  
LYCKAN  
I RETRO
När kroppen sa ifrån och Jessica 
Hillerström fick åka ambulans från jobbet 
i en akut stressreaktion bestämde sig 
Jessica. Hon gjorde färdigt allt som gick 
för att få en bra avslutning, och gick sedan 
in till chefen och sa upp sig. En period 
därefter förverkligade hon sin dröm och 
startade butiken Retrolyckan.

CHANS ATT TESTA 
FRITIDSAKTIVITETER
Funderar du på vad du ska göra 
på din fritid? Den 20 januari har 
du chansen att testa olika aktivi-
teter när nätverket Fritid för alla 
inbjuder till en prova på-dag. 

Under tre timmar visar Upp-
salas föreningar och kultur- 
institutioner upp vad de 
kan erbjuda människor med 
funktionsnedsättningar. 

Fritid för alla-dagen hölls 
senast hösten 2015 och lockade  
då många besökare i alla åldrar. 

Fritid för alla-dagen, 20 januari 
2018 kl 12.00-15.00, på Fyrishov.

Motiveringen till Uppsalas tredjepris 
lyder: ”Politiker i omsorgsnämnden 
har tillsammans med personal påbör-
jat den långa resan med att förbättra 
inflytande och delaktighet för personer 
med LSS-beslut i Uppsala. Ett LSS-råd 
har bildats, där frågor tas upp som be-
rör målgruppen, och ett arbete är på-
börjat med delaktighetsmodellen som 
förbättrar möjligheten för inflytande.”

Första pris i tävlingen gick till 
Hudiksvalls kommun, med Gävle 
kommun som tvåa. Årets tävling var 
den andra i ordningen. 

UPPSALA BLEV TREDJE BÄSTA LSS-KOMMUN
Uppsala kommun tog hem tredjepriset när 
tävlingen Bästa LSS-kommunen avgjordes i 
slutet av november. 

Glada pristagare: Eva Christiernin från 
Uppsala, Lotta Palmborg från Hudiksvall och 
Ann-Helen Dahlqvist från Gävle. Bakom dem 
juryns representant Thomas Jansson.

http://www.fyrisgarden.se
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P
roblem med färdtjänst och resor 
till skola och daglig verksamhet 
är frågor som dyker upp gång 
på gång vid Fyrisgårdens di-

alogforum. I oktober ägnades därför 
ett helt dialogforum just åt de viktiga 
taxiresorna. 

Deltagarna vid Dialogforum förde 
bland annat fram att det känns konstigt 
att samåka med okända människor och 
att det ofta är förseningar. Det händer 
att chaufförerna inte hittar till den 
adress de ska, vilket förstås kan skapa 
oro för resenären. Flera deltagare vitt-
nade dessutom om att chaufförer stan-
nar på vägen eller rent av kör en omväg 
för att uträtta privata ärenden under 
resan. 

TOVE HEDENSKOG är tillförordnad 
enhetschef för Särskild kollektivtrafik, 
som färdtjänsten egentligen heter. Hon 
var med på Dialogforum. 

– Jag vet att vi har en hel del problem, 
speciellt med förseningar. Det är vi 

medvetna om. Bortsett från det är nog 
min bild att det på det stora hela funge-
rar rätt bra, säger Tove Hedenskog.

Toves bild får stöd av färdtjänstens 
egna undersökning av kundnöjdheten 
från 2016, där 86 procent av de till-
frågade sade sig ha kommit fram i tid, 
och 88 procent var mer än nöjda med 
chaufförens bemötande. 4500 resenärer 
ingick i undersökningen. 

De förseningar som förekommer 
har många orsaker berättar Tove 
Hedenskog. Ett stort problem är sam-

ordningen med taxibolagens växel. För 
Trafikcentralen kan det nämligen se ut 
som att en viss bil är ledig klockan 13, 
när den i själva verket är upptagen till 
13.30. Resultatet blir en försening för 
resenären. 

HUR ARBETAR färdtjänsten med att kom-
ma till rätta med samordningsproblemen?

– Vi för en dialog med transportbo-
lagen om det här, och lämnar en avvi-
kelserapport när bilen inte finns, säger 
Tove Hedenskog.

En annan förklaring till trasslet 
är att kommunen idag har tre olika 
avtal med taxibolagen: ett för färd-
tjänst, ett för omsorgsresor och ett för 
skolskjutsar. 

– Vi hoppas kunna slå ihop dem till 
ett avtal i nästa upphandling. Idag är 
det svårt för taxibolagen att veta exakt 
hur de ska fördela bilarna mellan de tre 
olika avtalen. Särskilt färdtjänsten är 
svår, eftersom den inte är lika regelbun-
den, konstaterar Tove Hedenskog. 

DIALOGFORUM

Klagomålen på färdtjänsten är många och återkommer 
år efter år. Många resenärer har också svårt att förstå 
skillnaden mellan färdtjänst och andra former av taxiresor, 
som styrs av andra regelverk. Mötesplatsen försöker 
reda ut vad som gäller och varför det är så svårt att få 
färdtjänsten att fungera. 

Färdtjänsten viktig  
för att livet ska fungera

En annan orsak till förseningar är 
det nya trafikplaneringssystem som 
togs i bruk den första mars i år har haft 
tekniska problem och har varit svårt 
för chaufförerna att använda. Enligt 
Tove Hedenskog är dessa problem dock 
lösta nu.

SEDAN 2015 ÄR utgångspunkten för 
alla färdtjänstresor i Uppsala att rese-
närer ska samåka flera stycken i en bil. 
Samåkningen skapar emellanåt oro och 
problem för resenärerna, som får dela 
bil med okända personer och kanske 
åka omvägar till sitt resmål. Enligt reg-
lerna måste färdtjänstkunder acceptera 
att resan tar något längre tid på grund 
av samåkningen. Blir förseningen för 
stor gäller dock resegarantin, som ger 
pengarna tillbaka för resan, förutsatt 
att man ansöker om resegaranti.

Tove Hedenskog betonar att samåk-
ningen är rätt naturlig om man tänker 
på att färdtjänst faktiskt är kollektiv-
trafik. Fortfarande finns en möjlighet 

att åka ensam, men avgiften för resan 
blir då dubbelt så hög. Det finns också 
en möjlighet att ansöka om tillstånd för 
att åka ensam i bilen utan extra kost-
nad, påpekar Tove Hedenskog.

– Kraven för att bli beviljad det är 
väldigt högt ställda. Det ska i princip 
vara omöjligt att resa med färdtjänst 
om du måste åka med någon annan för 
att få ensamåkningstillstånd, förklarar 
Tove Hedenskog.

För att få ensamåkningstillstånd 
måste resenärer styrka sitt behov med 
ett läkarintyg som tydligt talar om var-
för det är nödvändigt att vara ensam i 
bilen.

YTTERLIGARE ETT PROBLEM som 
togs upp vid Dialogforum är dåligt 
bemötande från chaufförerna och att 
chaufförer ibland passar på att uträt-
ta egna ärenden eller köpa lunch på 
McDonalds under resan. Sådant är 
naturligtvis aldrig okej, menar Tove 
Hedenskog. Hon uppmanar alla rese-

närer som råkar ut för sådant att höra 
av sig till Trafikcentralen och berätta så 
snart som möjligt efter resan. 

Idag är det lättare att kontrollera 
vad som händer under en taxiresa för 
färdtjänstresor än för omsorgsresor, 
berättar Tove Hedenskog. Taxibilarna 
är utrustade med gps, och kan spåras. 
Men det gäller bara för de resor som 
ingår i färdtjänstens trafikplanerings-
system, alltså inte omsorgsresor till och 
från daglig verksamhet. 

– Tanken är att omsorgsresorna 
också ska in i vårt trafikplaneringssy-
etem. Vi har bara inte kommit dit än, 
eftersom vi var tvungna att fokusera på 
att få färdtjänsten att fungera innan vi 
la in mera, berättar Tove Hedenskog. 

MÅLET ÄR ATT FÅ IN omsorgsre-
sorna i systemet i början av nästa år. 
Det blir då alltså lättare att undersö-
ka vad en chaufför har haft för sig. 
Förutsättningen för att man ska göra 
det är dock fortfarande att resenärern 

ANNA HEDLUND OM FÄRDTJÄNSTEN

Anna Hedlund på Fyrisgårdens dagliga 
verksamhet åker taxi till och från jobbet 
nästan varje dag. Dessutom tar hon 
färdtjänst hem de kvällar som hon stannat 
kvar på Fyrisgården. Det fungerar sådär, 
tycker Anna. En gång blev hon exempelvis 
skjutsad till helt fel adress. Enligt Anna 
lyssnade inte chauffören på hennes 
invändningar. 

– Det är många olika chaufförer, och de åker 
olika vägar. Alla är inte snälla heller, säger 
Anna, som berättar att en del chaufförer 
knappt förstår vad hon säger och vissa bara 
pratar i telefon hela resan. 

Tidspassningen är inte heller den bästa. Vissa 
morgnar kommer taxin för tidigt. Ibland får 
hon också vänta länge på kvällen.

Tove Hedenskog
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berättar om vad som har hänt, betonar 
Tove Hedenskog. 

Idag kan man bara beställa färd-
tjänst fram till klockan 22 på kvällen, 
vilket skapar problem alla som vill gå 
på fest eller kanske på krogen. Här har 
Tove Hedenskog dock en glad nyhet till 
de festsugna. Inom kort kommer alla 
som har en smartphone eller tillgång 
till dator under kvällen att kunna be-
ställa färdtjänst dygnet runt via en app. 

VID DIALOGFORUM blev det tydligt för 
Tove Hedenskog att många resenärer 
har svårt att skilja på olika typer av 
taxiresor, som färdtjänst och omsorgs-
resor till jobbet på daglig verksamhet. 
Tove Hedenskog kan förstå att det 
ibland uppstår förvirring, eftersom 
det kan vara samma bilar och chauffö-
rer på de olika resorna och man talar 
med samma trafikcentral om resorna. 
Formellt är det dock två olika beslut 
som ligger till grund för resorna, och 
olika regelverk. 

ULRIKA ÖSTER

FAKTA OM FÄRDTJÄNSTEN I UPPSALA

Färdtjänsten i Uppsala förändrades drastiskt år 2015. Tidigare kunde resenärerna själva välja 
vilket av sju olika taxibolag de ville resa med. Resorna bokades via taxibolagen. Modellen 
hade stöd av politikerna i Uppsala, men fick ändå ändras sedan beställningsföretaget Samres 
stämt Uppsala kommun för brott mott upphandlingsreglerna. Uppsala förlorade tvisten i både 
förvaltningsrätten och kammarrätten. 

I samband med att färdtjänstbokningarna flyttades över till den nya Trafikcentralen ändrades 
också reglerna och kostnaderna för färdtjänstresorna. Tidigare var det normala att varje 
resenär fick en egen bil, men nu övergick man till samåkning som grundmodell. Möjligheten 
finns kvar att åka ensam, men priset för resan blir då dubbelt så högt. Priset vid samåkning 
sänktes samtidigt i vissa fall i förhållande till det tidigare systemet. 

Uppsala kommun har en egen modell för att upphandla och fördela färdtjänsten där kvalitet 
är avgörande snarare än pris. Körningarna fördelas sedan också efter en kvalitetsranking som 
genomförs fortlöpande. Taxibolag som håller hög kvalitet ska alltså få fler uppdrag än bolag 
som sköter sig sämre.  

• Om du har svårt att förflytta dig på egen hand kan du få färdtjänst. 
• Dina svårigheter måste bero på en funktionsnedsättning som varar längre än tre månader för att du ska få färdtjänst.
• Om du behöver färdtjänst kan du ansöka hos kommunen. Första gången du ansöker måste du ha ett intyg från din 

doktor som förklarar varför du behöver färdtjänst.
• Du kan välja själv om du vill åka tillsammans med andra när du har färdtjänst eller om du vill ha en bil för dig själv. 

Att ha en egen bil kostar mycket mer. 
• Du kan ansöka om att få resa med egen bil utan extra kostnad om du har behov av det. Det kan till exempel handla 

om att du inte klarar av ljud eller att vara nära andra människor. Din doktor måste skriva ett intyg som förklarar 
ditt behov.

• Om du klarar att åka buss eller UL-tåg med ledsagare kan du ringa till Trafikcentralen och be dem skicka hem ett 
färdtjänstkort till dig. Om du visar det får du betala din egen biljett på bussen eller tåget men ledsagaren åker gratis.

• När du vill åka bokar du din resa hos kommunens Trafikcentral. 
• Trafikcentralen är öppen mellan klockan 6 och 22 på vardagar och mellan 8 och 22 på helger.
• I bilen ska du kunna visa legitimation. Du behöver inget särskilt färdtjänstkort.
• Om du blir mycket försenad när du åker med färdtjänsten kan du få tillbaka pengarna för resan. Det kallas  

resegaranti. Du kan ansöka om resegaranti på ett speciellt papper. 
• Du får inte åka färdtjänst till daglig verksamhet. Då heter det omsorgsresor och har andra regler.
• Du får inte åka färdtjänst till doktorn eller sjukgymnasten. Det kallas sjukresor och beställs hos landstinget. 

Färdtjänst – så funkar det

Trafikcentralen är bemannad mellan klockan 6 och 22 alla vardagar. Det är hit du kommer när du ringer färdtjänsten.

”Det är många olika chaufförer, och de 
åker olika vägar. Alla är inte snälla heller.”

ANNA HEDLUND OM FÄRDTJÄNSTEN Fritid för  
alla-dagen

Kom och prova på! Uppsalas föreningar visar vad som finns att göra på fritiden  
för personer med funktionsnedsättningar. Kultur och idrott som passar alla. 

Fyrishov, 20 januari 2018 kl 12.00-15.00
Kreativt skapande, fotboll, innebandy och mycket mer.  
Fullständigt program kommer på www.fritidforalla.se.

FRITID FÖR PERSONER MED  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I nästa nummer av Mötesplatsen kan du läsa mer om vad som gäller för omsorgsresor. 
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PROFILEN

H
annes var i femårsåldern när han började på 
Trägnagarna. Mamma Cecilia berättar att Hannes 
tyckte mycket om att såga och spika och att det där-
för verkade som en passande aktivitet för honom. 

Under den första terminen skapade Hannes bland annat 
ett svärd och en lyftkran. 

- Jag tyckte att det var ganska roligt, säger Hannes.
Den första terminen gick mycket åt till att lära sig hur 

allt fungerade berättar Hannes. Under åren har han sedan 
hunnit pröva på en hel del. Förutom trä arbetar Trägnagarna 
också med bland annat metall och ull. Förra terminen tovade 
de. Det var roligt meddelar Hannes. 

Bland det svåraste som Hannes har gjort är en låda som 
tog en hel termin att få klar. 

– Jag fick till och med hålla på när vi egentligen hade slu-
tat sista gången, berättar Hannes. 

EFTER FEM ÅRS TRÄGNAGANDE har det blivit en hel del ska-
pelser att ta hem. En del har getts bort som presenter, som en 
robot till farmor och en båt till morfar. Andra verk står på 
hyllorna i Hannes rum.

– Fast de nya sakerna får inte plats på hyllorna, meddelar 
Hannes. 

Roligast på Trägnagarna är att tälja tycker Hannes, som 
bland annat gjort en jättelång penna. Täljhästen, som inköp-

tes till snickarverksta’n tidigare i år, är ett bra hjälpmedel. 
Annars är favoritverktyget den japanska sågen, som Hannes 
visar upp. Den passar bra när man arbetar i färskt trä, förkla-
rar Hannes. Och det gör gruppen ganska mycket.

– Kajsa gillar att hämta färskt trä, säger Hannes om led-
aren Kajsa Sjölén.

HANNES TITTAR SIG RUNT i verksta’n, och konstaterar att 
han nog har använt alla verktyg som finns åtminstone någon 
gång. Utom sylen, den väntar fortfarande på att bli utforskad. 

Många av verktygen är vassa eller ordentligt hårda. Men 
Hannes har hittills inte skadat sig särskilt mycket. Det finns 
ett undantag: när han sandpapprade så intensivt att han fick 
rivsår på händerna. 

Förutom snickrandet i Trägnagarna hinner Hannes också 
med att simträna en gång i veckan. Han håller också på att 
lära sig att spela nyckelharpa. En del spelande med kompisar 
blir det förstås också, som Minecraft där man bygger världar 
med hjälp av block i datorn, ett TV-spel eller telefonen. 

Hannes har med åren blivit riktigt van vid att hantera oli-
ka verktyg. Men snickare vill han inte bli.

– Lokförare, svarar han istället på frågan om framtiden. 
Hannes berättar att hans farmors far var lokförare. 

Intresset för tåg har gått i arv. Gamla tåg är mest spännande 
enligt Hannes, som förstås gillar Lennakattens olika fordon. 

HANNES ÄR  
FYRISGÅRDENS  
MESTE TRÄGNAGARE
Hannes Ahlinder var fem år när han började i slöjdgruppen 
Trägnagarna. Nu är han tio, och tycker fortfarande att det är lika 
roligt att snickra och skapa i trä, metall och andra material. 

”Här har nog jag spillt färg!”. Hannes visar sin guldfläck på bordet som bär spår av generationer av målande barn. 

OM HANNES
Namn: Hannes Ahlinder 

Bor: på Storgatan i Uppsala 

Familj: mamma och pappa

Gör på dagarna: Går i klass  
4a på Vaksalaskolan



PÅ GÅNG

DET HÄR ÄR 
FYRISGÅRDEN
Fyrisgården är en ideell förening som erbjuder 
meningsfull fritid för alla människor, oavsett ålder och 
funktionsförmåga.

Vi tror att goda möten och stimulerande fritid berikar 
människor. På Fyrisgården ses var och en som en 
resurs med något att ge andra. Här kan man träffas 
över en fika eller genom en aktivitet. Vi har kurser, 
studiecirklar och evenemang. Vi har flera uppdrag från 
Uppsala kommun att utföra lagstadgad verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning.

KOM MED!
Genom att bli medlem i den ideella föreningen 
Fyrisgården stödjer du vår verksamhet och får tillgång 
till allt vi har att erbjuda. Alla är välkomna!

Medlemskapet kostar 100 kronor/kalenderår för en 
person, och 150 kronor/kalenderår för en familj. 

Enklast blir du medlem genom att gå in på  
www.fyrisgarden.se/bli-medlem/ och fylla i formuläret. 
Betala sedan medlemsavgiften på bankgiro 5261-5226 
(betalningsmottagare Fyrisgården). Glöm inte att 
skriva namn på inbetalningen!

Du får …

…  tillgång till kurser, intressegrupper och aktiviteter 
på gården.

…  medlemstidningen Mötesplatsen fyra gånger  
om året.

… hyra lokal till förmånligt pris.

… rabatterade priser i vävstugan.

… lägre inträde på evenemang.

…  olycksfallsförsäkring när du vistas på Fyrisgården 
eller deltar i våra aktiviteter.

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA

SVARTBÄCKSGATAN 58

018-23 87 44

EXP@FYRISGARDEN.SE 

WWW.FYRISGARDEN.SE

NOTISER
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GALAKVÄLL FÖR MUSIKHJÄLPEN
Fredag den 15 december kl 17.30
Upplev en festlig kväll för Musikhjälpen i Fyrishovs 
hall B och på Fyrisgården. Fotbollsmatch, dansuppvis-
ningar, musikuppträdande, mat och utställning. 

DISCO
Lördag den 16 december kl 17.00–21.00
Dansa loss på Fyrisgårdens disco. På discot finns dj, lot-
teri och kiosk. För personer med funktionsnedsättning, 
från 13 år. 

AFTERNOON TEA 
Fredag den 2 februari kl 15.00–16.30
Kom och njut av olika sorters te med traditionella till-
behör, till exempel snittar, gurksandwich, scones med 
marmelader och hemgjord lemon curd.

EXTRA ÅRSMÖTE
Torsdag den 15 februari kl 18.00
Var med och besluta om en stadgeändring så att 
Fyrisgården kan gå med i Riksidrottsförbundet. 

När konsultföretaget Bjerking bjöd in till Öppet hus 
den 10 november var Fyrisgårdens legogrupp självklara 
gäster. Legobyggarna var med och visade upp sig och 
sina skapelser vid ett välbesökt bord. 

Bjerking har sponsrat legogruppen med nytt lego, 
och bidrar också med sina kunskaper inom bygg och 
anläggning.   

LEGOBYGGARE PÅ BJERKING

FYRISGÅRDEN MOT BARNHANDEL
Strax före jul ordnas traditionsenligt Musikhjälpen.  
Fyrisgården är med och bidrar. Även förra året 
var Fyrisgården med och samlade in pengar till 
Musikhjälpen, främst genom den konsert som ar-
rangerades på Grand. 

I år satsar Fyrisgårdens besökare och personal 
ännu mer. Hela vecka 50, den 11-17 december, ordnas 
en rad olika aktiviteter till förmån för årets insam-
ling, som har temat Barn är inte till salu. 

Under veckan bjuds det bland annat på utställ-
ningar öppna för allmänheten. Insamlingen kulmine-
rar fredagen den 15 december, med en galakväll på 
Fyrishov och Fyrisgården. 

Den som vill vara med och bidra till arbetet mot 
barnhandel behöver inte vänta till vecka 50. Redan 
nu kan man skänka pengar till en digital insamlings-
bössa på Musikhjälpens webbplats. Det finns också 
en fysisk insamlingsbössa i Fyrisgårdens café.

Insamlingen nås via Fyrisgårdens webbplats, www.
fyrisgarden.se. 

TILL MINNE AV BRITA ANDERSSON
Basargruppens äldsta medlem Brita Andersson gick 
bort i oktober. 

Brita gillade att sitta i solen på sin balkong och 
sticka. Det blev åtskilliga randiga sockor, hennes speci-
alitet. Sockorna var alltid eftertraktade på Fyrisgårdens 
julbasar, och vi är nog många som just nu har Britas 
sockor på oss. 

Brita deltog i basargruppens arbete i mer än tio år. 
Brita Andersson blev 96 år och deltog i basargruppens 
arbete in i det sista.

VÄNNERNA I FYRISGÅRDENS BASARGRUPP

Britas specialitet var de randiga sockorna som bärs av många fyrisgårdare

http://www.fyrisgarden.se
http://www.fyrisgarden.se


KALENDARIUM
Fredag den 15 december kl 17:30 - 20:00
Galakväll för Musikhjälpen

Onsdag den 20 december kl 11.30-13.00 
Grötlunch för Fyrisgårdens volontärer

Onsdag den 27 december – måndag den 15 januari
Jultider på Camp Fyrisgården

Måndag den 15 januari kl 14.30-20.00
Ordinarie öppettider för Camp Fyrisgården

Tisdag den 16 januari kl 18.00-20.45
Camp Fantasia startar igen

Lördag den 20 januari kl 17.00-21.00
Disco

Torsdag den 25 januari kl 1.00-12.00
Torsdagstrevligt startar för terminen

Fredag den 2 februari kl 15.00-16.30
Afternoon tea

Onsdag den 14 februari 12.00-13.30
Kulturlunch

Torsdag den 15 februari kl 18.00 
Extra årsmöte

Lördag den 17 februari kl 17.00-21.00
Disco

Fredag den 2 mars kl 15.00-16.30
Afternoon tea

DECEMBER 2017–FEBRUARI 2018

POSTTIDNING B

SVARTBÄCKSGATAN 58

753 33 UPPSALA

WWW.FYRISGARDEN.SE

 Barn  Unga  Vuxna  
 Personer med funktionsnedsättningar

MÅNDAGAR
13.00–15.30 Basargruppen (start v. 3)

15.30–16.30 Innebandycamp (start v. 3) 

16.30-17.30 Alla får slöjda (start v. 6)  

17.15–18.15 Dramagrupp för unga (start v. 6) 

     
TISDAGAR
16.00-17.00 Alla får dansa (start v. 6) 

17.00-18.30 Trägnagarna (start v. 6)   

ONSDAGAR
15.30-16.30 Fotbollscamp (start v. 3)

17.00–18.30 Legogruppen (start v. 6) 

TORSDAGAR
10.00–12.00 Torsdagstrevligt (start v. 4)

15.00–16.30 Trägnagarna (start v. 6) 

FREDAGAR
16.00-17.00 Alla får idrotta (start v. 6)

16.00–17.00 Showdans Shake it (start v. 6)

17.00–18.00 Showdans Freestyle (start v. 6)

SÖNDAGAR
16.00–17.30 Legogrupp (start v. 6)

CAMP FYRISGÅRDEN  
Jullovstider (vecka 52-2)

Måndag-fredag kl 14.30-17.45

VARJE VECKA

Med reservation för ändringar. Se  
www.fyrisgarden.se för aktuell information. 

God jul önskar Fyrisgården!
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