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  Jubileumsfesten 
 

 



 

 

 

Tack för året som gått!  
Julen står snart för dörren och vi vill tacka alla nya och gamla medlemmar 
för det gångna året. Vi är väldigt glada över att vi under hösten återigen har 
kunnat träffas fysiskt vid föreningens aktiviteter. Vi har bland annat, haft 
bassängträning i Högsbo, träffar i nackskadegruppen och poliogruppen, 
kören Vassego Å Sitt och vår nya aktivitet Café Välkommen, där vi träffas 
och fikar och pratar om ett aktuellt ämne. 

Att RTP firar 75-årsjubileum har väl inte gått obemärkt förbi. Det firas med 
en jubileumsfest den 28 november, där vi också passar på att hylla vårt 
Distrikt som fyller 70 år.  
 
Vårt påverkansarbete 
Föreningens påverkansarbete har kunnat genomföras under året, även om 
arbetet inte har utförts fysiskt, utan digitalt. Även i år uppmärksammade vi 
Personskadedagen vid Heden. Ett lyckat arrangemang där vi informerade 
om RTP:s verksamheter och rekryterade nya medlemmar. Vi har också 
stärkt föreningens positioner via Funktionsrätt i Göteborg, genom att vi dels 
är representerade i Göteborgs Stad råd för funktionshinderfrågor, dels i 
samverkansgruppen för funktionshinder. 
 
Vi drivs av en positiv tanke 
I takt med att pandemin släpper sitt tag om oss och att alla blir 
fullvaccinerade, kommer föreningen prioritera att vi kan träffas fysiskt igen, 
vid alla kommande aktiviteter. Kika gärna i nyhetsbrevet kring de aktiviteter 
som vi har planerat under första delen av 2022.   
 
Följ gärna föreningen via vår nya hemsida som är under uppbyggnad: 
rtp.se/om-oss/lokalforeningar/goteborg och föreningens Facebooksida 
https://www.facebook.com/RTPGoteborg/ 
 

Vi önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 

___________________________________________________________ 

 
 

  

   Ordförande har ordet 

 

Tord Hansson  

Ordförande RTP Göteborg 

Tel: 076-814 05 10 

Epost: tord.hansson@telia.com   

https://www.facebook.com/RTPGoteborg/
mailto:tord.hansson@telia.com


 

 

 

 

När vi äntligen kunde träffas i verkligheten igen,  

så passade vi på att fira RTP:s 75-årsjubileum på  

L's Resto på Lindholmen. 

På samma gång firade vi att Göteborg och Bohus 

distrikt fyller 70 år i år.  

Över 60 medlemmar var med på firandet, och 

ordförande Tord hälsade alla hjärtligt välkomna.  

Marianne Gullberg presenterade en kort tillbakablick 

på RTP:s och lokalföreningens historia.  

Vår förbundsordförande Marina Carlsson gästade 

tillställningen, och hon gav oss några uppmuntrande 

ord till alla kommande år.  

Vi åt väldigt god mat, och fick mycket trevlig 

underhållning från de välsjungande Josefin och Elin, 

med god hjälp av några körmedlemmar från Vassego 

å sitt. 

 

 

   Jubileumsfesten 

 



  

i samarbete med 

 
 

 

Anmälan 

Anmälan till goteborg@rtp.se eller tel 072-526 66 00 (telefontid måndag, 
onsdag och fredag 09:30 till 12:00). 

• Alla anmälningar är bindande efter sista anmälningsdatum!  

• Du är anmäld först när du fått en bekräftelse. 

• Betala först när du får en bekräftelse med betalningsinformation. 

• Anmäl eventuella allergier vid anmälan. 
 
 

Bassängträning i Högsbo 

Välkommen till en ny termin med bassängträning på Högsbo Sjukhus Hus 

B9. Den startar torsdag 13 januari 17.00-18.00. Avslutning 7 april. Kostnad 

350 kr/termin. Du ska kunna ta dig i och ur bassängen själv. Begränsat 

antal platser. Inför varje termin ska en ny anmälan göras till kansliet. 

 
Anpassad gruppträning på gym 

Under hösten har vi startat en blandad träningsgrupp, dvs både gående och 

rullstolsanvändare tränar tillsammans. Ledare är Felicia Sparrström som är 

personlig tränare och själv är rullstolsanvändare. Passen genomförs i 

storgrupp och är utformade med alternativ så att alla kan träna utifrån sina 

förutsättningar. Felicia brinner för inkludering och att personer med 

funktionsvariationer ska kunna träna på ”vanliga” gym efter sina egna 

förutsättningar. 

Vi vill bli fler, så anmäl dig till kansliet om du vill 

pröva på!  

Plats: Fitness24Seven, Hökgatan 30 (Olskroken) 

Tid: Fredagar kl 15:15 – 16:15  

Kostnad: 75 kr för tre tillfällen 

Anmälan: goteborg@rtp.se (gruppen är redan 

igång och det går bra att ansluta så snart du kan - 

mer info fås i samband med anmälan) 

 

   Aktiviteter och träffar 
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Kören Vassego å Sitt 
Välkommen till en ny termin med kören ”Vassego Å Sitt” i Aktivitetscenter 

på Dalheimers Hus. Vi startar onsdag 19 januari 17.30-19.00, och håller på 

ända till slutet av maj, varannan onsdag (ojämna veckor). Kostnad 900 

kr/termin. Du anmäler dig till kansliet. 

 

 

 

Skridskokälke 
Välkommen till en ny vinter med skridskokälke i Ruddalen, Västra Frölunda 

som vi arrangerar tillsammans med RBU (Rörelsehindrade barn och 

ungdomar) 

Den startar lördag 11 december kl 11.00-c.a 13.00 då vi bjuder på glögg. 

Övriga lördagar blir 15 och 29 januari, 19 februari och 5 mars. Vi kommer 

att åka i hockeyrinken. Kostnadsfritt för medlemmar. Du anmäler dig till 

kansliet för varje tillfälle. 

 



 

RG-dag på temat skridskokälke lördagen 26 februari. 

I samarbete med RG Aktiv Rehabilitering och Göteborg Hockey Club ordnar 

vi skridskokälkeåkning på Angereds Arena mellan kl 11.00-c:a 14.00. 

Anmälan görs till https://www.rgaktivrehab.se/rg-dag-med-skridskokalke 

 

 

 

 
Caféträff Poliogruppen  
Välkomna till en ny termin med poliogruppen, där vi fikar, 
äter gott och umgås. 
Gruppen träffas klockan 14.00 sista måndagen i månaden i 
restaurangen på Dalheimers hus.  
De som vill ses runt 13-tiden för att äta lunch tillsammans. 
Första tillfället är måndag 31 januari, följt av 28/2, 28/3, 
25/4 och ev. 30/5.  
Vi hälsar nya som gamla medlemmar varmt välkomna till våra träffar som 
kommer att vara sista måndagen i varje månad under kommande vår.  
Vi vill bli fler så häng på! 
 

https://www.rgaktivrehab.se/rg-dag-med-skridskokalke


Luciafika med quiz – digitalt 

Söndag 12 december kl 15-16:30 träffas vi på Teams för en gemensam 

tredjeadventsfika och quiz.  

Kostnad: Gratis 

Anmälan: Senast 8 december.  

 

 

Sing Along med kören Vassego å Sitt 

Torsdag 16 december har kören avslutning och bjuder in alla att komma 

och sjunga med, eller bara lyssna, i Hultbergssalen på Dalheimers Hus kl 

18.00-20.00. Vi bjuder på fika och det är ingen kostnad för medlemmar. Du 

måste anmäla dig till kansliet senast 13 december om du vill ha fika. 

 

 

 



 

Två guidade visningar på Göteborgs Stadsmuseum 

”Grejen med Göteborg” 

Tisdag 18 januari kl 13.00-14.00 

Onsdag 19 januari kl 17.30-18.30 

Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. 

Kostnad: 60 kr i entré som man betalar på plats. 

Anmälan: Senast 9 januari. Begränsat antal platser. 

Bingolotto, gröna kaniner eller en räkmacka på Avenyn? I vår utställning om 
1900-talets Göteborg får du frossa i våra mest älskade och hatade 
göteborgsgrejer och upptäcka sidor av staden som du inte trodde fanns. 
Vad är egentligen grejen med Göteborg? 

 

 

 

Inspirationsdag för ryggmärgsskadade 

Tema ”Axla din tillvaro – vägen till ett hållbart liv” 

Torsdag 3 mars kl 14:00 i Dalheimersalen, Dalheimers Hus 

I samverkan med Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg. Mer information 

kommer senare. Du kan anmäla dig redan nu. 

 



Café Välkommen 
Vi fortsätter med vår caféverksamhet för medlemmarna där vi möts, fikar 

och diskuterar något angeläget ämne. Vi bjuder in någon som kort 

introducerar ett ämne vid varje träff. Det är ingen kostnad för medlemmar. 

 

Café Välkommen - Träffa styrelsen 

Vid den här caféträffen, tänker vi oss att medlemmarna kan ta upp viktiga 

ämnen vi gemensamt kan diskutera. Kan exempelvis vara förslag om nya 

aktiviteter, påverkansarbete, eller vad som helst som kan utveckla vår 

förening vidare i positiv riktning. Styrelsen kommer också informera lite om 

Kongressen som hölls i november och vår verksamhetsplan för 2022. 

Onsdag 9 feb kl 17.30-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: Senast 4 feb. 

 

Café Välkommen - Servicehundar 

Ledarhundar och assistanshundar är hundar som fungerar som hjälpmedel. 
Hundarna är särskilt utbildade för att utföra vissa uppgifter. Det kan handla 
om att leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna inför ett 
epilepsianfall. Vi får besök av föreningen Hjälpande Tassar och Maria 
Bertram med hund, som berättar om hur man tränar sin hund och hur det 
fungerar i olika situationer i livet. 
  
Onsdag 23 feb kl. 17.30-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus. 

Anmälan: Senast 18 feb.  

 

Café Välkommen - Välfärdsteknik 

Leif Sandsjö vrider och vänder på välfärdstekniken. Vad är välfärdsteknik? 

Vilka kan den vara bra för? ...och hur kan vi inom RTP bli duktigare på att 

förstå och använda välfärdsteknik så att vi kan leva aktiva, trygga, säkra liv 

med hög delaktighet i samhället? 

Onsdag 6 april kl. 17.30-19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus. 

Anmälan: Senast 1 april.  

  



 
 
 
 

 
Föreningens påverkansarbete har genomförts med oförminskad kraft under 

året, även om arbetet inte har kunnat utförts fysiskt, utan skett digitalt. 

Kongressen 2021 
Tre ledamöter från föreningen var representerade vid kongressen i år. 

Under kongressen valdes Marianne Gullberg in i förbundsstyrelsen och 

Anne Warting i valberedningen för mandatperioden 2022 – 2024. Glädjande 

är att kongressen antog vår egen motion om ett projekt med målet att skapa 

ett mer tillgängligt och anpassat friluftsliv. 

Under kongressen togs ett viktigt uttalande för ett pressmeddelande om 

åtgärder för att minska elsparkcykelolyckorna. Pressmeddelandet hittar ni 

här: https://rtp.se/wp-content/uploads/2021/11/forbundet-2021-11-14-

uttalande-fran-personskadeforbundet-rtps-kongress.pdf 

Besök Victoriaskolan 
För tredje året var vi på besök under Victoriaskolans Värdegrundsvecka. 
Vårt koncept var även i år att vi var två personer med olika skador, som 
berättade om sin egen vårdresa och de svårigheter som man upplever 
genom sin skada. Focus var även att ta vara på Allas Möjligheter trots 
förvärvad skada. Eleverna fick under besöket prova på att köra rullstol, 
samt göra en tillgänglighetsvandring i skolan. Eleverna fick själva göra ett 
dokument på de åtgärder som man upplever är ett problem för personer 
med någon typ av funktionsnedsättning. Dokumentet tar eleverna upp i 
klassrådet, för att därigenom kunna få skolan att göra nödvändiga 
förbättringar.  
 
Representation via Funktionsrätt i Göteborg 
Föreningen har stärkt sina positioner genom representation i Funktionsrätt i 
Göteborg. Det första rådet är samverkansgruppen för funktionshinder. I 
detta råd sitter personer från funktionsrättsföreningar tillsammans med 
tjänstemän inom olika förvaltningar inom Göteborgs Stad. Det andra rådet 
är Göteborgs Stad råd för funktionshinderfrågor, GRF, där personer från 
funktionsrättsföreningar tillsammans med politiker inom Göteborgs Stad. 
 
Har du egna påverkansfrågor som du tycker föreningen ska driva, eller om 
du är intresserad av att vara delaktig i vårt viktiga arbete, är du välkommen 
att kontakta Tord Hansson tord.hansson@telia.com eller 0768 14 05 10. 
  

   Vi påverkar 
 

 

https://rtp.se/wp-content/uploads/2021/11/forbundet-2021-11-14-uttalande-fran-personskadeforbundet-rtps-kongress.pdf
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Årsmöte 2022 

Tisdag 8 mars 2022 kl 18.00-20.30 i Dalheimersalen, Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Mer information kommer senare. 

Du kan anmäla ditt deltagande till kansliet redan nu. 

 

Engagera dig i din lokalförening! 

 

Inför årsmötet 2022 vill vi i valberedningen få in nomineringar till: 

• Styrelseledamöter  

• Ordförande 

• Valberedning 

• Ombud till distriktets årsmöte 

• Kongressombud  

• Föreningsrevisor 

Känner du någon som skulle passa för uppdragen eller vill du kanske 

nominera dig själv? Tveka inte att skicka in din nominering!  

 

Kontakta valberedningen med nomineringar senast 31 januari. 

Markus Hansson, km.hansson@gmail.com, 0705-14 08 33 

Olof Hammar, olha75@telia.com 

 

Motionera mera! 

Ett bra sätt att påverka för att utveckla vår föreningen, är att skriva motioner 
till vårt årsmöte som hålls den 8 mars 2022.  
Vi vill ha motionerna senast 31 januari.  
Kansliet, goteborg@rtp.se  

Styrelsen, gbgstyrelse@rtp.se  

  

   Inför årsmötet 2022 
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  Rossöstugorna 

Som medlem i Personskadeförbundet RTP kan du hyra fullt tillgängliga 
stugor på Rossö. Stugorna ligger i en fantastisk naturmiljö och i direkt 
närhet till Kosterhavets Nationalpark i närheten av Strömstad. 

För bokning och mer information ring eller sms:a tel 072-742 45 33  
eller maila, goteborgobohusdistrikt@rtp.se  

 

 
 

                              

Göteborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP 
Besöksadress: Slottsskogsgatan 18 (huset bredvid Dalheimers Hus)  

Postadress: Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg 
Telefon: 072-526 66 00. Telefontider mån, ons och fre kl 9.30-12.00 

Mail: goteborg@rtp.se Hemsida: rtp.se/om-oss/lokalforeningar/goteborg  
 

RTP Göteborgs lokalförening finns på Facebook och 

Instagram. Gå in och gilla och följ  RTP Göteborg 

mailto:goteborgobohusdistrikt@rtp.se
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