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Tack för året som gått!  
Julen står snart för dörren och vi vill tacka alla nya och gamla medlemmar 
för det gångna året. Än en gång kunde vi bjuda in alla medlemmar till vårt 
populära julkalas i restaurang L-Resto på Lindholmen. Julkalaset som 
utöver ett gott julbord präglades av en härlig gemenskap och sång och 
musik i en härlig blandning. Även vår kör Vassego Å Sitt, avslutade året 
genom att ha en bejublad avslutningskonsert i Dalheimers hus.  
 
Nu när vi gemensamt går in i ett nytt verksamhetsår, ser jag med tillförsikt 
fram emot att vi tillsammans ska kunna stärka föreningens olika aktiviteter 
och påverkansarbete. Jag vill därför slå ett slag för vårt första Café 
Välkommen i Aktivitetscenter onsdag den 25 januari Dalheimers hus. Här 
tänker vi oss ett dialogmöte, där vi diskuterar föreningens nuvarande 
aktiviteter, vårt påverkansarbete och framtida idéer om hur vi gemensamt 
vill utveckla föreningen. De tre efterföljande caféträffarna den 8 februari, 22 
februari och 22 mars går under rubriken mobil utveckling för ett 
självständigare liv och en livslång rehabilitering. Vi vill att många 
medlemmar kommer på våra caféträffar, så passa på att anmäla dig i god 
tid till kansliet.  
 
Vårt påverkansarbete har fått ett positivt genomslag genom vår 
representation i Funktionsrätt Göteborg. Nämnden för Funktionsstöd i 
Göteborg beslutade i november om ett extra tillskott om 3 000 000 kr att 
fördela mellan 64 olika föreningar för 2022. Hur beslutet kommer påverka 
föreningens ekonomi vet vi i skrivande stund ingenting om, men hoppas 
naturligtvis på ett positivt besked. 
 
Du som är medlem är föreningens viktigaste resurs  
Tack för att Du är medlem i RTP Göteborg. Genom att vara medlem bidrar 
Du till att vår Lokalförening kan bedriva ett långsiktigt påverkansarbete för 
våra skadegrupper på lokal och nationell nivå och att vi kan bedriva 
föreningens olika aktiviteter som vi anordnar under året.  
Tack för att Du är med! 
_________________________________________________________ 
 
 

Vi önskar er alla 

God Jul o Gott nytt År! 

   Ordförande har ordet 

 

Tord Hansson  

Ordförande RTP Göteborg 

Tel: 076-814 05 10 

Epost: tord.hansson@telia.com   
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i samarbete med 

 
 

 
Anmälan till goteborg@rtp.se eller tel 072-526 66 00 
Alla anmälningar är bindande efter sista anmälningsdatum! Du är anmäld först 
när du fått en bekräftelse där du även får eventuell samlingsplats och 
betalningsinformation. Betala först när du får en bekräftelse med 
betalningsinformation. 

 

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

på Dalheimers Hus. Vi startar onsdag 18 januari 17.15-19.00, och håller på 

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

Kostnad 950 kr/termin. Du anmäler dig till kansliet. 

 

Bassängträning i Högsbo 
Välkommen till en ny termin med gruppträning i varmvattenbassäng under 

ledning av fysioterapeut. 

Plats: Högsbo Sjukhus Hus B9.  

Tid: Kl 17.00-18.00. Den startar torsdag 19 januari, avslutning 27 april. 

Kostnad: 400 kr/termin för 14 tillfällen.  

Du ska kunna ta dig i och ur bassängen själv. Begränsat antal platser.  
Inför varje termin ska en ny anmälan göras till kansliet. 

 
Skridskokälke  

Välkommen till en ny vinter med skridskokälke i 
Ruddalen, Västra Frölunda som vi arrangerar 
tillsammans med RBU (Rörelsehindrade barn 
och ungdomar). Vi kommer att åka i den 
nybyggda ishallen (tidigare bandybanan) som 
öppnar först under jullovet. Vi kan därför inte 
starta med vår traditionella Luciaåkning 10 december som planerat. 
Vi startar lördagen 14 januari mellan kl 11.00-13.00. Därefter åker vi på 
följande lördagar 28 januari, 25 februari och 11 mars. 
 
Entréavgift till Ruddalen betalar du på plats. Du anmäler dig till kansliet för 

varje tillfälle, goteborg@rtp.se .  

   Aktiviteter och träffar 
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Poliogruppen  
Välkomna till träffarna med poliogruppen som träffas sista måndagen i varje 
månad mellan 14.00 och ca 15.30 i restaurangen på Dalheimers hus. Vill ni 
äta lunch innan så brukar vi ses runt 13.00-tiden. 
 
Polioträffen är en öppen träff där vi delar våra tankar och samtalar om 
angelägna och aktuella frågor. Känn dig varmt välkommen till träffarna som 
alltid är sista måndagen i månaden. Datum för våren 2023 är 30 januari,  
27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj. 

 
Anpassad gruppträning på gym  
Välkommen till en blandad träningsgrupp, där både gående och 
rullstolsanvändare tränar tillsammans. Ledare är Felicia Sparrström som är 
personlig tränare och själv använder rullstol. 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. 

Plats: Fitness24Seven, Hökegatan 30 (Olskroken) 

Tid: fredagar kl.15:45–16:45. Startdatum fås i 

samband med anmälan. 

Kostnad: 400 kr/termin 

Anmälan: goteborg@rtp.se   

 

  

Årsmöte 
Styrelsen för Göteborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP inbjuder 

till årsmöte. Separat inbjudan kommer inom kort. 

Tid: Tisdag 7 mars 2023 klockan 18.00-20.30  

Plats:  Hultbergssalen, Dalheimers hus. Föreningen bjuder på förtäring. 

Anmälan: goteborg@rtp.se 
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Prova på att rida islandshästar 
Ridning ger personer med funktionsnedsättning mycket glädje och träning 
av balans och koordination. Ramp och lift finns. På gården får vi hjälp med 
uppsittning och att leda hästarna. Behöver man mer hjälp skall man ta med 
egna assistenter. Maxvikten för ryttare är 95 kg. 
 

Plats: Skansens Ridklubb, Övre Bräcke 631, Väne Ryr i Uddevalla 
Vi undersöker möjligheter till samåkning. 
Dag/Tid: Lördag 20 maj samt 3 juni kl 12.00.  
Pris: 200 kr för medlem och 300 för icke medlem.  
Anmälan: Anmälan sker senast 25 april till goteborg@rtp.se  
Ange om du vill rida inomhus eller utomhus. Begränsat antal platser, så 
först till kvarn gäller. 
Mer information lämnas av Katarina kattiskasperson5@gmail.com 

 

 

Öppet hus på Mobilitetscenter 

Mobilitetscenter har efter nästan 20 år i källaren kommit upp i ljuset! Vi har 

bytt lokal och flyttat upp i det övre huset i området. Vi finns nu på FO 

Petersons gata 24, plan 3. En nyrenoverad lokal med fantastiskt ljusinsläpp 

och utsikt, bra planerad och med god funktionalitet för verksamheten då vi 

också har utrymmen i garaget. För att visa lokalen och fira flytten bjuder vi 

nu in till öppet hus!  

Tid: Torsdag 12 januari 2023 kl 13.00-17.00 

Plats: Mobilitetscenter, FO Petersons gata 24, plan 3 

Anmälan: Meddela gärna till info@mobilitetscenter.se att du tänker komma, 

senast tisdag 10/1. Mer information – ring 031-22 05 90. 

Aktiviteter:      

Kör på tävlingsbana – i simulator 

Prova vår nya testrigg – DriveCap 

Tipspromenad! Fika och titta runt! Hjärtligt välkomna! 
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Vi bjuder in någon som kort introducerar  

ett ämne vid varje träff, fikar och diskuterar  

runt ämnet. Träffarna är  

kostnadsfria för medlemmar i RTP Göteborg. 

Anmäl ditt deltagande till goteborg@rtp.se  

 

 

 

Café Välkommen – Dialogträff - Hur vill vi utveckla föreningen? 

På dialogträffen diskuterar vi gemensamt och får nya uppslag om föreningens 

framtida inriktning och aktiviteter.  

Onsdag 25 januari kl. 17.15 -19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: Senast 20 januari 

 

Café Välkommen -  Per Stjärnehag - ”Jag drivs av att bygga mobilt 

för ett självständigt liv” 

Ett extrajobb på Sahlgrenska ändrade Per Stjärnehags kurs i livet. Därför har Per 

uppfunnit prylar i fyrtio år som hjälper rörelsehindrade att ta sig fram. Han 

kommer och berättar om uppfinningarna. 

Onsdag 8 februari kl. 17.15 -19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: 3 februari 

  

Café Välkommen - Rehabilitering i Sverige och utomlands 

Enheten för externa rehabiliteringsprogram på Sahlgrenska sjukhuset, informerar 

om möjligheterna att söka extern rehabilitering i Sverige och utomlands.  

Onsdag 22 februari kl. 17.15 -19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: Senast 17 februari 

 

Café Välkommen – Treklöverhemmet om livslång rehabilitering 

Bräcke Rehabcenter Treklöverhemmet, ligger vackert beläget i Ljungskile mitt i 

den Bohuslänska västkusten. På träffen får vi nyttig information om intensiv 

rehabilitering för vuxna med neurologiska diagnoser.   

Onsdag 22 mars kl. 17.15 -19.30 i Aktivitetscenter, Dalheimers Hus.  

Anmälan: Senast 17 mars 

  

Café  
VÄLKOMMEN 

ETABL. 2021 
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Staden ska fungera för alla 
Göteborgs Stad har stora ambitioner för att staden ska fungera för alla. I 
vårt påverkansarbete för bättre tillgänglighet var vi engagerade i en 
konferens som Göteborgs Stad anordnade med just fokus på att staden ska 
fungera för alla. 
 
Bra intentioner om universell utformning, men där stadsarkitekten Björn 
Siesjö beskrev motsattsförhållandet mellan universell utformning 
och ekonomiska ramar samt de begränsade möjligheterna att anpassa 
kulturmiljöer och mycket mer. 
 
En konferens som vi kommer ha stor nytta i vårt fortsatta påverkansarbete 
inom tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning. 
Kontakta vår ordförande tord.hansson@telia.com om du vill engagera dig 
inom vårt påverkansarbete för bättre tillgänglighet.  
 
Självklart för oss är att Staden ska fungera för alla!  
  

  Vi påverkar 
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Vi söker ny administratör på deltid 
I januari kommer Anna på kansliet avsluta sin tjänst hos oss, då hon har fått 
en heltidstjänst på ett stort kommunalt bolag. 
Vi söker nu en ny administratör på deltid som sköter allt från att hantera 
våra aktiviteter, vårt nyhetsbrev och mycket annat. 
 
Är du själv intresserad, eller kan ge tips om personer i din omgivning som 
kanske kan bli vår nya administratör? 
För mer information kontakta vår ordförande Tord Hansson  
tord.hansson@telia.com eller tel 0768-14 05 10 
 
 

Var med och påverka föreningens arbete! 
Fler hjälpande händer behövs inom föreningens Påverkansarbete, 
Friskvård & Friluftsliv samt Kultur & Nöje.  
 
Idag ligger mycket av all planering och genomförande oftast hos styrelsen. 
Ett engagemang innebär inte att du per automatik blir ansvarig,  
utan ingår i ett team som arbetar tillsammans med att planera och 
genomföra föreningens olika aktiviteter.  
 
Om du är intresserad av att vara en av fler hjälpande händer så är du 
hjärtligt välkommen att kontakta oss på goteborg@rtp.se. 
 

Anhöriga i föreningen 
Föreningen fortsätter att integrera och lyfta anhörigfrågor inom föreningen. 
Under november var vi engagerade i en konferens med tema anhörig. En 
givande konferens där vi tar med oss lite tips och idéer i vårt fortsatta arbete 
avseende anhörigfrågor. 
 
Vi har löpande haft dialog med Anhörig i Göteborg, för att kunna se på hur ett 
samarbete fortsatt kan berika varandra.  
Är du intresserad att engagera dig i vårt fortsatta arbete i anhörigfrågor, så 
kontaktar du vårt kansli genom mejl goteborg@rtp.se. 
 

 

  På gång hos oss 
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Nätverket Samverkan migranter med 
rörelsenedsättning  

Det började som ett projekt som startades av RG Aktiv Rehab/Integration 

tillsammans med Poliomottagningen Högsbo och Göteborgs lokalförening i 

Personskadeförbundet RTP. Snart fick vi kontakt med flera aktörer, 

organisationer och professioner inom VGR, inte minst från de nordöstra 

stadsdelarna.  

Syftet med samverkansgruppen var och är att tillvarata varandras kunskap, 

erfarenhet och kompetens runt målgruppen. Att försöka konkretisera hur vi 

tillsammans kan jobba vidare för att samverka till förbättrad integration för 

migranter i Västra Götalandsregionen. Ett samverkansarbete som kommer 

fortsätta under 2023. 

Vill du ha mer information eller kanske engagera dig inom nätverkets arbete 

så skicka ett mejl till goteborg@rtp.se 

 

Tips till våren 
 
Vi har planer att besöka olika naturområden som staden förvaltar. Vi 
undersöker tillgänglighet, upplever naturen och sist inte minst  
har en fin gemenskap.  
 
Tankar just nu är att vi besöker Rya Skog på Hisingen och Välens 
naturområde med tillhörande fågelskådningstorn. 
Intresserad? Kontakta kansliet genom att mejla till goteborg@rtp.se 
 
 

Tipsa om ämnen till vårt Café Välkommen 
 
På våra caféträffar tar vi upp ämnen som kan dels stärka vårt 
påverkansarbete, men också där man som medlem får med sig lite kunskap 
av aktuella ämnen. 
 
Vi vill gärna ha in tips om ämnen vi kan ta upp på våra caféträffar under 
kommande år. Tips lämnas till kansliet via mejl goteborg@rtp.se 
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Onsdagen 30 november hade vi besök av Magdalena Andersson och  

Lina Levin från Bindvävskliniken som berättade om bindvävens betydelse 

för vår hälsa.  

Det blev en inblick i hur smärta och spänningar kan uppstå, hur 

kroppshållningen påverkar och hur man kan åtgärda problemen.  

Med varsin vibrator lät Magdalena och Lina oss pröva på metoden och 

några av oss testade också några nyttiga gymnastiska övningar.  

Det blev en fin kväll med nya insikter.   

 

  Café Välkommen 

 
 

 



 
 
 

 

 

Julfesten på Första advent blev mycket lyckad! Vi var på restaurang L:s 

Resto i Lindholmen Science Park, precis som förra året. 

 

 

Glada medlemmar och kära återseenden. Lotteriet med fina vinster och 

efterföljande julklappsöppning var riktigt roligt. För att inte tala om den goda 

maten och det dignande gottebordet. 

Amanda och Erik bjöd på fin musik och ett klurigt quiz. Quizet gav oss 

många skratt runt borden. Kören sjöng några fina låtar som gav oss 

ordentlig julstämning. Alla festgäster deltog i sång och lek. 

Det blev ”Årets fest” med andra ord! Ett stort tack till festgruppen.  

  Julfesten  
 

 



 
 

 
 

 

 

 

  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 strax söder om Strömstad. 

För bokning och mer information ring eller sms:a tel 072-742 45 33  

eller maila, goteborgobohusdistrikt@rtp.se. Du kan även läsa mer på 
hemsidan rtp.se/goteborgbohusdistrikt   
 

 
 

                              

 
Göteborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

Besöksadress: Slottsskogsgatan 18 
Postadress: Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg 

Telefon: 072-526 66 00. 
Swish: 123 655 26 65   –   Bankgiro: 5041-0943 

Mail: goteborg@rtp.se   –   Hemsida: rtp.se/goteborg  

RTP Göteborgs lokalförening finns på Facebook och 

Instagram. Gå in och gilla och följ  RTP Göteborg 
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