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STIL skapar kaos i Stockholm city!
STIL demonstrerade vilt i fredags för ”Taxi för alla”. Hela
Klarabergsgatan, utanför
Åhléns i Stockholm city, spärrades av. Polis och trafikanter
fick vackert vänta de två timmar demonstrationen pågick.
Det var många många som fick
känna på hur det är att inte
kunna ta sig fram dit man vill,
när man vill. Färdtjänstnämnden väntas besluta om
stora försämringar i vecka 25.
Läs mer i ett extra nummer
av Pastillen inom kort.
Foto: Johan Sjögren

Årsstämma i STIL den 27 maj
Tisdagen den 27 maj hölls STIL årsstämma på Arenavägen 63. En fördel med de nya lokalerna är ju att vi
kan hålla så stora möten som stämmor utan att behöva hyra in oss någon annan stans. Sundsvallskontoret var också med genom videokonferens. Bland
mycket annat så valdes en ny styrelse (helheten får
du när mötesprotokollet kommer):
Ordförande: Heléna Karnström
Ledamöter: Walter Hirsch
Leif Elmstein
Ann Louise Ganskog
Kerstin Nilsson
YasminJungestedt
Susanne Berg
Ingrid Tschee

Adolf Ratzka HO-anmäler färdtjänstnämnden
I Stockholm har rullstolstaxi blivit ett uppskattat
alternativ till färdtjänstbussar. Nu har färdtjänstnämnden i Stockholm beslutat att de som väljer
rullstolstaxi ska betala halva kostnaden för resan
själva. Adolf Ratzka på Independent Living har anmält färdtjänstnämnden för diskriminering. Ratzka

menar att de som åker rullstolstaxi diskrimineras
gentemot de som klarar av att byta till vanligt bilsäte
och kan åka färdtjänsttaxi. De behöver inte betala
halva resan själv. Johan Sjölander (s) är ordförande i
färdtjänstnämnden. Han har svårt att förstå resonemanget.
”Jag har inte sett anmälan, men spontant tycker att
det låter märkligt. De som åker rullstolstaxi har möjlighet att istället åka färdtjänstbuss för samma summa
som färdtjänsttaxi”, säger han.
Nyhetsbyrån ikapp

Upprörd STILmedlem fick inte komma hem!
När Marie Blomgren AL kom hem häromdagen så
möttes hon av en stillastående hiss. Självklart måste
hissen fungera så Marie kommer till sin lägenhet, därför använde hon sitt Partena trygghetslarm.
”Det är inte vår sak att hjälpa dig med hissen. Du
måste ligga ner för att få hjälp av oss.” menade man
på Partena. Marie ringde också till hissföretaget.....
”Vi kan inte hjälpa dig, du får väl sova i trapphuset”

08-506 221 53 . johan.sjogren@stil.se
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blev beskedet därifrån...Chockad och arg fann Marie ingen annan råd än att ringa till Polisen. Tjänstgörande befäl blev lika upprörd som Marie och ringde
själv till Partena......det tog inte mycket mer än fem
minuter för att ordna med en man på plats som lagade hissen.
”Ska man verkligen behöva kalla på polisen för att få
hjälp nu för tiden? Det tog mig 3 timmar att ta mig
från trapphuset till min lägenhet” säger Marie till
Pastillen.

Vill du åka till Strasbourg?
ENIL uppmanar funktionshindrade runt om i världen, att sammanstråla i Strasbourg. Där vill de genomföra ett Freedom drive. Det går ut på att uppmärksamma vår nuvarande situation och också att
framföra våra gemensamma krav. Detta görs genom
ett stormöte där vi träffar Europaparlamentariker.
Exempel på några av ENILs syften/krav.
·
·
·
·
·

Uppmärksamma att fler och fler funktions
hindrade institutionaliseras.
Uppmärksamma brott mot mänskliga rättig
heter och funktionshinder.
Utveckla personlig assistans i Europa.
Fler representanter med eget funktionshinder
i de beslutande organen.
Visa fördelarna med IL ideologin

Det här händer i slutet av september. Kontakta STIL
om du vill åka så kan vi ordna med en buss som tar
oss till Strasbourg.
Hälsningar Sari Nykvist

Internet. Vi söker nu någon som kan jobba med insamling av tips, information om projektet, utskick
och presentationer. Du ska också hjälpa till att hålla
i referensgruppsmöten och dokumentation av dessa.
Vi söker i första hand dig som är rullstolsanvändare
själv då du ska kunna sortera och värdera de tips
som kommer in.
Du behöver vara duktig på att skriva svenska. Du
får gärna vara kreativ och ha idéer. Du behöver vara
självständig och självgående. Vi är en liten organisation med ett minimalt kontor. De flesta av oss jobbar
hemifrån. Arbetstid och –plats kan diskuteras.
Kontakta Susanne Berg, tel 08-157354, mob 070515 73 56, mail: susanne.berg@independentliving.org

Lyft- och bärteknik
Med anledning av vår checklista är det många som
har efterfrågat utbildning från STIL. Du som är arbetsledare är ansvarig för att dina personliga assistenter får rätt utbildning. Eftersom detta är så individuellt ska du ta kontakt med din vårdcentral eller
annan instans som du tillhör ex Spinalis och få ergonomisk utbildning via din arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Hälsningar Stöd&Råd

De senaste utskicken
För att du ska kunna stämma av om du fått allting
som kontoret har skickat till dig så kommer här maj
månads utskick:
9 maj
16 maj

Lönespec:ar genom Föreningssparbanken
STIL har slutit ett avtal med Föreningssparbanken
om att sköta utskicket av dina assistenters lönespecifikationer. De kommer också att ha ett lite annorlunda utseende. Välkommen att höra av dig om
du har några frågor.
Vänligen Lönekontoret

Platsannons; Deltidsarbete/
extraknäck - 30% arbetstid
Institutet för Independent Living har fått arvsfondsmedel för projektet ”Fashion Freaks”. Vi ska under
en tvåårsperiod tillsammans med rullstolsanvändare
utveckla grundmönster och ge anvisningar hur anpassning kan göras för individuell passform.
I projektet ingår också att samla in, sammanställa och
informera om användbara och nyttiga material och
specialprodukter och var man kan få tag i dessa. Projektets syfte är att ta fram bra grundmönster till
rullstolsanvändare. Allt skall finnas tillgängligt på
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21 maj
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Bil till Salu!
Chrysler -95 Grand Voyager 75 000:- Handikappsanpassad: golvsänkt, elramp, elsido dörr, gasbroms
reglage, el handbroms, passagerar säte utagbart, förarsätet Recardo vrid bart höj sänkbart även det
utagbart, inbyggd batteriladdare, fjärstyrd bensin värmare. Hör av dig till mig, Lena Melin, 08-776 15 18
eller 070-876 15 18.

Seminariet om dödshjälp den 26 maj
Den 26 maj fick kontoret i Stockholm besök av Jane
Cambell, ordförande för Social Care Institute for Excellence (SCIE) i England. Hon pratade om vår rätt
till självständigt liv och för att människor med funktionshinder ska ha lika möjligheter som andra. Missa
inte nästa nummer av Stiletten som innehåller en
resumé av hela seminariet.

