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Styrelsen för DHR Höganäs får härmed avge årsredovisning  för 

verksamhetsåret 2012. 

 

VERKSAMHET 

 

Ändamål 

DHR är en demokratisk organisation  Vi är inte bundna till något politiskt parti eller 

någon religiös organisation.  Däremot arbetar vi intensivt för att påverka politiska 

beslut som har betydelse för människor med rörelsehinder.  Den centrala 

organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan 

distrikten arbetar gentemot respektive region/landsting.  I avdelningarna drivs de 

intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.  

 

Avdelningens övergripande uppgift är att vara språkrör för medlemmarna.  Vi ser det 

också som vår uppgift att målmedvetet följa och påverka den verksamhet som finns 

lokalt när det gäller färdtjänst, hemtjänst, stadsplanering, byggnation, framkomlighet, 

bemötandefrågor m m. 

 

DHR:s mål är att verka för och i  praktiken förankra bl a FN:s standardregler enligt 

AGENDA 122: “För att tillförsäkra alla människor med funktionsnedsättning 

delaktighet och jämlikhet.”  Härtill kommer också såväl den nationella 

handikapplanen som Höganäs kommuns egen lokala handikapplan. 

 

Vi arbetar målmedvetet för att inte någon enda funktionshindrad person i vår kommun 

ska känna sig kränkt, ensam eller misstrodd i sin relation till myndigheter och olika 

persongrupper.  Vi vet med egna erfarenheter hur det känns att vara i 

beroendeställning, i behov av förståelse, medkänsla och hjälp från människor som har 

makten och inflytandet över verksamheterna.  Vi vill efter bästa förmåga som ideellt 

arbetande, aktivt och i  praktiska frågor stå till tjänst med stöd och upplysningar till 

medlemmar när så behövs. 

 

Ekonomi - inkl. arv - separat redovisning 

DHR Höganäs har ur sin arvsfond  sedan 2007 gjort följande utdelningar: 

 

2007          23.165:- 

2008          32.364:- 

2009          38.427:- 

2010          58.300:- 

2011          62 305:- 

2012          38.858:- 

 

Totalt      253.419:-    

 

Barn och ungdomar upp till 16 års ålder, med någon form av funktionsnedsättning,  

kan ur vår arvsfond erhålla sådant ekonomiskt bistånd, som inte tillhandhålls av stat, 

region resp. kommun.  Utdelade medel omfattar stöd till rekreations- och 

rehabiliteringsresor samt hjälpmedel för träning av motorik och pedagogik.  Under 

året har vi kunnat göra stödinsatser för såväl grupper av barn med 

funktionsnedsättning som enskilda personer.  Gula särskolan vid Tornlyckeenheten 

har fått 10.000 kronor för en bussutflykt till Skånes djurpark.  Samma belopp har 



 

 

 

 

 

 

tilldelats Snäckans Fritids vid kommunens LSS-enhet för en sommarresa.  Tre pojkar 

med multihandikapp har fått bidrag till rekreationsresor resp. tekniska hjälpmedel som 

underlättar deras tillvaro med skolförberedelser o.dyl.  Den sammanlagda 

stödinsatsen för dessa tre pojkar uppgår till 18.858 kronor. 

 

 

Årets resultat har som fram av bifogade ekonomiska redovisning givit ett överskott på   

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Bengt 

Silfverstrand, v.ordf. Olof Gerdtman, kassör Jan Nilsson, sekreterare Yvonne 

Rollmark, v.sekreterare Inge Bodelsson samt ledamöterna  Ingegärd Ahlman och 

Richard Christell.  Suppleanter har varit Nils Bodelsson och Marianne Klittvall. 

 

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.  Därutöver har vi haft 

flera informella möten inom styrelsen och med enskilda medlemmar, aktiva inom 

HSO:s verksamhetsområde och andra intresserade av vårt engagemang i frågor som 

rör personer med olika slag av funktionsnedsättning.  Stämningen inom  styrelsen 

har präglats av glädje, gemenskap och ett konstruktivt samarbetsklimat. 

 

Medlemsantalet 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 80 betalande medlemmar.  Det är en 

nettoökning med 5 medlemmar sedan förra årsskiftet. 

 

Mötesverksamhet m m 

7 mars. Besök på Helsingborgs Dagblad.  Ett 15-tal medlemmar fick under 

sakkunnig ledning en god inblick i hur ett modernt tidningsföretag fungerar och gavs 

därutöver möjligheter att via datorer praktisera något av hur journalister arbetar. 

 

28 mars.  Årsmöte på Sälgen.  Ordföranden kunde hälsa ett 40-tal medlemmar 

välkomna till årets första möte, där vi gästades av Leif Axelsson från KFA, (Koalition 

för amputerade).  På ett intressant och osentimentalt sätt berättade Leif om sin 

sjukdomshistoria.  Pneumokocker i blodet fick till följd att båda armarna och benen 

fick amputeras. Han berättade om svår dödsångest men också om hur livsgnistan 

återkom.  Leif har idag fyra proteser (plus höftprotes) och det har tagit många år att 

lära sig behärska dem.  Han avslutade med att berätta om sitt deltagande i TV-serien 

”Mot alla odds” där tio personer med olika funktionshinder gjorde en nästan 

månadslång strapatsrik marsch genom delar av Afrika. 

 

11 april. Teaterbesök.  25 medlemmar såg och fängslades av teaterpjäsen ”En 

midsommarnattsdröm” på Helsingborgs stadsteater.  De återkommande 

teaterbesöken har uppenbarligen blivit ett uppskattat inslag i vår verksamhet. 

 

10 maj. Bussresa till Småland i utvandrarnas spår. Ett 30-tal medlemmar deltog i 

vårutflykten på temat ”Kristina från Duvemåla”. Det blev en upplevelserik resa i 

utvandrarbygd med utblickar bl a på Ljuders by med kyrka, Vilhelm Mobergs 

födelsehem i Moshult och besök på Klasatorpet, utvandrarfilmens Korpamoen. 

 



 

 

 

 

 

 

13 juni. Midsommarmöte på Sandflygsgården.  Evert Taube och hans visor var 

temat för mötet, och trevlig ciceron var Bengt-Åke Bengtsson från Heagården som 

både kåserade om Taubes liv och sjöng flera av hans välkända och klassiska visor. 

Mötesdelagarna fick tävla i ett melodikryss byggt på Taubes visor och musik.  Det 

hela inramades med en traditionell och välsmakande midsommarmåltid - sill och 

potatis och jordgubbar. 
 

7 juli.  Grillfest i Vallhall Park, Ängelholm. Ett 15-tal medlemmar deltog i den fest 

på grillad gris som DHR Ängelholm för andra året inbjudit DHR-vännerna i 

Helsingborg, Höganäs och Landskrona till.  Förutom den välsmakande måltiden 

innehöll programmet tipsrunda och lekfulla tävlingsinslag. 

 

11 augusti.  Kräftskiva i Landskrona.  DHR Landskrona hade inbjudit 

DHR-vännerna i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm till denna tillställning i sin 

trevliga klubbstuga Lill-Olas i Borstahusen, ett inslag som ser ut att bli 

återkommande.  Fem medlemmar från DHR Höganäs hade tillfälle att deltaga den 

här gången. 

 

6 september. Korvgrillning i Nyhamnsläge.  Annemarie o. Alf Wallin inbjöd även 

i år till grillfest i sitt hem.  Ett drygt tjugotal DHR-vänner slöt upp och undfägnades 

med både grillad korv, dryck, kaffe o. kaka.  Ett fint initiativ som rönt stor 

uppskattning. 

 

4 oktober.  Teaterbesök.  Den här gången var det den på Hasse Alfredsons bok och 

en film baserade pjäsen den ”Enfaldige mördaren” med bl a Michael Segerström som 

ett av dragplåstren, som lockat ett drygt 20-tal DHR-medlemmar till Helsingborgs 

stadsteater. 

 

10 oktober. Medlemsmöte på Sälgen.  Vår tilltänkte gäst 

förbundsstyrelseledamoten Rasmus Isaksson, som skulle tala om arbetssituationen för 

unga med funktionshinder, hade fått förhinder p g a sjukdom.  Med kort varsel ställde 

Christina Rundström upp och bjöd på ett uppskattat sång- och musikprogram med 

allsångsinslag.  Bengt Silfverstrand informerade om aktuella tillgänglighetsfrågor 

och den pågående medlemsvärvningskampanjen. 

 

4 december.  Julmöte på ”Bryggan”.  Ännu en gång kunde vi bjuda medlemmarna 

på julbuffé på den väl tillgänglighetsanpassade restaurang ”Bryggan” till ett starkt 

reducerat pris.  Mötet inramades med framträdande av sånggruppen ”Gobitarna” 

från Helsingborg som bjöd på julsånger och möjligheter till allsång.  Det 

informerades om DHR Höganäs aktiva arbete för bättre tillgänglighet i kommunen.  

Som vår avdelnings kandidater till förbundsmötet i Stockholm i oktober 2013 

nominerades Bengt Silfverstrand och Jan Nilsson med acklamation. 
 

Representation 

DHR Höganäs företräds i Kommunala Handikapprådet (KHR) av Bengt Silfverstrand.  

I den grupp av representanter för samtliga 16 handikappföreningar som under 

handikappombudet Sylvia Månssons ledning förbereder KHR-mötena ingår Bengt 

tillsammans med Ricky Christell.  Bengt valdes vid DHR-distriktets  årsmöte till 

dess ordförande efter att under en tid ha tjänstgjort som t.f ordförande.  I 

Trafiksäkerhetskommittén representeras vår avdelning av Bengt Silfverstrand.  Vid 



 

 

 

 

 

 

distriktets årsmöte den 28 april deltog Jan Nilsson och Yvonne Rollmark som 

avdelningens representanter och Bengt Silfverstrand som ordförande i 

distriktsstyrelsen.  Jan Nilsson blev vid tillfället vald som ledamot i valberedningen. 

Avdelningens företrädare vid distriktets ordförandekonferens den 14 april var Yvonne 

Rollmark och Marianne Klittvall och vid motsvarande konferens den 6 oktober 

företräddes vi av Jan Nilsson och Yvonne Rollmark.  Ingegärd Ahlman och Inge 

Bodelsson har deltagit i seniorgruppen Pantrarnas verksamhet i distriktets regi.  Vid 

HSO:s årsmöte den 22 mars deltog Yvonne Rollmark (ombud) och Ricky Christell. 

Ann-Margret och Bengt Silfverstrand representerade avdelningen vid DHR 

Ängelholms 60-årsjubileum den 20 oktober och överlämnade som gåva ett bidrag till 

”Världens barn”. 

 

Kurser och konferenser 

Distriktet har under året genomfört fyra konferenser på Sommarsol, Vejbystrand.  

Vid kursen på temat ”Styrelse- och förtroendeuppdrag” den 2-3 mars deltog Ricky 

Christell och Marianne Klittvall.  Kursen ”Friluftsliv och tillgång till naturen” den 

4-6 maj bevistades av Ingegärd Ahlman. I kursen ”Kris och sjukvård” den 7-9 

september deltog Ingegärd Ahlman och Yvonne Rollmark.  Ricky Christell, Olof 

Gerdtman och Marianne Klittvall var våra företrädare vid  kursen ”Rehabilitering” 

den 2-4 november. 

Yvonne Rollmark och Bengt Silfverstrand deltog i en konferens om ”Arbetstillfällen  

för funktionshindrade” i Kristianstad i ”Region Skånes” regi den 21 juni. 

En arbetsgrupp för bevakning av ortopedtekniska hjälpmedel har bildats i distriktet 

med Bengt Silfverstrand som sammankallande.  Vid gruppens första möte i Malmö 

den 10 november deltog Bengt tillsammans med Marianne Klittvall och Olof 

Gerdtman. 

Bengt Silfverstrand deltog i en kurs i diskrimineringslagen i förbundets regi i 

Stockholm den 27 oktober.  

 

Planeringsöverläggningar 

Styrelsen har tillsammans med revisorer och valberedning varit samlad till 

planeringsöverläggningar på Sommarsol den 31 mars-1 april samt  16-18 november. 

 

Övriga aktiviteter 

Vi kan utan överdrift påstå att DHR Höganäs ligger i frontlinjen när det gäller arbetet 

för att förbättra tillängligheten för personer med funktionsnedsättning i vår kommun. 

 

 * Det tidigare cykelförbudet på gångstigen mellan Viken och Lerberget gäller efter 

starka påtryckningar från bl a DHR Höganäs inte längre för personer med 

funktionsnedsättning. 

* Kristina Vendt, Bengt Silfverstrand och handikappombudet Sylvia Månsson har 

inbjudits till överläggningar med företrädare för kommunens 

samhällsbyggnadsförvaltning  för att diskutera lämpliga tillgänglighetsanpassningar 

vid  de av kommunen prioriterade fem badplatserna.  Blanda annat diskuteras 

möjligheten att installera en liftanordning vid Fortet i Viken och andra 

tillgänglighetsanpassningar vid Margareteberg. 

* Flera handikappanpassade toaletter har kommit till stånd och flera är på gång på vårt 

initiativ. 

* Brevlådor bättre anpassade för personer med funktionsnedsättning har under året 

satts upp på ICA Kvantum och vid Jollen i Viken. 



 

 

 

 

 

 

*Även  om vi i vårt arbetaetillsammans med vårt handikappombud Sylvia Månsson 

kan boka av förbättrad tillgänglighet på allmänna platser och i lokaler så återstår 

mycket att göra. Vi efterlyser fortfarande den tillgänglighetsguide som 

kommunfullmäktige på vårt initiativ beslutade om redan för tre år sedan. 

* Fortfarande saknas en allaktivitetslokal där handikapp- och pensionärsföreningar    

m fl kan genomföra möten och andra aktiviteter samt förvara handlingar. En temporär 

lösning i avvaktan på eventuell nybyggnation i Folkparken diskuteras med 

kommunen. 

* Efter att sedan öppnandet i augusti p g a en hög trappa ha varit otillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning är efter starka påtryckningar från främst  vår 

förening nu en hiss på väg att installeras i den trevliga restaurang Saluhallen. 

* Bogrens Tobak som bl a är ombud för paketutlämning, spelbutik m m är p g a en 

hög entrétrappa fortfarande otillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  

Frågan är ett ständigt återkommande ärende på KHR:s sammanträden och vi släpper 

den inte förrän en ramp av något slag är på plats. 

* Genom ingripande av DHR och Synskadades  förening lyckades vi i sista stund 

förhindra kommunens planer på att kraftigt beskära handikappföreningarnas  

representation i KHR.  Kommunen har dock aviserat att genomföra nedskärningen i 

november 2014. Den blir därmed en valfråga. 

 

Härutöver har vår förening varit enskilda personer behjälpliga med framställningar till 

kommun och myndigheter.  Vi har också varit mycket aktiva i mediadebatten om 

tillgänglighetsfrågor och kraven på en diskrimineringslag. 

 

Medlemsvärvningen 

Förbundets medlemsvärvningskampanj pågår i denna omgång fram till den 10 mars 

2013.  Avdelningarna är indelade i tre kategorier efter antalet medlemmar.  Höganäs 

ingår i grupp 3 med 50-99 medlemmar.  Vid årsskiftet låg vi på tredje plats i denna 

grupp.  Det finns även efter denna tävlingsomgångs slut all anledning att fortsätta 

ansträngningarna att värva medlemmar, inte minst mot bakgrund av att det 

kommunala bidraget utöver ett mindre grundbidrag bygger på föreningarnas 

medlemsantal. 
 

Marschen för tillgänglighet 

Årets marsch ägde i år rum lördagen den 26 maj och flera medlemmar i vår förening 

deltog i den marsch som genomfördes i Helsingborg.  Huvudkravet för marschen är 

införandet av en lag som klassar otillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning som diskriminering. Riksdagen antog i juni en sådan lag men 

regeringen har ännu inte genomfört riksdagens beslut. 

 

Samverkan med andra DHR-föreningar i NV-Skåne 

DHR Högnäs har regelbundna träffar med DHR-föreningarna i Helsingborg, 

Landskrona och Ängelholm vid vilka vi diskuterar samordning av resor och andra 

aktiviteter av gemensamt intresse.  DHR Höganäs var värd för ett sådant möte på 

Sälgen den 18 januari. 
 

Handikappdag den 1 december 

Med anledning av den internationella handikappdagen, som egentligen infaller den 3 

december, anordnade handikappföreningarna tillsammans med kommunen av 

praktiska skäl även i år dagen på en lördag.  Bland programinslagen kan bl a nämnas 



 

 

 

 

 

 

ett uppskattat framträdande av Leif Axelsson från KFA och vår egen 

förbundsstyrelseledamot Rasmus Isaksson som tillsammans med företrädare för HSO 

talade om åtgärder för att underlätta funktionshindrades möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden.  Även i år kunde vi konstatera att handikappföreningarna, som är 

hänvisade till kommunstyrelsens sammanträdesrum utanför fullmäktigesalen, kommer 

i ”bakvatten”, då de flesta besökarna rör sig i förrummet där kommunens egna 

aktiviteter och i år Lions tilldrar sig den största uppmärksamheten.  Det finns all 

anledning att förespråka en annan lokal, liksom att det vore på sin plats att varje 

handikappförening fick möjlighet att i korthet presentera sina verksamheter. 

 

Medlemmen i fokus - ny organisationsstruktur för DHR 

DHR Höganäs har lämnat ett utförligt remissyttrande över förbundsstyrelsens förslag 

till ny organisationsstruktur för DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.  

Vi delar uppfattningen att även verksamheter som bygger på ideellt engagemang 

måste förhålla sig till samhällsutvecklingen i stort och vara öppna för omprövningar 

och förändringar som är ägnade att stärka både delaktighet och engagemang hos den 

enskilde medlemmen men samtidigt slå akt om och utveckla det inflytande gentemot 

myndigheter och beslutsfattare som bara människor som går samman i organiserade 

former kan åstadkomma.  Detta leder oss fram till slutsatsen att folkrörelsetanken i 

högsta grad är levande och att en stark organisation fordras på olika nivåer.  Vi 

stödjer också förslaget att endast en medlemsavgift ska utgå för det nationella 

medlemskapet och att det är upp till varje förening att besluta om en särskild 

föreningsavgift. 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2013 

Fyra medlemsmöten är inplanerade enligt följande: 20 mars (årsmöte), 12 juni 

(midsommarmöte), 16 oktober och 4 december (julmöte).  Den 4 april blir det besök 

på Helsingborgs Stadsteater för att se Carin Mannheimers kritikerrosade pjäs ”I sista 

minuten” med bl.a Eva Rydberg, Ewa Roos och Maria Kulle.  Den 15 maj gör vi en 

bussutflykt till Johannamuséet och Ystad, till vilken vi också inbjudit våra 

DHR-vänner i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm.  Inom ramen för samarbetet 

med dessa DHR-föreningar finns det också tillfälle för våra medlemmar att deltaga i 

andra aktiviteter som t ex grillfesten i Ängelholm den 6 juli och kräftskivan i 

Landskrona den 10 augusti.  Härutöver försöker vi planera in studiebesök och 

ytterligare en teaterföreställning i höst.  Styrelsen kommer att hålla två 

planeringsöverläggning dels den 16-17 februari och dels någon gång i november.  Vi 

är liksom tidigare öppna för idéer och uppslag från medlemmarna på ytterligare 

aktiviteter och arrangemang.  Vår strävan är att verksamheten ska vara både 

kunskapsberikande genom att förmedla information kring tillgänglighetsfrågor och 

underhållande med stort utrymme för social samvaro och gemenskap. 

 

Slutord   

Vi kan nu lägga ytterligare ett aktivt och resultatinriktat år bakom oss. Nya 

medlemmar söker sig till DHR Höganäs och vi fortsätter vårt aktiva arbete som en 

pådrivande kraft i tillgänglighetsfrågor både genom egna initiativ och genom ett 

konstruktivt samarbetet med vårt handikappombud Sylvia Månsson och insatser i 

Kommunala handikapprådet (KHR).  Trots en inneboende tröghet i kommunens 

organisation och kvarvarande stora brister i tillgängligheten för personer med 



 

 

 

 

 

 

funktionsnedsättning kan vi notera flera framgångar i vårt arbete, resultat som varit 

möjliga att uppnå endast genom ett offensivt påtryckningsarbete gentemot de politiska 

beslutsfattarna. Tillgänglighet till offentliga platser, byggnader och yttre miljö är en 

mänsklig rättighet och otillgänglighet diskriminering.  Därför får vi aldrig förtröttas i 

vårt opinionsarbete dels för att få till stånd en diskrimineringslag och dels i kraven på 

kommunen  att allmänna lokaler dit allmänheten har tillträde som restauranger, 

paketutlämningsställen m fl ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. 

Styrelsen vill rikta ett tack till alla medlemmar och sympatisörer för allt det stöd ni 

gett oss i vårt arbete för att stärka vår position som företrädare för personer med 

nedsatt funktionsförmåga. 

 

Höganäs den 10 mars 2012 

 

 

Bengt Silfverstrand               Olof Gerdtman       Jan Nilsson        Yvonne 

Rollmark 

 

 

Ricky Christell                      Inge Bodelsson        Ingegärd Ahlman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


