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BABBELS REDAKTÖRER HAR ORDET

Det här numret är egentligen vårt vinter nummer, men vi skulle så gärna kalla det för vårt 
vår nummer. Utanför står många av våra vårväxter i full blom och vissa dagar har redan haft 
fantastiska temperaturer.  
 
I det här numret av Babbel så skall ni få ta del av ett besök som vi gjorde ombord på Athena 
Seaways som går mellan Karlshamn och Klaipeda. 
 
Nu skall Långasjöns badplats tillgänglighetsanpassas. Läs mer inne i tidningen.

Nu finns den nya Fritidskatalogen ute. Vi har träffat Martin Eliasson som är den person som 
sätter innehållet i katalogen.

Grunden Karlshamn ingår sedan drygt ett år tillbaka i ett forskningsprojekt. Vi möter Therése 
Mineur, som är en av forskarna i projektet.

Sen får du också möjlighet att följa med oss hem till Jenny Karlsson, som samlar på stearin-
ljus. 

Nästa nummer av tidningen Babbel kommer ut i slutet av juni månad. 

BABBEL
Rådhusgatan 2
374 36  KARLSHAMN

Telefon: 0454 - 814 87
E-post: babbel@karlshamn.se 
Hemsida: bloggar.karlshamn.se/skaparverkstan

Redaktörer: Adina Nilsson, text o foto 
                      Johanna Rönnholm, text o foto 
                      Paul Karlsson, foto 
                      Håkan Bengtsson, foto
 
Ansvarig Utgivare: Ola Olsson

Vill du komma i kontakt med oss på tidningen Babbel? 
 
Det gör du jätte enkelt via brev eller telefon. Våra kontaktuppgifter finns här 
nedan i den röda rutan och vi blir jätteglada om du kontaktar oss. 
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Athena Seaways
För en tid sedan åkte tidningen Babbels redak-
tionskollega, Andreas Pettersson, iväg till ham-
nen i Stilleryd för att spela in ett nytt avsnitt 
till sitt program Andreas möter, som man kan 
lyssna på via Skaparverkstáns hemsida. Tid-
ningen Babbels reporter Adina Nilsson följde 
med honom ombord på fartyget Athena Sea-
ways för att titta lite närmare på tillgänglighe-
ten

På färjeterminalen finns det både handikapp- 
toalett, hiss och breda utrymmen som man tar 
sig fram i.

När man checkat in och skall ta sig ombord på 
båten, måste man åter ta sig ner på markplan, 
där en buss väntar för att transportera pas-
sagerna ombord på båten. Denna buss tar lätt 
ombord en rullstol. Väl ombord på färjan så 
måste man åka en lång rulltrappa några våning-

ar upp.  
 
Väl uppe på recep-
tionsplanet om-
bord på fartyget så 
möts man av ljusa 
och fina lokaler. Jag 
måste säga att jag  

blev väldigt imponerad av det som jag mötte 
där uppe.

En våning upp från receptionen finns hytterna. 
Den hytt som vi granskade mest var Handikapp-
hytten och vi måste konstatera att den får hög-
sta betyg. Den var väldigt rymlig och man kan 
bo tre personer i hytten. Dock är bara två av 
sängarna placerade på golvet. Den tredje bäd-
den måste man använda stege för att komma 
upp i.  Toalett- och duschutrymmet var perfekt 
för personer som sitter i rullstol eller har annat 
hjälpmedel för att gå. Det finns även Handi-
kapptoaletter nere på receptionsplanet.

Jag måste erkänna att jag upplevde den här bå-
ten som väldigt fin. Om jag nu skall vara kritisk 
till något så är det för att DFDS lagt priserna lite 
för högt för att jag skall kunna resa med om-
bord på Athena.

Text: Adina Nilsson
   Foto: Ola Olsson
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Mitt Jobb
I detta nummer av tidningen så följer vi med 
Gunnie Blomgren på hennes arbetsplats, som 
är på Textiltryckeriet på Styrmansgården. Gun-
nie jobbar 3 dagar i veckan. Det är tisdag, ons-
dag och fredag som hon jobbar. 

Gunnie, när började du jobba inom daglig 
verksamhet?  

-Jag började jobba inom daglig verksamhet år 
1980.

 Gunnie har i år jobbat 35 år i daglig verksam-
het. 

Hur trivs du på din arbetsplats?  
-Jag trivs jättebra, för jag får vara med Gunilla, 
säger Gunnie, samtidigt som hon vrider bort 

huvudet lite blygt. 
 
Kan du berätta vad du gör på ditt jobb?  
-Jag dukar fram till fikat, stoppar kuddar, tar 
bort nålar, river tyg till trasmattor och nystar 
ihop tygremsorna till nystan, syr lite med hjälp, 
manglar och ibland hjälper jag till med att hålla 
i ramen när mina kompisar trycker. Det är kul 
och titta på mina bilder i datorn, tillägger hon. 
 

Hur ser din arbetsdag ut?  
-Jag börjar med att duka fram till morgonfi-
kat. Sen sätter jag ihop mitt arbetsschema för 
dagen. Efter fikat brukar jag stoppa in vadd i 
kuddar eller riva  tyg till trasmattor. Om Gunilla 
behöver hjälp med att mangla så hjälper jag 
henne med det.  Jag hjälper de andra också 
med att ta bort nålar.  Lunchen äter på Gustavs-
borg tillsammans med mina kompisar och per-
sonal. På eftermiddagen så tittar jag på bilder 
på datorn och det är roligt att titta på bilder på 
mig själv.  
 
Hur tar du dig till och från jobbet?  
-Jag åker taxi både till jobbet och hem, om inte 
mor eller mina assistenter hämtar mig. När jag 
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Reporter: Johanna Rönnholm 
Foto: Ola Olsson

bor i min lägenhet i stan så händer det ibland 
att jag promenerar hem från jobbet, men då 
har jag följe med en assisten. När jag bor hos 
mor och far i Asarum åker jag nästan alltid taxi.  

Vad tycker du om dina arbetsuppgifter?  
-Jag tycker det är bra arbetsuppgifter och jag 
får sådana uppgifter som jag klarar själv. 

Vilken av dina arbetsuppgifter gillar du mest?  
-Jag gillar att titta på bilder av mig själv i da-
torn, upprepar Gunnie. 

Du jobbade tidigare på gamla Textilhörnet 
inne i centrala Karlshamn. Trivs du bättre här 
på Styrmansgården än på Textilhörnet?  
-Jag trivs på båda ställena, säger hon. 

 

Det verkar som att du trivs med ditt jobb, för 
jag har hört att du inte har någon frånvaro?  
-Nej, jag har inte haft någon frånvaro, jag är fli-
tig på jobbet och jag jobbar alla dagar som jag 
ska vara på jobbet, säger Gunnie. 
 

Varför är det så kul 
att jobba här på tex-
tiltryckeriet?  
-Det är för att jag får 
träffa bekanta, kompi-
sar och jobba tillsam-
mans med ”gamla” 
Gunilla Andersson, 
säger hon lite lurigt. 

 
Längtar du till jobbet när du är ledig?  
-Ja, det gör jag.  
 
Är det bara du som manglar?  
-Nej! Hanna Kajsajuntti manglar också ibland. 

Babbel tackar Gunnie Blomgren för att vi fick 
följa henne under en dag på jobbet.  
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Min ljussamling
 
Att samla på något är en stor hobby för många. 
Man vill bara ha fler och fler av de saker som 
man samlar på. Men att spara på något kan 
även bero på att man vill minnas något och då 
blir värdet många gånger högre. Jenny Karlsson 
i Mörrum samlar på stearinljus av en alldeles 
speciell anledning. 

Jenny, varför började du samla på ljus?  
-Det var min mamma som samlade på ljus och 
jag köpte ofta ljus till henne i julklapp, för att 
överraska henne.  
 
När började du samla på ljus?  

-Jag har alltid tyckt om ljus säger, Jenny. Jag bör-
jade samla på ljus redan när jag var liten, men 
de har ju använts. Men samlandet började efter 
det att min mamma gick bort 2012, då fick jag 
ärva hennes ljus.  
 
Vilka sorters ljus har du i din samling?  
-Det är lite blandat. Det är doftljus och det är 
vanliga blockljus i olika färger, svarar hon. 

 
Har du någon favorit färg på ljusen?  
-Det är rött, svarar Jenny och ser lyrisk ut. Det är  
värdefullt, det är kärlek, fortsätter hon. 
 
Hur många ljus har du i din samling?  
-Jag har inte koll riktigt, men det är nog 7 eller 8 
stycken, säger hon.

Var köper du dina ljus någonstans?  
-De ljusen som jag har nu har jag ju ärvt av min 
mamma. Idag köper jag inga ljus.  

Vid vilka tillfällen tänder du dina ljus?  
-Vi får inte tända stearinljus här i våra lägenhe-
ter, utan vi måste använda elektriska ljus. Men 

om jag hade fått göra det så hade jag gjort det 
vid jul och nyår, eller när mamma fyller år säger 
Jenny.  
 
Hur kommer det sig att just du blev så intres-
serad av ljus?  
-Det var när jag gav ett ljus till mamma i julklapp 
då fick jag det intresset och jag tycker det är så 
mysigt med ljus, minns Jenny. 

Varför är det så roligt att samla på ljus? 
-För att det är mysigt med tända ljus!
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Text: Johanna Rönnholm    
  Foto: Ola Olsson

Vilka ljus gillar du mest. Stora eller små ljus? 
-Det är blockljus och de är ofta stora, säger 
Jenny. 

Har du några favorit ljus?  
-Ja, röda blockljus, svarar hon med ett förtjust 
fnitter. Men jag gillar doft ljus också. 

 
Vilken doft gillar du mest bland  dina doft 
ljus? 
-Mmm, det är passion och persika som jag gil-
lar, säger Jenny. 
 
Du sa tidigare att du inte köper några ljus. 
Men om du hittar ett jättefint ljus någonstans, 
hade du inte köpte det då?  
-Jo, det hade jag nog. Om jag hade hittat ett 
ljus som jag verkligen tyckte om så hade jag 
nog köpt det. 
 

Skulle du vilja ha fler ljus än vad du har här 
hemma?  
-Nej, jag har tillräckligt med ljus, men om jag 
hade fått tända ljusen så hade jag köpt fler, sä-
ger Jenny.

Efter intevju så  bjöd Jenny oss på en snabbfika 
i Jennys mysiga lägenhet. Vi fick också reda 
på att hon nu har börjat spara på olika sorters 

nagellack. Dessa flaskor stod uppradade på en 
halvvägg mellan köket och vardagsrummet och 
vi får kanske anledning att skriva om denna 
samling om några år?

Vi på Babbel tackar Jenny för att vi fick göra ett 
besök hemma hos henne och att hon visade 
och berättade om sin ljussamling.  

PS Tack för kaffet! DS
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Långasjöns Badplats

2012 gjorde tidningen Babbel ett besök på 
Långasjöns badplats för att kontrollera tillgäng-
ligheten för oss med rörelsehinder. Då kunde vi 
konstatera att tillgängligheten inte alls var bra.
För en kort tid sedan fick vi höra att nu skall 
det bli ändring på detta. Badplatsen skall göras 
tillgänglig! Men hur skall detta gå till och vad är 
det som skall göras?

Vi bokade träff med Lennart Nilsson som är 
parkutredare i Karlshamns kommun och han 
tog hjälp av Tomas Lind som är arbetsledare.  

Tidningen Babbel testade badplatsen 2012 och 
den fick då underkänt av oss när det gällde till-
gängligheten. Nu är det beslutat att den skall 
byggas om. Finns det möjligen ett samband? 
- Nej, det har inte med saken att göra, berättar 
Lennart. Det är ett arbete som pågår hela tiden 
med tillgänglighetsanpassningar. Tidigare fanns 

det inget vatten och avlopp i området, men det 
gör det nu och därför har vi nu tagit tag i det, 
klargör Lennart Nilsson. 

Vad är det då som ska göras för att Långasjöns 
badplats ska bli tillgänglig för oss?  
-Det är de allmänna grejorna som ska tillgänglig-
hetsanpassas. Det ska bli en ramp som går ner 
i vattnet med räcke på båda sidorna. Man skall 
lätt komma ner i vattnet om man sitter i rullstol 
och vill bada. Bryggan skall utrustas med en 
plattform så att man kan sätta sig på kanten och 
kasa ner i vattnet. Gruset ner till bryggan från 
stranden skall vara tjockare så att man enklare 
kan ta sig fram till bryggan. 

 

Lennart Nilsson

Gamla bryggan i Långasjön

Utdrag ur Babbel 2012-02
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Text: Johanna Rönnholm
   Foto: Ola Olsson 
             Parkförvaltningen

När började arbetet med tillgänglighetsanpass-
ningen vid Långasjöns badplats?  
-Arbetet började 2013 då vi satte igång med att 
göra toaletterna tillgängliga på badplatsen. Det 
var ju vanliga utedass tidigare, svarar Tomas på 
frågan. 

När sätter ni igång med resten av arbetet på 
Långasjöns badplats? 
-Arbetet startar troligen i mitten av maj och vi 
skall vara klara i god tid innan badsäsongen bör-
jar, svarar Lennart.

Vad är det exakt som ska göras för att det ska 
bli bra tillgänglighet?  
-Som vi berättat tidigare så är handikapptoalet-
ten redan färdigställd. För ca 2 månader sedan 
blev den nya grillplatsen färdig. Det som nu 
återstår är att lägga dit tjockare grus som gör att 
underlaget blir bättre. Till slut skall vi även lägga 
ut en speciell brygga med de funktioner som vi 
berättade om tidigare, säger Lennart.

Hur många är det som jobbar med att 
fixa till badplatsen så att den blir till-
gänglig? 
-Det är 2 eller 3 personer som ska se 
till så att allt blir gjort och de har även 
tillsyn hela tiden på att saker och ting 
blir gjorda, berättar Lennart med hjälp 
av Tomas. 

Vem ansvarar för att den ska bli till-
gänglig på bästa sätt?  
-Badplatsen ansvarar parkenheten för, 
som i sin tur tillhör samhällsbyggnads-
förvaltningen. Vi har en politisk nämnd 
över oss och det är fritidsnämnden och 

de är ansvariga att det blir gjort, de har även 
hand om pengarna. Sen för vi också samtal med 
handikapprådet, fortsätter Lennart och Tomas. 

Till sist, är det fler badplatser som skall till-
gänglighetsanpassas? 
-Det är två badplatser som nu åtgärdas. Långa-
sjöns badplats och även Sternö badplats, avslu-
tar Lennart Nilsson.  
 
Babbel tackar Lennart Nilsson och Thomas Lind 
för att de delade med sig av nyheterna kring 
Långasjöns badplats, som är en av kommunens 
mest populära badplatser.  
 
Vi på tidningen Babbel lovar att göra ett nytt 
test av badplatsen i sommarnumret av tidning-
en som kommer ut i början av juli månad. 

 
Tomas Lind
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Nya Fritidskatalogen 

 
Text och Foto: Johanna Rönnholm

En av årets små höjdpunkter är för många när 
den nya Fritidskatalogen kommer ut. Som jour-
nalist på tidningen Babbel så blev jag själv lite 
nyfiken på innehållet i årets katalog och bjöd 
därför in Martin Eliasson som arbetar som Fri-
tidskonsulen och är den som ger ut tidningen. 

Vad är det för aktiviteter som finns med i årets  
fritidskatalog?  
-Det är samma som har varit med innan men 
det har kommit in en nyhet och det är Linedan-
sen, säger Martin Eliasson.

Var får du alla 
idéer till fritidska-
talogen ifrån? 
-Jag har samarbe-
te med de andra 
kommunerna, vi 
ska vara med på 
Funka för Livet 
mässan i Karls-
krona med Festival 
Special och det är 
ett bra forum där 
man får nya ideér. 
Föreningen GRUN-
DEN har nya aktivi-

teter varje månad och ibland hör privatpersoner 
av sig med ideér, säger han.

Villken tror du blir den populäraste aktiviteten 
i år? 
-Oj vad svårt, det kan bli vad som.  Annexet bru-
kar vara populärt och likaså Grundens dans. Jag 
hoppas även på Linedansen i år, säger Martin. 

Tycker du man ska skriva om Grundens aktivi-
teter i fritidskatalogen? 
-Ja, det tycker jag att man kan göra för Grunden 
i Karlshamn har ju en egen sida i katalogen, men 
man behöver ju inte skriva datumen för de är 

inte spikade när katalogen kommer ut, säger 
han. 

När brukar du få in nyheterna till fritidskatalo-
gen?  
-Det är lite olika när jag får in de, säger Martin. 

Vad tycker du själv verkar vara kul med att göra 
fritidskatalogen?  
-Det är inte att göra den som är kul utan att 
samla ihop alla aktiviteter som ska vara med i 
den, säger han.

Om man har önskemål om någon ny aktivitet 
som inte finns med i fritidskatalogen så ska man 
kontakta Martin Eliasson på jobbet eller via 
mail, så ska han se om han kan fixa den aktivite-
ten och telefonnumret är 0454-818 83 och mail-
adressen är martin.eliasson@karlshamn.se .

Babbel tackar Martin Eliasson för pratstunden 
om fritidskatalogen.   

Martin Eliasson, Fritidskonsulent
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Hannas Roliga Sida

Fru Ullis var trött på att göra allt hushålls-
arbete där hemma, så hon och mannen 
kom överens om att laga middagen varan-
nan dag. Ullis kom trött och sliten hem 
från jobbet, glad över att slippa laga mat. 
Hon möttes av sin gode make i köket, 
spritt språngande naken, med ett glas vat-
ten i handen. 

- I kväll står det kärlek och källvatten på 
menyn! sa mannen och så blev det! 

Dagen efter kom mannen hem. Han luk-
tade förväntansfullt och ropade ivrigt: 
 
- Vad ska vi äta idag, min skatt?
Varpå Ullis kom fram, naken, dåligt smin-
kad, håret i tovor och väste: 

- Rester från igår!

- Vilken mat får du alltid sist?
- Senap.

Svea Olsson besökte sin makes grav och rensade 
lite ogräs när vinden tog tag i några grässtrån.  

Hon satt på huk när ett grässtrå killade till i tros-
kanten. 

Svea konstaterade sorgset:
 
- Åh, Valter lille, kan du inte ens låta mig va nu 
när du är döer???
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Grunden Karlshamn  
medverkar i ett forskningsprojekt

 
Föreningen Grunden i Karlshamn har sedan ett 
drygt år tillbaka ingått i ett forskningsprojekt 
som går ut på att öka kunskapen om föreningar 
som leds av människor med funktionshinder. En 
av forskarna i det här projektet är Therése  
Mineur och Babbel träffade henne då hon be-
sökte Grunden Karlshamn för att intervjua några 
i styrelsen.

Hur började det här projektet?  
-Mina kollegor Magnus Tideman och Ove Mal-
lander har känt varandra länge. De har båda 
ägnat sig åt forskning som handlar om hur 
personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har det i samhället. De upptäckte att det 
finns forskning i andra länder om vilken bety-
delse föreningar (som liknar Grunden) har för 
sina medlemmar.  
 

Någon sådan forskning fanns inte i Sverige så 
de bestämde sig för att söka pengar till det  

 

här forskningsprojektet. När de väl hade fått 
pengar behövde de en forskare till som kunde 
vara med i projektet och då frågade de mig.

Varför blev just Grunden Karlshamn utvald 
till det här?  
-I början av projektet ringde vi runt till alla 
föreningar för att få reda på lite mer om för-
eningarna. Då var det en del föreningar som 
visade sig vara mer aktiva än andra och som 
vi blev mer nyfikna på. Vi rådfrågade också 
Riksföreningen om vilka föreningar som de re-
kommenderade att besöka och då tipsade de 
bland annat om Karlshamn. Dessutom kände 
vi oss väldigt välkomna i Karlshamn, vilket 
underlättade eftersom vi ville komma tillbaka 
och besöka er flera gånger.

Vad ska forskningen leda till? 
-Det ska leda till ökad kunskap om förening-
arna, om hur de fungerar, på vilket sätt de 
är viktiga för deltagarna och på vilket sätt de 
eventuellt kan leda till att människor upplever 
förändringar (kanske förbättringar) i sina liv, 
men också om de på något sätt kan leda till 
förändringar i samhället.

Hur länge ska detta projekt pågå?  
-Projektet ska pågå under hela det här året 
och under ett par månader i början av år 
2016.

Vad ska det bli av detta projekt?  
-När man forskar är det viktigt att man redovi-
sar sina resultat och vad man har kommit fram 
till. Det kommer vi att göra på olika sätt. Bland 
annat kommer vi att skriva artiklar på engelska 
som publiceras i vetenskapliga tidsskrifter, så 
att forskare (och andra intresserade) från Sve-
rige och andra länder ska kunna läsa om våra 
resultat. Det är också viktigt att de som deltar i 
forskningen får del av r esten och därför kom 
 

mer vi också att ge ut en lättläst rapport på 
svenska och anordna en konferens där resulta-
ten kommer att presenteras.

Vilka bitar ingår i detta projekt?  
-Vi började med att göra en kartläggning över 
vilka Grunden föreningar som finns, men också 
över Klippan sektionerna (som är en del av 
FUB). Sen har vi besökt många föreningar för 
att sedan göra intervjuer med deltagare och 
coacher i en del av dessa föreningar. Under 
våren kommer vi att göra gruppintervjuer med 
deltagare från ett par av de andra föreningarna 
som vi tidigare också har besökt (men där vi 
inte gjort några intervjuer ännu). Vi planerar 
också att prata med myndigheter om vad de 
har för uppfattning om föreningarnas bety-
delse. Inom ramen för projektet samarbetar vi 
också med forskare ifrån Australien som bedri-
ver liknande forskning. Under hösten kommer 
vi att träffa dem för att prata om vilka likheter 
och skillnader som finns mellan länderna. 

Vad tycker du om att leda detta projekt? 
-Nu är det inte jag som leder projektet, utan 
det är Magnus Tideman som är så kallat forsk-
ningsledare. Men jag tycker att det är både 
intressant och roligt att få möjlighet att vara 
en del av det här projektet. Både för att jag 
får möjlighet att träffa många intressanta och 
trevliga människor men också för att jag själv 
utvecklas, lär mig nya saker och får en ökad 
förståelse för betydelsen av att det finns fören-
ingar, som Grunden.  



13

 
Text o Foto: Johanna Rönnholm

 
Föreningen Grunden i Karlshamn har sedan ett 
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sökte Grunden Karlshamn för att intervjua några 
i styrelsen.

Hur började det här projektet?  
-Mina kollegor Magnus Tideman och Ove Mal-
lander har känt varandra länge. De har båda 
ägnat sig åt forskning som handlar om hur 
personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har det i samhället. De upptäckte att det 
finns forskning i andra länder om vilken bety-
delse föreningar (som liknar Grunden) har för 
sina medlemmar.  
 

Någon sådan forskning fanns inte i Sverige så 
de bestämde sig för att söka pengar till det  

 

här forskningsprojektet. När de väl hade fått 
pengar behövde de en forskare till som kunde 
vara med i projektet och då frågade de mig.

Varför blev just Grunden Karlshamn utvald 
till det här?  
-I början av projektet ringde vi runt till alla 
föreningar för att få reda på lite mer om för-
eningarna. Då var det en del föreningar som 
visade sig vara mer aktiva än andra och som 
vi blev mer nyfikna på. Vi rådfrågade också 
Riksföreningen om vilka föreningar som de re-
kommenderade att besöka och då tipsade de 
bland annat om Karlshamn. Dessutom kände 
vi oss väldigt välkomna i Karlshamn, vilket 
underlättade eftersom vi ville komma tillbaka 
och besöka er flera gånger.

Vad ska forskningen leda till? 
-Det ska leda till ökad kunskap om förening-
arna, om hur de fungerar, på vilket sätt de 
är viktiga för deltagarna och på vilket sätt de 
eventuellt kan leda till att människor upplever 
förändringar (kanske förbättringar) i sina liv, 
men också om de på något sätt kan leda till 
förändringar i samhället.

Hur länge ska detta projekt pågå?  
-Projektet ska pågå under hela det här året 
och under ett par månader i början av år 
2016.

Vad ska det bli av detta projekt?  
-När man forskar är det viktigt att man redovi-
sar sina resultat och vad man har kommit fram 
till. Det kommer vi att göra på olika sätt. Bland 
annat kommer vi att skriva artiklar på engelska 
som publiceras i vetenskapliga tidsskrifter, så 
att forskare (och andra intresserade) från Sve-
rige och andra länder ska kunna läsa om våra 
resultat. Det är också viktigt att de som deltar i 
forskningen får del av r esten och därför kom 
 

mer vi också att ge ut en lättläst rapport på 
svenska och anordna en konferens där resulta-
ten kommer att presenteras.

Vilka bitar ingår i detta projekt?  
-Vi började med att göra en kartläggning över 
vilka Grunden föreningar som finns, men också 
över Klippan sektionerna (som är en del av 
FUB). Sen har vi besökt många föreningar för 
att sedan göra intervjuer med deltagare och 
coacher i en del av dessa föreningar. Under 
våren kommer vi att göra gruppintervjuer med 
deltagare från ett par av de andra föreningarna 
som vi tidigare också har besökt (men där vi 
inte gjort några intervjuer ännu). Vi planerar 
också att prata med myndigheter om vad de 
har för uppfattning om föreningarnas bety-
delse. Inom ramen för projektet samarbetar vi 
också med forskare ifrån Australien som bedri-
ver liknande forskning. Under hösten kommer 
vi att träffa dem för att prata om vilka likheter 
och skillnader som finns mellan länderna. 

Vad tycker du om att leda detta projekt? 
-Nu är det inte jag som leder projektet, utan 
det är Magnus Tideman som är så kallat forsk-
ningsledare. Men jag tycker att det är både 
intressant och roligt att få möjlighet att vara 
en del av det här projektet. Både för att jag 
får möjlighet att träffa många intressanta och 
trevliga människor men också för att jag själv 
utvecklas, lär mig nya saker och får en ökad 
förståelse för betydelsen av att det finns fören-
ingar, som Grunden.  

Handen på 
hjärtat

”Handen på hjärtat” kommer årets NEOM före-
ställning på Lokstallarna i Karlshamn att heta. 
Den handlar om människor med hjärtat på rätt 
ställe och vad som händer inom och emellan 
människor som blir hjärtlösa. Ofta pratar vi till-
sammans om det vi gör, vad betyder det att vara 
hjärtlös? Kan man vara det fast man inte menar 
det? Hur ska man kunna visa en eller flera käns-
lor? Vad är att överdriva? Varför gör min rollfigur 
si eller så?

Sylvi Viberg och Omman-Erika Silfver har till-
sammans med skådespelarna själva arbetat fram 
årets föreställning.

I år medverkar 18 skådespelare föreställningen.
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Kommunalrådet besökte 
Grunden Karlshamn

Den 20 mars besökte Karlshamns kommunal-
råd Per-Ola Mattsson, Grunden Karlshamn un-
der en eftermiddag!

Per-Ola var nyfiken på föreningen och efter en 
lite trevande start så flödade frågor och fun-
deringar från Grunden Karlshamns styrelsele-
damöter. Frågorna som behandlades var sam-
arbetsfrågor, kontaktkort, tillgänglighet och en 
massa andra saker.

Grunden Karlshamns ordförande, Andreas Pet-
tersson, tycker det är viktigt att föreningen har 
en bra relation med våra folkvalda politiker. En 
viktig uppgift är enligt Andreas att informera om 
våra behov. 

En av frågorna som ställdes till kommunalrådet 
var om han kunde tänka sig att bli medlem i 
Grunden Karlshamn, och känslan vi fick var att 
det kunde han mycket väl tänka sig att bli.

Per-Ola Mattsson undrade om föreningen Grun-
den samarbetade med några andra handikapp-
föreningar och fick till svar att än så länge före-
kom inte några samarbeten. Dock meddelade 
Grundens representanter att sådana samarbe-
ten mycket väl kan bli aktuella i framtiden och 
kommunalrådet hjälpte dem med en första kon-
takt med Yvonne Forsell som är bla är verksam i 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan.

Grunden Karlshamns styrelse tyckte det var väl-
digt trevligt att möta Per-Ola Mattsson och alla 
kommer nu att fundera ut nya kluriga frågor till 
honom  då de möts nästa gång. 

Text:Johanna Rönnholm 
  Foto: Ola Olsson
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Fritidskalender

Påsklovsöppet på Blekinge exotiska 
värd 
Datum: 27 Mars - 12 April 
Plats: Blekinge exotiska värd i Strömma 

Påsklovsöppet på Kreativium 
Den: 27 Mars-12 April 
Plats: Kreativium i Strömma 

Dragonforce 
Datum: 3 April 
Plats: Belleveuparken, Karlshamn 
Info: Konsert med power metal-bandet Dragon-
force.

Du är allt som är jag 
Datum: 11 April 
Tid: 19.00-21.00 
Plats: Lokstallarna 
Info: Teater om Edith Pafs sista år.

ABF körens vårsoarè 
Datum: 12 April 
Tid: 17.00 
Plats: Folkets hus

Bokcirkel för vuxna 
Datum: 12 Mars-21 maj 
Tid: 15.00 
Plats: Stadsbibleoteket i Karlshamn

Värdens Barngala 
Datum: 18 April 
Tid: 
Plats: Statstearten

Raskens vi går åt vilket håll vi vill 
Datum: 24 April 
Tid: 19.00-21.00

Karlshamns kulturfestival 
Datum: 1-10 Maj 
Plats: Östra Piren 
Info: Konstutställning med musik, teater och 
dans från olika länder.

Mörrums Nationaldag 
Datum: 10-11 Maj 
Plats: Mörrum centrum 
Info: Folkfest i Mörrum

Dansbandsafton med Blek Inge’z 
Datum: 2 maj 
Tid: 20:00 
Plats: Bellevueparken 
Info: 70-talsafton i Bellevueparken.

Sommarteater, Alice i underlandet 
Datum: 26 juni-15 juli. 
Info: Sommarteater på kastellet.

 


