
 

 
 

  

 

BABBEL 
Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet 

i Karlshamns kommun, Nr 3, 2013 
 

 

Andreas 
Cykelbud 

Färdtjänsten 
i Blekinge 
 

 

S:t Julianpriset delas 
snart ut, men vad är 
det för ett pris? 

I detta nummer: 
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INNEHÅLL i detta nummer 
 
  2...Redaktionssida 
  3…Mitt jobb  12….Andreas Cykelbud 
  4…My börjar skolan 13….Andreas Cykelbud 
  5…My börjar skolan 14….Grunden Dans 
  6…S:t Julienpriset 15….Fritidskalender 
  7…S:t Julienpriset 16….Fritidskalender 
  8…Färdtjänsten 17….Fritidskalender 
  9...Färdtjänsten 18….Fritidskalender 
10…Färdtjänsten/Grundens Dans 19….Annonssida 
11…Hannas Roliga Sida 20….Poliscaféet Torghandel 

 

 

 

BABBEL                                            Telefon:    0454 – 814 87                                       Redaktörer: Adina Nilsson, text 
Rådhusgatan 2       E-post:       babbel@karlshamn.se                                                          Johanna Rönnholm, text 
374 36  KARLSHAMN                     Internet:   www.karlshamn.se/Karlshamn/Bo/Stod--omsorg/          
                                                     Funktionsnedsattning/Aktiviteter-och-fritid/Tidningen-Babbel/         Hanna Kajsajuntti, foto 
                                                                                                    My Lundahl, foto 
               Andreas Pettersson, research 

Ansvarig utgivare: Ola Olsson, MG Verkstán, 0454-814 87 

Babbels redaktörer har ordet… 
 
Brukar du resa med Färdtjänsten? Irriterar du dig på olika saker som 
har med Färdtjänsten och göra? Babbel har mött handläggare på  
Blekingetrafiken i Karlskrona som svarat på våra frågor. Du läser om mötet 
i denna tidning. 
 
Andreas Cykelbud heter en ny verksamhet i Karlshamn. Mannen bakom 
verksamheten heter Andreas Karlsson. Tidningen Babbels reporter, Adina 
Nilsson, följde med Andreas på en postrunda i högt tempo. 
 
My Lundahl är en gammal medarbetare på Babbel. Men nu har My bestämt sig 
för att plugga några år. Vi får ta del av My’s förberedelser innan skolstarten. 
 
Vi har ställt några frågor till Grunden Karlshamns ordförande Andreas Pettersson 
angående den stundande höstdansen, läs vad han svarade i Babbel. 
 
I december månad så delas det ut ett pris som heter S:t Julianpriset till en 
fastighetsägare som på eget initiativ gjort det enklare för människor med 
rörelsehinder. Vi har tagit reda fakta kring det här priset.  
 
Trevlig läsning önskar vi på Babbel 
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Text och Foto: Adina Nilsson 

 

 
 
Ann-Kristin Karlsson från 
Karlshamn, arbetar på Väv/Sy 
gruppen på Styrmansgården i 
Karlshamn. Babbel följde henne 
under ett arbetspass, där hon 
passade på och berätta om sitt 
jobb.  
 

Ann-Kristins arbetsdag börjar 
klockan 09.00 med att hon väver 
under en timme efter det går hon 
och fikar. 

 
Efter fikat klipper hon tygremsor 
fram till klockan 11:00.  
Remsorna skall hon använda när 
hon sen väver fram till lunch. 
 

 
 
 

Lunchen äter hon tillsammans med 
sina arbetskamrater på 
Gustavsborg. 
 
När hon kommer tillbaka efter lunch 
syr hon i en timme. Hon tycker det 
att den roligaste arbetsuppgiften av 
de hon gör inflikar hon med ett glatt 
leende på läpparna. 
 
Sista timmen innan hon slutar 
klockan 15.00 väver hon igen. 

Avslutningsvis berättar Ann-Kristin 
att på fredagar städas det. 
Städningen görs på eftermiddagen 
då det är lugnt på arbetsplatsen. 
 

Mitt jobb 
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”Jag lovar att komma och hälsa 

på snart!”. Detta löfte gav My 

Lundahl då hon lämnade 

Textilhörnet för att börja sin 3- 

åriga utbildning på Jämshögs 

folkhögskola.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är andra gången du börjar  

denna utbildning,  hur kommer 

det sig?   

-Det var så här, förut när jag 

gick på NEO så var det mycket 

bråk både på skolan och på  

 

 

 

bussen, därför hoppade jag av  

och började att arbeta istället. 

Men jag har varit där och hälsat 

på och det är lugnare nu, därför 

vill jag börja utbildningen igen.  

Vad förväntar du dig av 

utbildningen?  

-Jag vill fortsätta med teater 

och jag vill hålla på med musik 

och måla.   

 

My återvänder till NEO 

 

 

 

 

 

 

amet. 

Skolväskan sitter som den ska, säger My när 

hon provar sin skolutrustning. 

En glad My är redo inför skolstarten 
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Hur känns det att börja skolan?  

-Det ska bli skoj, för jag har 

saknat skolan. Men det är lite 

pirrigt i magen. När jag börjat 

min utbildning på skolan, då 

kommer jag att sakna arbetet 

och personalen på arbetet och 

kompisarna.  

 

 

 

Hur skall du ta dig till Jämshögs 

Folkhögskola? 

-Jag ska åka buss. Jag får 

promenera till Resecentrum i 

Karlshamn och ta bussen 

därifrån till Jämshögs 

Folkhögskola varje dag. 

 Vi på tidningen Babbel önskar 

My lycka till med sina studier 

och vi är helt säkra på att det 

kommer att gå bra.  

My Lundahl sitter i busskuren och väntar på att bussen ska 

komma 

My Lundahl säger hejdå till arbetskompisen Eva Johansson. 

En glad My är redo inför skolstarten 

Reporter: Johanna Rönnholm 

Foto: Ola Olsson 
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Under sommaren och hösten 2013 

har Karlshamns kommuns invånare 

kunnat lämna in förslag på olika 

privatägda byggnader som de 

tycker förtjänar ett S:t Julianpris. 

Men vad är det för ett pris? Babbel 

bestämde sig för att få svar på 

denna fråga och fick kontakt med 

Martin Lindblom på 

Byggnadskontoret som svarade på 

våra frågor.  

Vad är St: Julian för ett pris? 

-Det är ett pris som delas ut till 

”privata” fastighetsägare som gjort 

något på sina byggnader som tar 

bort hinder, t.ex. anpassar nivå 

skillnader för funktionshindrade 

eller liknande. 

Vad menar du med privata 

fastighetsägare? 

 

 

 

 

 

-Det finns hus och byggnader som 

ägs av privatpersoner eller företag 

och sen finns det kommunala 

byggnader som t.ex. Rådhuset.  

Byggnader som ägs av Karlshamns 

kommun får inte vara med och 

tävla. Husen skall också vara 

byggnader som får användas av alla. 

År 2004 kom det en lag som säger 

att fastighetsägare med enkla medel 

skall avhjälpa enkla hinder för 

funktionshindrade. 

Hur stort är intresset bland 

husägarna till detta pris? 

-Den här utmärkelsen är en liten 

morot till att fastighetsägarna ska 

göra lite mer än vad lagen SÄGER, 

berättar Martin.. 

-Priset har delats ut en gång tidigare 

i Karlshamns kommun och det priset  

S:t Julianpriset 

 

 

 

 

amet. 
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avsåg året 2010. Vinnaren det året 

var en fastighet som ligger i 

kvarteret ”Nyköping 4” och det var 

en barnaffär som låg i den aktuella 

byggnaden som fick priset för den 

ramp som de hade byggt utanför 

entrén. 

 -I år avser priset förändringar som 

gjorts under 2011-2012.  Man har 

kunnat lämna in förslag på 

förändringar fram till den sista 

augusti i år, men tyvärr så har det 

inte kommit in så många förslag 

som vi hade hoppats på.  

-Nu skall en arbetsgrupp sätta sig 

och gå igenom allt material, alla 

förslag, och sen skall arbetsgruppen 

föreslå vem som skall vinna S:t 

Julianpriset 2013 till 

kommunstyrelsen i oktober. 

När får vinnaren reda på att de 

skall få priset? 

- I december månad delas 

utmärkelsen ut i samband med när 

det delas ut andra stipendier i 

kommunen. Då presenteras S:t 

Julianpriset för allmänheten. 

-Själva utmärkelsen är en är en 

stenplakett där namnet S:t 

Julianpriset är ingraverat.  Sedan 

sätts priset upp på 

den byggnad som 

erhållit priset.  

Vi i Babbel 

redaktionen vill tacka 

Martin Lindblom för 

han tog sig tid med 

att svara på våra 

frågor runt S:t Julian 

priset utmärkelsen. 

 
Text och foto: Adina nilsson  
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Många av oss som läser Babbel har 

nog på olika sätt kommit i kontakt 

med färdtjänsten. Men vilka är det 

som bestämmer vem som skall få 

åka färdtjänst och vilka regler är 

det som gäller? Babbel skall i detta 

reportage försöka reda ut frågorna. 

 

I Sverige finns det en lag som heter 

”Lag om Färdtjänst” från 1998. Man 

kan få Färdtjänst om man har ett 

funktionshinder som är bestående 

och som varar en längre tid. Du skall 

också ha väsentliga svårigheter med 

att åka allmänna kommunikationer 

(buss och tåg).  

 

 

 

Ansökan om Färdtjänst gör man hos 

Region Blekinge som finns ute vid 

BTH på Gräsvik i Karlskrona. 

Tidningen Babbel tog skjuts av vår 

egen Färdtjänst, handledaren Ola, 

till Gräsvik i Karlskrona, där vi mötte 

Bibbi Svensson och Pia Borg 

Lindblom, som fick svara på våra 

frågor. 

 

Varför skall vi som reser med 

Färdtjänst alltid vara utrustade 

med kontanter för att kunna 

betala? Varför kan man inte betala 

med kredit- eller resekort som man 

gör i de vanliga bussarna? 

-I nuläget så har vi inte den 

utrustningen som behövs för att ta 

emot kortbetalning, men jag tror att 

det kommer ganska snart och den 

utrustning som finns ombord på 

bussarna för betalning tar alldeles 

för stor plats i färdtjänstbilarna, det 

är anledningen till att man inte kan 

Färdtjänsten 

 

 

 

 

 

amet. 

En av Färdtjänstens 25 minibussar som servar med 

transport. 
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betala med resekort idag. Har man 

inga kontanter med sig, då får man i 

dagsläget inte åka med Färdtjänst, 

berättar Bibbi Svensson som är 

driftsansvarig för BLI-centralen.  

 

Hur vet man hur mycket en resa 

kommer att kosta? 

-När man åker med Färdtjänst så 

betalar man per zon och i varje  

kommun finns det 2 zoner, berättar 

Pia Borg Lindholm som är gruppchef 

för Färdtjänsthandläggningen.  

Hur långt i förväg måste man 

beställa en resa? 

-Vi brukar svara lite luddigt att man 

ska beställa resan i GOD TID! Men 

vad är ”i god tid”? När detta har 

diskuterats hos oss så har vi bestämt 

oss för att: Senast dagen innan som 

själva resan ska äga rum, kan anses 

som i god tid. Men man får självklart 

gärna beställa resan ännu tidigare. 

Mellan vilka tider kan man använda 

Färdtjänsten? 

- Söndag-Torsdag kör Färdtjänsts-

bilarna mellan klockan 05:00-24:00 

och Fredag-Lördag mellan klockan 

05:00-02:00. 

 

Kan ni berätta lite om vad 

Transport service är? 

- Transport service betyder att 

chauffören hjälper passageraren 

med att komma in och ut ur bilen, 

samt se till så att  bilbältet spänns 

fast, om man behöver mer hjälp så 

måste man ha en beviljad tilläggs-

tjänst i ditt tillstånd.  

Beställnings- och informationscentralen för Blekingetrafiken 

Bibbi Svensson 

Pia Borg Lindblom 
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-Tillläggstjänsten innebär att man 

kan få hjälp till/från sin lägenhet 

eller till/från sitt hus till bilen. 

Observera att chauffören INTE går in 

i bostaden utan börjar sin hjälp vid 

dörren, klargör Pia Borg Lindblom.    

Vilka är de vanligaste klagomålen 

som Färdtjänsten får från 

resenärerna?  

-De flesta klagomålen är oftast 

relaterade till chaufförerna. Man 

tycker inte att man får den hjälp 

som man tycker att man skall få 

m.m. Men det är verkligen inte 

många klagomål som framförs. Man 

skall veta att vi kör 700-800 

transporter varje dag i Blekinge  

under vardagarna! 

   

Vi på Babbel vill framföra vårt 

varmaste tack för att Ni tog er tid att 

besvara våra frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det drar ihop sig till årets upplaga av 

Grunden Karlshamns höstdans. I år 

heter det Novemberdans istället för 

Oktoberdans.  

Varför har ni bytt namn? 

-Svaret är enkelt. När vi skulle boka 

Bellevueparken för årets dans, så 

visade det sig att den sista helgen i 

oktober var bokad av någon annan. Då 

fick vi ta den första helgen i november 

istället, säger föreningens ordförande 

Andreas Pettersson. Dansen är i år den 

2 november mellan klockan 18:00-

22:00. 

Förra året tyckte en del att det var lite 

för dyrt med 250 kronor i entré. Blir 

det samma pris i år? 

-Vi blev väldigt ledsna när vi fick höra 

att några stycken tyckte det var för 

högt pris. I priset ingår hyra av 

Bellevueparken, mat, orkester och 

kaffe med tillbehör. I år har vi sänkt 

priset till 200 kronor per person men 

då är priset detsamma för alla, även 

personal som följer med. Vi kommer 

att skicka ut inbjudningarna i slutet av 

september månad. 

Pia Borg Lindblom. 

Text: Johanna Rönnholm och Adina Nilsson 

Foto: Ola Olsson 

BLI = Beställning, Ledning och Information 

Novemberdans 

2 november 
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 Hannas Roliga Sida! 

 

 

-Vad är det för likhet mellan 

en mås och en kvinna? 

-Den rotar i allt, skränar 

och skriker, lämnar en aldrig 

ifred och bråkar med allt 

och alla. 

 
 

Plockar du blommor i bara 

kalsongerna?    

- Ja, det är kalsippor. 

 

 

Redaktör: Hanna Kajsajuntti 

Vilken snygg ögonskugga du har. Vad 

är det för märke? 

- Varuhusets nya svängdörr... 

 

 

Vad är det för likhet mellan 

män och blandfärs? 

- Hälften nöt, hälften svin!!! 
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Strax efter semestern 2012, började 

Andreas Karlsson från Möllebacken 

att leverera post till de olika dagliga 

verksamheterna i centrala 

Karlshamn. Nu ett år senare så heter 

hans verksamhet Andreas Cykelbud 

och vi på Babbel följde med under 

en postrunda.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Nu är det morgon och arbetsdagen 

har just börjat. 

Här är loogboken som skall följas. 

Här har Andreas anlänt till Polishuset i Karlshamn, där 

han  ska  lämna och hämta post. 

Det gäller att vara noga så att inte breven hamnar hos fel 

mottagare. 

Då bär det strax iväg till Textilhörnet. 

Andreas Cykelbud 

 

 

 

 

 

amet. 
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 På språng in i korridorerna på Styrmansgården. 

Man får mycket motion att vara postgubbe. Men han trivs 

med sitt arbete. 

På Textilhörnet finns det alltid post att hämta. Loggboken 

stäms av så att allt är i ordning innan han lämnar stället. 

Här har han post att leverera på sin tur. 

Då var dagens postrunda över. Nu återstår bara att återlämna 

loggboken till personalen på Möllebacken.  

Reporter: Adina Nilsson 

Foto: Ola Olsson 

Reportage teamet från Babbel fick verkligen 

jobba på med sina cyklar då vi följde Andreas 

under hans arbetspass. Varma och svettiga 

tackade vi honom innan vi drog oss tillbaka på 

en skuggig plats på redaktionen. 



 

ANNONS 
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September 

Musikmarsch – Musikmarsch genom centrala Karlshamn till torget 

21/9 och 28/9. Tid 10:00 

Arrangör: Karlshamns musikkår i samarbete med Karlshamns kommun  

 

 

Bartalomeo 4 kvinnor, 4 viljor och 4 påsar mjöl  

En dans föreställning 18/9 – 20/11 Tid 17:30  

Plats Stadsteatern, Pris vuxna 120 kronor scenpass 100 kronor, biljetter 

köpes på Lundins Bokhandeln, Coop Forum och turistbyrån 

 

 

Jazzkonsert – Konsert med Jan Lundgren och Jacques Werup 

20/9 Tid 19:30 Plats Lokstallarna  

Biljetter säljs på Karlshamns riksteaters hemsida 

www.karlshamn.riksteatern.se  

Arrangör: Kammarmusikföreningen Pro Musica, Jazzföreningen Munthe och 

Karlshamns Riksteaterförening  

  

  

     

 

 

 

Fritidskalender 

Fritidskalender 
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Biometropol visar: En gång om året 

26/9 Tid 19:00 – 20:20  

Plats: Metropolbiografen    

Biljetter 60 kronor, Student 40 kronor  

Arrangör: Biometropol är ett samarbete mellan Metropolbiografen och 

Kultur och biblioteksenheten. 

Forskarfredag  

Datum: 27/9. Tid 16:00-20:00. Plats: Kreativum 

Prova på forskning och möt forskare på många spännande sätt, på 

forskarfredag kommer Blekinge Tekniska Högskola och visar upp olika delar 

av sin verksamhet, det blir föreläsningar , workshops, prova på stationer och 

mycket mer.  

Arrangör: Blekinge Tekniska Högskola och Kreativum  

Oktober  

Kulturnatten  

5/10 

Musik, teater, konst spektakel, dans och tävlingar  

Program på:  www.karlshamn.se  

 

Biometropol visar: Lore  

Datum: 10/10 Tid 19:00 – 20:50.Plats: Metropolbiografen 

Arrangör: Bio Metropol är ett samarbete mellan Metropolbiografen och 

Kultur och biblioteksenheten i Karlshamns kommun. 

Biljetter 60 kronor, Student 40 kronor  

 

   

 

Fritidskalender 

Fritidskalender 
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Biometropol visar: En sång för Marion   

Datum: 7/11. Tid: 19:00 – 20:35.  

Biljetter: 60 kronor  

Plats: Bio Metropol  

Arrangör: Bio Metropol är ett samarbete mellan Metropolbiografen och 

Kultur och Biblioteksenheten i Karlshamns kommun. 

 

Teater: Marknadsafton   

Datum: 22/11. Tid: 19:00. Plats: Mörrums Folkets Hus och Park. Pris: Vuxna 

150 kronor, scenpass 110 kronor. Biljetter köps via Turistbyrån, Lundins 

Bokhandel och Coop Forum. Arrangör: Karlshamns Riksteaterförening.  

 

Julmarknad i Törneryd  

Slöjdare, hantverk och allehanda godsaker 22/11–24/11, 22/11 17:00 – 

21:30, 23/11 10:00 – 15:00 Plats: Törneryds bygdegård. 

 

Adventsljusstöpning  

Datum: 23/11. Tid: 09:00 – 13:00. Arrangör: Mörrums Hembygds och 

Fornminnesförening. 

 

Bio Metropol visar: Kära Passagerare  

Datum: 28/11. Tid: 19:00 – 20:30  

Biljetter: 60 kronor 

Arrangör: Bio Metropol är ett samarbete mellan Metropolbiografen och 

Kultur och Biblioteksenheten i Karlshamns Kommun  

     

 

 

Fritidskalender 

Fritidskalender 
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Teater - Du é du och jag är jag 

Datum: 30/11. Tid: 11:00 – 11:40  

Plats: Lokstallarna  

Arrangör: Kultur och Biblioteksenheten i Karlshamns kommun & 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Teater - När katten är borta 

Datum: 30/11. Tid 19:00.  

Plats: Stadsteatern i Karlshamn. 

Pris: 300 kronor, scenpass 260 kronor. Biljetter köpes via Turistbyrån, 

Lundins Bokhandel och Coop Forum. 

Arrangör: Karlshamns Riksteaterförening.  

 

December  

Julträff  

Datum: 7/12. Tid: 17:00. Plats: Halasjö Hembygdsgård.  

Arrangör: Halasjö Hembygdsförening.  

 

Luciakröning  

Datum: 13/12  

Tid: Ej bestämt vid denna tidnings utgivning. 

Plats: Carl Gustav kyrka  

 

 

 

 

Fritidskalender 

Fritidskalender 



TRÄFFPUNKT 

ANNEXET 

 

 

Träffpunkt Annexet är en mötesplats för dig i behov av särskilt stöd. 

Här kan du bland annat spela biljard, tv-spel, surfa på Internet eller 

bara fika och umgås, du bestämmer själv! 

 

Om du vill ta med dig någon anhörig, kontaktperson eller annan 

kompis är de också välkomna! 

   
 

DAG: Tisdagar 

TID: Elever i grundsärskolan åk. 4-9 samt gymnasiesärskolan, kl. 

17.00-19.00 

 

Från 19 år - äldre personer i behov av särskilt stöd, kl. 19.00-

21.00 

 

NÄR:  Mellan den 27 augusti – 17 december 2013  

PLATS: Fritidsgården Annexet, Karlshamn 

Ingång: Rådhusgatan 14 

Ingång för rullstolsburna: Sker via Folkets Hus ingång. Be 

Annexets personal om hjälp med hissnyckel 

Tfn: 0454-30 21 39 

LEDARE: Malin Bergquist, Lollo Johansson 

& Fredrik Levin 

 
För mer information: Martin Eliasson, Fritidskonsulent, Karlshamns kommun 

Telefon: 0454-818 83                    Mail: martin.eliasson@karlshamn.se 



 
 

    Lördagen den 28 september 

      

 

 

Hjärtligt välkommen till Polis Caféts lilla 

försäljningsställe på torget i Karlshamn  

den 28 september där vi säljer våra hantverk. 

Vi har öppet mellan klockan 10.00 – 14.00 

 


