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JUNI 2022 

Glödlampan 

 

 

 

 

 

 

Funktionsrätt Sörmland önskar alla 

läsare en riktigt skön sommar!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kansliet stänger fredag 1 juli kl. 12.00  

och öppnar igen måndag 8 augusti kl. 8.00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/


                 Besök oss på                och funktionsrattsormland.se  2 

 

 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Hej igen bästa medlemmar, då har våren övergått till sommar. Och 
med det nalkas det uppehåll på planerade aktiviteter från 
föreningarna.  
 
Det betyder ju ingalunda att vi inte skall ut och röra på oss. Den här 
årstiden är ju verkligen vår. Vi har nyligen deltagit i Stendörrens 50 
års jubileum som ni kan se inuti ”lampan”.  
 
Från styrelsen sida hämtar vi andan inför nya utmaningar och idéer 

från er medlemmar. Länsstyrelsen har påkallat vår nyfikenhet vad 
gäller ett tillgänglighetsprojekt som heter Krampan och är ett 
naturreservat i Gnesta trakten. Vi skall naturligtvis bistå med all vår 
erfarenhet och kunskap. 
 

Vidare fortgår planeringen av (BK) Barnkonventionens seminarium 

under hösten. Vi har råkat ut för några högst oväntade ”bakslag” 

varför en liten förskjuten tidtabell men vi arbetar för att få till en bra 

dag med föreläsare och underhållare. Vi vänder oss till 

länsföreningarna, berörda politiker i kommunerna och även till 

berörda handläggare i kommunerna i Sörmland, vi kommer att skicka 

ut en inbjudan när alla detaljer är på plats 

 

Vi ser fram emot en bra höst med många aktiviteter och vi hoppas att 

vi kommer att ses där. 

 

Den 17 september planerar vi för en konferens för länsföreningarna 

på Eriksbergs Slott utanför Katrineholm, se inbjudan. 

 
Med hopp om en fin och aktiv sommar önskar vi oss alla mycket sol 
och någon regnskur. 
 
Styrelsen  

Sven-Erik Fritz / ordförande  
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RÖRELSETRÄNING  
LUFTEN ÄR FRI  

 
Funktionsrätt Sörmland vill fortsätta med rörelseträning som finns i 
Eskilstuna, Katrineholm, Mariefred, Nyköping oh Strängnäs som vi 
gjort under några år. Det är så roligt att antalet deltagare ökar och 
att fler hittar till oss, oavsett var vi är. 
Vi behåller logotypen ”Luften är fri” som vi tycker passar bra för 
aktiviteten. 
 

Alla är välkomna, man behöver inte vara medlem i någon förening, 
för att få delta. Efter rörelseträningen bjuder vi på kaffe men 
fikabrödet får man ta med sig. 
 
 
 

 
 
Vi kan genomföra rörelseträningarna tack vare bidrag från ABF 
Sörmland och Sparbanksstiftelsen Rekarne. 
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VIKTIG INFORMATION 

 

Nya priser och villkor för betalning av porto 
med frankeringsmaskin.                                                                                      
Varje år justerar PostNord priser och villkor på 
sina tjänster. Det är viktigt att vi som föreningar 
vet vilka priser och villkor som gäller. 

  
Det billigaste alternativet från den 1 juli 2022  
Vikt högst 50 gram 9,40 kr. 
För frågor gå in på postnord.se/priser och postnord.se/villkor där 
hittar du fullständiga information om priser och villkor. 
Du kan också fråga Ros-Mari i receptionen på Föreningshuset, 
Eleonoragatan 18, Eskilstuna. 

 

 

 

  

  

När du kommer från din förening för att få kuvert frankerade 

av Ros-Mari: 

- Alla kuvert måste vara märkta med föreningens namn och       

 adress.      

- Alla kuvert måste vara istoppade med material.     

 

 

 

 
 

 
 

 Gäller 

från 
1 juli 
2022 
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Kontaktlista Arenor och Friluftsliv 

för E18 

UTHYRNINGEN:  

Konferenslokaler ska bokas via uthyrningen 

eller direkt i vårt bokningssystem Rbok. 

Personal på uthyrningen finns på 

Munktellarenan vardagar 8-16 fredagar 8-15 (lunch 12-13) 

Mail: Uthyrningen@eskilstuna.se, telefonnummer: 016-710 33 30 
 

Ansvarig person uthyrningen: 

Gunbritt Eriksson: gunbritt.eriksson@Eskilstuna.se 016-710 73 66 

 

NYCKEL- OCH TAGGHANTERING:  

Kvittering av nycklar och taggar sker hos Uthyrningen på 

Munktellarenan, vardagar 8-16 fredagar 8-15 (lunch 12-13) 

Mail: Uthyrningen@eskilstuna.se, telefon: 016-710 33 30 

Ansvarig person nyckelhanteringen 

Leif Danielsson, leif.danielsson@eskilstuna.se tel: 016-710 12 56 

 

FELANMÄLAN:  

Felanmälan sker till Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarige 

inomhus. 

Han finns på på Munktellarenan och jobbar vardagar kl. 7-16. 

Arbetsledare  

Staffan Sjöberg mail staffan.sjoberg@eskilstuna.se  

tel: 072- 977 74 89 

 

ARENAVÄRD 

Arenavärd finns att kontakta alla dagar mellan kl 07.00-21.00, till 

dem kan ni höra av er om det är några akuta problem med 

konferenslokalen. 

Arenavärd 016-710 55 55 (knappval 5) 

 

ENHETSCHEF 

Camilla Delac; camilla.delac@eskilstuna.se 016-710 37 82 
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Stendörren 50 års jubileum 
18 juni 2022 

 
Tidigt i vår fick vi en inbjudan från Länsstyrelsen Södermanland att 
vara med och delta i deras jubileum den 18 juni i Stendörren. 
 
Vi tyckte att det vore roligt att vara med och började planera för vad 
vi skulle göra denna dag. Vi kom fram till att sprida information om 
vår verksamhet var viktigast. 
 
Vi tog fram material som vi kände var viktigt att förmedla till 
allmänheten och vi bestämde oss för att ha ett informationsbord. 
 
Hela styrelsen deltog i jubiluemet, vilket var roligt och många 
besökte vårt tält och fick information om oss, vilket många inte hade 
en aning om att vi fanns.  
 
Ett bildkollage visar en del av de aktiviteter som bjöds på under 
dagen och efter jubileumstalet serverades det tårta till de 400 första 
som kom, varför kön i böjan var väldigt lång. 
 
Ett av Länsstyrelsen välordnat organiserat program som pågick från 
förmiddag till en bit in på kvällen, med bland annat olika upplevelser 
och musikuppträdanden. 
 

 

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/


                 Besök oss på                och funktionsrattsormland.se  7 

 
  Bildkollage Stendörrens 50 års jubileum 

       
Ordförande packar upp            
 

                      Kanotsällskapet  
                                               

Styrelseledamot testar Zoom,               
ett terängfordon                                                                   
 

  
                              Svenska Sjöräddnings sällskapet 

                                        visade upp sina båtar. 
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Konferens på Eriksbergs slott 

17 september 2022 

 
2020 startade vi upp en konferens för våra medlemsföreningar, där 
föreningarna fick diskutera vilken verksamhet de vill att vi ska 
genomföra. 
 
Vi började i Sundbyholms slott utanför Eskilstuna och 2021 fortsatte 

vi till Blomenhofs i Nyköping.  
 
Till första träffen kom det många deltagare, som ville att vi skulle 
fortsätta med denna form av träffar. Till Nyköping kom det tyvärr inte 
så många, varför styrelsen har funderat om vi verkligen ska fortsätta. 
 
Styrelen har beslutat att genomföra det även detta år och hoppas på 
bättre medverka än förra året. 
 
Vi har bokat in Eriksbergs slott utanför Karineholm mot Nyköping. 
Vi hoppas och tror att det ska bli en bra dag och att du i din förening 

känner att ni vill delta. 
 
Vi planerar även in lite underhållning och vill också få information om 
slottet. 
 
Så boka upp den 17 september och inbjudan kommer inom kort 
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