
Bästa medlemsföreningar                       

Här kommer en hälsning inför sommaren med en del information men även en önskan att ni alla ska få 

fina dagar. Just nu lever vi alla under särskilda omständigheter med covid-19 men arbetet för lika 

rättigheter går vidare med anpassningar utifrån rådande läge. Vi har för avsikt att efter sommaren 

kontakta staden om det finns tecken på att föreningsbidragen kommer att påverkas negativt av krisen. Hör 

gärna av er till oss om ni är oroliga för att det kan drabba er förening. 

 

Projekt ”Våra röster måste få höras!” 

Under hösten planerar vi att starta ett projekt i samverkan med er medlemsföreningar. Vår idé är att 

sammanställa en bok med berättelser skrivna/berättade av personer med funktionsnedsättning och 

anhöriga angående livet i Stockholm för berörda personer med funktionsnedsättning.  

Vår tanke är att boken ska vara ett tidsdokument och ett demokratiprojekt som kan användas av både oss 

och medlemsföreningar för att sprida insikter och kunskap om funktionsrättsfrågor. Just nu är projektet i 

planeringsstadiet och vi skulle uppskatta om er förening ville svara på en enkät om projektet så vi får in 

era inspel till denna idé. Enkäten hittar du här: 

https://docs.google.com/forms/d/1k0BNpUvijPM2xeiGG8rE4S0GZBXlqlY619_zxpVDk3o/viewform?e

dit_requested=true  

Projektet är tänkt att finansieras av eventuellt medel från Allmänna arvsfonden och innebär inga 

åtaganden från er medlemsföreningar utan är ett frivilligt deltagande vid intresse och eventuella 

möjligheter att delta.  

 

Rinkebytrappan 

Vi har agerat då en ny trappa byggts i Rinkeby. Den är inte tillgänglig för alla och därför sade vi ifrån via 

pressmeddelande och i media. Pressmeddelande hittar du här: 

https://funktionsrattstockholm.se/pressmeddelande-den-icke-tillgangliga-trappan-i-rinkeby/  

Artikel i tidningen hittar du här: https://www.nyhetsbyranjarva.se/det-ar-bortkastade-

pengar/?fbclid=IwAR24KQd0sUSiMA5UZNOwcXpHzfHdDd1ZHeZni6YnHIxc63uy3H9ZDFJZRv0 

Årsmötet 

Som vi tidigare meddelat hade vi inget årsmöte under våren utan har skjutit fram det till hösten på grund 

covid-19. Årsmötet kommer hållas i någon form under hösten antingen fysiskt eller på distans. Vi 

återkommer med dag och tid samt kallelse när det närmar sig.  

 

Kansliet har semesterstängt fr.o.m. den 17 juni t.o.m. den 10 augusti. 

 

Med somriga hälsningar  

 

Styrelsen och kansli 
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