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Hej på er ALLA DUVOR! 

Hösten har gått med en rasande fart och mycket har hänt och kommer att hända.  
Det som bekymrar mig mest är kommunernas ekonomi, speciellt Mariehamn har en 
oroväckande ”nedrustning” inom socialförvaltningen. Många av våra medlemmar har 
drabbats. Som exempel kan nämnas ett flertal familjer som har varit beviljade många 
olika stödformer ( närståendestöd, personlig assistans, färdtjänst, avlastning m.m.) 
dessa serviceformer hör till olika avdelningar inom förvaltningen och alla avdelningar 
har tydliga sparkrav från högre ort. Jag vet också att flera medlemmar har blivit av  
med sina färdtjänstbiljetter, det är de som är beviljade 8 biljetter enkelbiljetter per  
månad enligt socialvårdslagen. Så nu finns det medlemmar som mot sin vilja är helt 
isolerade i sitt hem. Ni som blir kallade till era kommuners socialkanslier för att göra 
upp eller uppdatera era serviceplaner uppmanar jag att ta del av DUV:s checklista till 
serviceplan, där finns mycket matnyttigt för er att fundera igenom innan ert besök. 
Checklistan finns på vår hemsida: www.duv.ax, du som inte har dator och internet,  
ring eller kom in till oss på kansliet. Kom ihåg att det är både kommunal– och  
lagtingsval nästa höst. Hjälps vi alla åt att lobba för  våra ”mänskliga rättigheter”  
så blir vi starkare.  
 
I dag ( läs 1.11.2010 ) i en av de lokala medierna tog vi som målgrupp upp en hel A 3 
sida. Övre halvan om projekt ”Södragatan 18” - med tomtägare Veronica Häggblom 
och om stadsplaneändringen går igenom med en större byggrätt kommer Mikael Holm 
och Kaj Mattsson tillsammans med tomtägaren att bilda ett bolag som uteslutande  
skapar ett boende för Ålands Omsorgsförbunds behov. Här planeras 3 gruppboenden 
med 5 hyresgäster per boendeenhet. Mer information om projektet kan ni läsa på  
stadens hemsida. Stadsarkitektkontoret hade den 27 oktober bjudit in grannar och  
intressenter till ett samrådsmöte. Några av grannarna tyckte att ritningarna förstörde 
Södragatans känsliga gatumiljö och motsätter sig ett byggande med alla medel.  
Grannarna hade inga invändningar på ”innehållet” i det planerade omsorgsboendet. 
De som var närvarande har möjlighet att senast den 11 november lämna in sina  
synpunkter skriftligt så nu väntar vi med spänning och håller tummarna för projektets 
framtid. 
 
Nu till vår egen verksamhet. Våra fyra föräldrastödjare har profilerat sig i lokaltidningen 
samt gjort en egen broschyr. Tveka inte att ta kontakt, kontaktuppgifter hittar du längre 
fram i DUVAN. 
 
I skrivande stund är julkalendern på tryckeriet, julbasar och julfest är under planering. 
Den internationella handikappdagen den 3.12 firar vi tillsammans med alla handikapp-
föreningar med ”öppet hus” här på HandiCampen. Samtidigt kommer vi att passa på 
att tacka och dela ut diplom till alla ungdomar som arbetade ideellt för föreningen  
under årets tivolivecka.  
Kom ihåg att anmäla er till dramatillfället, mor-farföräldraträffen,  
”pröva på idrottskvällen”, julbasaren och sist men inte minst årets höjdpunkt - 
JULFESTEN. 

Må väl i höstmörkret! 
Susan 

verksamhetsledare 
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Tittut på Åland är en föräldra-barn-grupp för små barn 
med olika funktionshinder och deras familjer som startade 
hösten 2008.  
 
Målgruppen är barn med olika syndrom, neurologiska handikapp, 
enbart fysiska handikapp, barn med olika kroniska sjukdomar och 
barn som av någon annan orsak har särskilda behov i sin vardag. 
 
Vi sjunger sånger med teckenstöd och leker med barnen, fikar och 
pratar med varandra. Här finns möjlighet att träffa andra föräldrar 
och barn i liknande situation.  
 
Vi har månadsträffar på S:t Mårtensgården i Mariehamn, näst sis-
ta måndagen i månaden mellan klockan 18-20.  
Vi avslutar terminen måndagen den 20 december 2010. 
Vårterminen startar måndagen den 24 januari 2011. 
 
Nytt för hösten är att vi håller till i nya lokaler, på 
nedre våningen i S:t Mårtensgården, där det är bätt-
re lekmöjligheter för barnen.  
Mariehamns församling bjuder på gratis fika! 
 
Ledare för Tittut: Siv Hallbäck, 0457-5243733 / e-post: 
siv.hallback@evl.fi 
Kontaktförälder: Mia Grönlund, 0457-3135562 / e-post: 
mia.gronlund@aland.net 

TITTUT/Mini - DUV riktar sig till   
familjer med barn i åldrarna 0 - 7 år 
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- Mia Grönlund tel. 14163, GSM 0457 313 5562.  
- Viveka Lindström tel. 19753 
- Kristina Hansen  tel. 19554 
- Marika Sund tel. 14652 
 

 

 - Föräldrastöd i praktiken - 
Våra föräldrastödjare finns för att stödja  
andra föräldrar till barn eller vuxna med  
en funktionsnedsättning. Stödjarna är  
utbildade och har fått handledning från  
FDUV. De är inte professionella, utan  
experter tack vare sina egna erfarenheter som 
föräldrar till barn med en funktionsnedsättning.  
De finns till för att lyssna och diskutera, ge stöd 
och information om olika serviceformer och  
juridiska frågor. 

Öppet hus  på  
den internationella handikappdagen  

Välkommen till DUV-kansliet och HandiCampen på öppet hus  
fredagen den 3.12.2010 kl. 10 - 15. 
Här får du möjlighet att bekanta dig med alla förbundets  
medlemsföreningar. 
 
DUV kommer att informera om sin verksamhet samt passa på att  
uppmärksamma och tacka ALLA som arbetat ideellt för oss under  
tivoliveckan. Ungdomarna kommer att föräras med ett diplom. 

 
ALLA varmt välkomna! 
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Inspirationsdagen blir 
lördagen den 13 november kl.13-16  

 
Platsen är HandiCampens bibliotek, samma ingång som DUV:s 

kansli på Skarpansvägen 30. Anmälan till kansliet  
tel. 527 371/527 372 senast den 10 november. 

 
 

HöstNYTT! 
Välkommen till DUV:s  tillfälle att pröva på  

rörelse- och dramaövningar tillsammans 
med teaterpedagog Gretel Sneltvedt 
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- Pröva på Idrottskväll för alla - 
 

Måndagen den 15 november  
kl. 18.30—20.00 

i Ålands Lyceums gymnastiksal 
(ingång via östra sidan av huset) 

Äntligen dags för en idrottskväll tillsammans med  
eleverna vid Ålands Lyceums linje för hälsa– och  
idrott.  
 
Här får vi chansen att pröva på olika idrotts– och  
motionsaktiviteter.  
 
- passar för både ung och gammal -  
 
Du behöver inga sportkläder men mjuka lediga kläder 
och rena skor. 
 
Om du känner dig osäker så ta gärna med en vän, 
personal eller någon anhörig. ALLA får vara med. 
 
 
För att eleverna skall veta hur de 
skall planera kvällen är det viktigt att 
ni anmäler er till kansliet Susan/Mia 
på tel. 527 371/527 372 senast den  
9 november. 

Välkomna! 
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Träff för mor– och farföräldrar 
onsdagen den 17 november kl. 18.30 

På DUV:s kansli, Skarpansv.30 

 
Hej alla mor– och farföräldrar som har ett barnbarn med en  
utvecklingsstörning, nu är det dags för höstens första träff.  
Ni som inte varit med på tidigare träffar - är lika välkomna.  
Tillsammans med hälsovårdare Soffi Wetterhoff för ni möjlighet  
att träffas och utbyta erfarenheter och tankar. 
 
Meddela ert deltagande till Susan på kansliet tel. 537 371  
senast 15 november. 
 

”NYA och GAMLA” deltagare 
Varmt välkomna! 

FACEBOOK 

Information till ALLA er som använder internet och facebook. 
Nu har ”vi” DUV en egen facebook sida. För att hitta till oss 
går du in på vår hemsida: www.duv.ax så hittar du länken  
till facebook på startsidan. DUV på facebook är endast  
tillgänglig för våra medlemmar. Här försöker vi från kansliet 
informera om olika aktiviteter och andra spännande händel-
ser. Det finns också möjlighet till diskussionsgrupper m.m.  
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JULBASAR - torsdagen  
den 25 november kl. 18 –20 

på La Strada 

Nu är det dags för DUV:s populära JULBASAR. De senaste åren har vi haft basaren 
den sista torsdagen i november samtidigt som Ålands Köpmannaförening öppnar  
julgatan. Som tidigare år får vi låna La Stradas uteservering, stort tack till Elof Donning 
som ger oss möjlighet att stå mitt i centrum av Mariehamn. 
 
För att få en lyckad basar behöver vi många hjälpande medlemmar. Först och främst 
behöver vi varor att sälja. Det kan vara allt från bakverk, fisk, juldekorationer, granar till 
hantverk såsom vantar, sockor, mössor eller varför inte något från snickarboden. Det 
är bara fantasin som sätter gränser…... 
 
Till försäljning kommer vi naturligtvis att ha föreningens julkalender och vår  
efterlängtade DVD-film från årets fotbollsmatch mot IFK Mariehamn.  
Filmare är Hannu Alén, tack till dig! 
 
Ni/Du som har möjlighet att baka, pyssla eller delta i försäljningen den 26.11.2010  
kontakta Susan/Mia på tel. 527 371/527372. 
 
Du som bakar och pysslar kan lämna in varor till oss på kansliet måndag - torsdag  
kl. 9 - 15 eller enligt överenskommelse. 
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JULFEST på Ulfsby Källarkrog 
Fredagen den 26 november 2010 

kl. 18.00 

Varmt välkomna till JULFEST på Ulfsby Källarkrog fredagen den 26 november  
kl. 18.00. 
 
Även i år bjuds vi på ett traditionellt åländskt julbord och priset för föreningens  
medlemmar med utvecklingsstörning är 10€ och övriga vuxna betalar 30€. 
 
Priset för barn i åldrarna 6 - 18 år är 7,50€ och barn under 6 år äter gratis.  
De förmånliga priserna kan vi erbjuda er med pengar från familjekassan som många 
frivilliga medhjälpare vid sommarens tivoliverksamhet arbetat samman. 
I priset ingår ej dryck och alla betalar kontant på plats. 
 
 
Jultomten ser framemot att träffa oss ALLA i år igen och arbetar redan för fullt ute i sin 
tomteverkstad för att komma med säcken full av julgåvor till oss ALLA. 
 
 
Program: 

Ålands Luciakandidater kommer och lyser upp novembermörkret med ljus och 
vackra julsånger. 
Jultomtens besök 
Allsång och lotteri 

 
 
Anmäl dig bums till kansliet på tel. 527371/527372 senast  
16 november. Det är viktigt att ni respektera vårt anmälnings-
datum för att vi skall hinna meddela jultomten hur många och 
vem som kommer. 
 
Kom ihåg att meddela om du har någon matallergi. 
 

Varmt välkomna och tidiga julhälsningar  
från tomten! 
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DUV:s JULKALENDER 2010 

Nu är det snart dags för oss att börja sälja vår efterlängtade  
julkalender . Årets upplaga är 1 500 exemplar och priset är som  
tidigare år 6 euro, Ålands billigaste och finaste kalender!! Vi på  
kansliet är i år extra stolta över våra vinster. Huvudvinster är en  
valfri resa värd 1000€ sedan har vi nästan bara presentkort hos 
åländska företag som ex kan nämnas 100€ hos Holmbergs Ab, 
Kortvaruboden, Byggvaruhuset Ab, City Livs. 
 
Hoppas att ni tar er tid och hjälper till med försäljningen. Kom in,  
ring eller maila oss på kansliet. Hör gärna med vänner och bekanta 
som arbetar på större företag om de har lust att hjälpa till, ju fler  
vi är som säljer desto enklare är det att sälja alla kalendrar. Om ni inte 
säljer men vill köpa kom in till kansliet eller ring till oss så kommer vårt 
kanslibiträde Ulrica Sund och säljer till din arbetsplats inom Marie-
hamn. 
 
Dragningslistan publiceras i lokaltidningarna den 13 december 2010. 

Ring tel. 527 371/527 372     
e-post: susan.enberg@handicampen.ax eller mia.gronlund@handicampen.ax 
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Föräldrastödjarna bjuder till  
FÖRÄLDRATRÄFF för ALLA  

föräldrar 
 

Måndagen den 24 januari kl. 18.30 
i HandiCampens bibliotek, Skarpansvägen 30 

Ålands Omsorgsförbund kf.s chef för den dagliga verksamheten Bo 
Ginlund kommer och berättar om de olika dagligverksamheterna. 
Här finns möjlighet för frågestund och diskussion. 
 
Den dagliga verksamheten indelas i följande verksamhetsformer:  
 

Hildas Hus  
Verksamhet för personer med multihandikapp. 

 
GodbyDagcenter/Lunden 

Verksamhet för personer med autism  
och för personer med utvecklingsstörning  

och psykiska tilläggshandikapp. 
 

Butik Unik/Kometen/Nova 
Verksamhet med hantverk och sysselsättning. 

 
Fritid och semester 

Verksamhet under fritiden och semestern. 
 

Integrerat arbete 
Enskilt eller i grupp på arbetsplatser utanför  

omsorgens egen verksamhet.  
 
 

Alla varmt välkomna, även anhöriga och vänner 
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Jag hade stigit upp tidigt på morgonen  
redan klockan 5 för jag ville ha gott om tid 
på mig och inte behöva stressa. 
Kl. 6.15 gick jag ner mot hamnen, vi skulle 
träffas kvart i 7 vid Viking terminalen.  
Det var en helt vindstilla morgon och inte 
alls så jätte kallt ute. Jag hade varit orolig  
för sjögång men det var helt obefogat för 
när jag kom ner till hamnen så började det  
blåsa fast inte alls farligt. Jag behövde inte 
alls vänta länge innan Fredrik kom.  

Fast sen dröjde det lite innan det kom någon mer men så kom Daniel med sin mamma. 
Sedan kom Erik W med sin pappa. Sedan kom Simon med sin mamma och hon skulle 
också till Stockholm och titta på bilar, så henne såg vi lite här och där på båtresan.  
Sedan kom Simona med taxi. Sist kom Erika och Robin. Vi gick ombord på båten, åt  
sjöfrukost och handlade lite. Vi träffade också tre lärare under båtresan: Carina Renlund, 
Marita Törnvall och Eva Grönberg- Listherby . Jag och Erik och Daniel han precis spela 
Uno innan vi kom fram. 
 
Tekniska museet: 
Varken tekniska museet eller polismuseet hade öppnat när vi kom fram så vi gick och  
tittade på den experimentmodell som min förfader Samuel Owen lät konstruera för att se 
om den skulle passa till Riddarholmskyrkans torn. Det gjorde den så han byggde en spira  
i naturlig storlek som nu sitter på tornet i Riddarholmskyrkan. När vi hade beundrat och  
fotograferat spiran så satt vi nedanför den och pratade på en bänk tills museet öppnade. 
Vi gick först ner i maskin hallen där fanns hela Sveriges skattkammare av olika uppfinning-
ar och också en del utställda saker som handlade om kända uppfinningar ifrån andra län-
der. Där fanns lok, brandutrustning, bilar, ångmaskiner, cyklar och mycket mera. Mitt i  
hallen så stod majestetiskt Samuel Owens ångmaskin som var den första i Sverige.  
Allra först så gick vi ner i källaren på museet som har inretts som en gruva och där visas 
gruvbrytningen flera hundra år tillbaka i tiden fram till våra dagar. Det var väldigt intressant 
det tyckte nog alla som var med det syntes på dem. 
 
I rymden med Christer Fuglesang: 
Ja sedan Sverige fick sin egen astronaut Christer Fuglesang 
Så har många blivit intresserade av rymden. I en utställning på museet så kunde man läsa 
om rymden, om astronauternas liv och det fanns också allt möjligt att pröva som tränings-
redskap för astronauterna i rymden. Deras verktyg som de använder i rymden,  det tyckte 
Simona, Erik och Daniel var väldigt roligt. 
 
 
 

Ungdomsresa till Stockholm  
25 september 2010 



12 

 

Teknorama: 
På Tekniska museet har det så länge jag kan minnas funnits en experimentverkstad 
som heter Teknorama med olika experimentanläggningar där man får prova på olika  
saker som att dammsuga upp olika saker. Dammsugaren driver man själv med att  
trampa på olika trampor. Man kan också prata med varandra i talrör. 
På teknorama tror jag att de som hade mest roligt var Simona och Erik. 
Fast en sak som väcker mina gamla minnen till liv är den tv studio som de har där  
och som man kan filma med kameror och se hur det går till i ett nyhetsprogram. Jag 
blev riktigt nostalgisk för den stationen hade redan funnits när jag var där när jag var 
 liten. Simona som var både meteorolog/kameraman/ nyhetsankare hade roligt. Jag  
och Erik provade på att vara fotograf och nyhetsankare.  
 
Övrigt på museet: 
Sedan strövade vi runt i salarna på museet som innehöll Sveriges telemuseum och 
andra utställningar innan vi gick till museets värdshus där vi åt lunch. Jag, Simona,  
Erik, Robin tog samma vi tog rostbiff med någon kall sås på och ugnspotatis gott var  
det och Fredrik tog fisk och Erika och Simona tog spagetti bolognese. 
 
 
Bombdåd och insats poliser: 
När vi var på väg till polismuseet fick vi se en massa konstiga polisbilar och poliser  
som var där. Vi fick veta att det var polismuseets dag idag och då kommer de alltid  
dit och visar upp sig. Vi gick fram till en polisbil och pratade lite med en trevlig polis  
och jag frågade på skoj har ni tid att vara här har ni inga terrordåd att ta hand om?  
För internationella insatsstyrkan är ju Sveriges mest tuffaste polisstyrka som bland an-
nat ska ha hand om terrordåd om det skulle hända i Sverige, fast det har ju sällan hänt 
så det var mest på skämt det ja sa. Då sa han ja vi hade ett i morse och då fattade jag 
och frågade på Arlanda? Jo, sa han ni får läsa i tidningarna när fast något är nog satt 
fast mycket är överdrivet sa han. Vi hade hört i radion att det hade varit ett bombdrama 
på Arlanda, fast nu kommer jag inte ihåg om det var i ett plan eller på flygplatsen.  
Det var en man som hade sagt att han hade en skarpladdad bomb på sig och det  

stämde men polismannen som vi pratade med sa att det  
hade slutat lyckligt gärningsmannen hade gett sig och det hade 
gått lugnt till. De hade också en förevisning av hur de jobbar, så 
utanför polismuseet hade de spärrat av med polisband som var 
blått och vit och bakom det stod det en massa barn och föräldrar 
som spänt väntade på att föreställningen skulle börja. Vi blev  
tillsagt att stå tryckta mot polismuseets vägg . Så började  
förevisningen, poliserna körde fram en bil och fällde ut en stege 
emot tekniska museets tak och så började de klättra upp mot  
taket. Sedan hörde man gevärsskott där uppifrån sedan kom  
de fram och stod på taket och då applåderade vi i publiken. Fast 
nog var det lite fuskigt de hade inte några häftiga dräkter på sig 
och det var inga tårgaspatroner med. Det var ändå en upplevel-
se för oss som tittade på. Det här var något helt annat en  
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Beckfilm och jag tänkte att det var verkligen synd att Carolin inte var med, hon som tycker 
så mycket om Beck. Sedan gick vi runt och såg på bilarna och en fick man till och med sitta  
i och det gjorde Simon, Erik, Daniel, Erik och Robin. 
 
Polismuseet: 
När vi kom in på museet så satt det en kriminaltekniker vid ett bord eftersom det var  
polismuseets dag så hade de den trevliga grejen att alla som ville av museeibesökarna  
fick prova på att lämna fingeravtryck och det gjorde jag och Erik och Daniel. 
Det var väldigt roligt speciellt för mig som är så fascinerad av kriminalteknik. Först fick vi 
gnida händerna i ansiktet för att de ska bli lite feta sedan fick vi sätta tummen på ett papper 
och sedan så penslade hon med fingeravtryckspulver på det tills avtrycket syns. Och pap-
peret fick vi ta hem. Sedan gick vi och tittade på utställningarna och en var om polisen i  
allmänhet. 
Det var polisuniformer där ifrån olika tider och en poliskärra med dockor i polisuniform ifrån 
den tiden då alla måste åka med häst och vagn. Den utställning som jag tyckte var allra 
mest intressant var den om brottsplatser. Där det fanns en utställning om hur polisen och 
kriminalteknikerna och rättsläkare arbetar för att få fram spår. Det fanns också många före-
mål utställda i glasmontrar. Det fanns många av Sveriges kändaste kriminalfall utställda och 
här är några kriminalfall som det fans bevismaterial utställda: Lind mordet/ Hagamannen/ 
mordet på kung Gustav III/ von Sydowska morden/Lasermannen. 
 
Ja och sedan så åkte vi till flygfyren i Norrtälje och handlade lite innan vi for till färjan.  
Jag är jätte nöjd med resan hoppas att det blir flera sådana här resor. 
 

 
SKRIVET AV JOHN WESTERHOLM 
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Seniorträff på lägergården Lottenberg  

Måndagen den 24 maj bjöd Ann-Britt och Bojan seniorföräldrarna 
till Lottenberg på en mycket uppskattad och god lunch. För flera 
av föräldrarna var det en nostalgiresa att komma till ”Lottis”.  
Flera av dem har till och med varit med och planerat och byggt 
upp lägergården. I september träffades gruppen på föreningens 
andra lägergård Sjötorp även den var välbesökt. Sitt inte hemma 
och fundera ta kontakt med Bojan, Ann-Britt eller oss på kansliet 
så kommer du med i vårt glada gäng. 

Nu kan du köpa årets fotbollsmatch 
på DVD-film för 5 euro 
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Fritidsaktiviteter våren 2011 

Fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 12-19 år 
Plats: Uncan 
Tid: 18.00 - 20.30 på måndagar 
Terminen slutar 29.11 och vårterminen startar 10 januari. 
- ingen avgift 
 
Fritidsverksamhet för ungdomar i ålder 20 år och uppåt 
Plats: Café MUG, Köpmansgatan 11, Emmaushuset. 
Tid: 18.00 - 20.30 på måndagar 
Terminen slutar den 29.11 och vårterminen startar 10 januari. 
- ingen avgift 
 
Bowling  
Plats: Idrottsgården 
Tid: 16.00 - 17.00 på tisdagar 
Terminen slutar den 30.11 och startar 11 januari.  
Terminsavgift: 35€ 
 
Folkdans 
Plats: Röda Korsgården  
Tid: 19 - 20.30 på onsdagar 
Terminen slutar  29 november. Datum meddelas berörda längre 
fram. 
Ansvarig ledare: Solveig Krogell 
Anmälan till Medborgarinstitutet tel. 531620. 
Terminsavgift: 28€ 
 
Innebandy/fotboll 
Plats: Strandnäs Högstadieskola 
Tid: 18.30 - 19.30 på torsdagar 
Terminen slutar den 25.11 och startar 13 januari. 
Terminsavgift: 35€ 
 
 
 
 
 



Kontaktuppgifter 
till Fredrik, Susan 

Ann-Britt, Kika  
och Mia 

 
DUV:s kansli finns på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 
Kansliet är öppet måndag - torsdag kl. 9 - 15, fredag kl. 9 - 13. 
 
Verksamhetsledare            Susan Enberg         tel. 527 371 
E-post: susan.enberg@handicampen.ax 
Kanslist/bokförare              Mia Grönlund          tel. 527 372 
E-post: mia.gronlund@handicampen.ax 
Kanslibiträde                       Ulrica Sund             tel. 527 364 
Fritidssekreterare               Ann-Britt Alén          tel. 527 364 
E-post: ann-britt.alen@handicampen.ax 
Ungdomssekreterare        Fredrik Scott           tel. 527 373 
E-post: fredrik.scott@handicampen.ax 
 
 

www.duv.ax 


