
    

 

Hej alla medlemmar!                   Nyhetsbrev oktober 2022 

 

 

Här kommer information om det som är aktuellt just nu och fram till jul: 

• Möte med KST torsdagen den 27.10 kl. 18.00 

• Bemötandepriset, nominering senast den 7.11 

• Kallelse till höstmöte 16.11 kl. 17.00 

• Ålands Funktionsrättsdag den 28.11 kl. 11.00-16.00 

• Inbjudan till diskussion om valteser 2022 (8.12 kl. 18.00-20.00 eller 12.12 kl. 14.00-16.00) 

• Det finns lediga platser i motionsgruppen och akvarellgruppen, hör av dig för mera info, för kontakt 

se längst ner på sidan. 

_____________________________________________________________________________________ 

Välkomna på en ”frågor & svar” stund med Kommunernas socialtjänst (KST) på HandiCampen torsdagen 

den 27.10 kl. 18.00-21.00. Anmälningar till evenemanget tas emot på reception@handicampen.ax eller         

+358 18 22 360. Om du har frågor som gäller personer under 65 år, tveka inte att komma!  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till höstmöte 16.11 kl. 17.00 på Park Hotell 

Föreläsning med Christian Andersson ”Vad händer inom Alzheimerforskningen?” 

Stadgeenliga ärenden 

Vi börjar kl. 17.00 med föreläsning uppe i konferensen våning 2, vårdpersonal är inbjudna att delta i     

föreläsningen (endast). Därefter har vi höstmöte med  stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder alla  

medlemmar som deltar i höstmötet på middag som inkluderar laxtartar till förrätt och majskyckling till 

varmrätt. Om du önskar få föredragningslista och verksamhetsplan före mötet så säg till. 

Sista anmälningsdag är 9.11. Anmälan sker till Fia på tel. 0457 548 3818 / info@demens.ax  



Måndagen den 28 november firar Ålands handikappförbund och medlemsföreningarna Ålands Funktions-

rättsdag i Alandica. Det blir en viktig dag med intressanta föreläsare på temat tillgänglighet och utdelning 

av Bemötandepriset 2022. Alla intresserade är hjärtligt välkomna och vi bjuder även in ledande politiker 

från partierna, nyckelpersoner och beslutsfattare från bland annat näringslivet, staden och landskapet till 

paneldebatt om tillgängligheten och bemötandet i det åländska samhället med utgångspunkt från FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För mer info, se skilt program. 

Bemötandepriset - För att nominera gör du så här, senast 7.11: 

Du kan nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland som är ett gott föredöme när det 

gäller bemötande, likabehandling och tillgänglighet! Genom Bemötandepriset vill vi uppmärksamma goda 

vägvisare med koppling till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.     

Bemötandepriset kan gälla handlingar och åtgärder inom många olika områden, till exempel aktiviteter, 

logistik, kommunikation, fysisk tillgänglighet, lagstiftning med mera. Skriv en kort motivering, 

till info@handicampen.ax eller kom in till vår reception på Skarpansvägen 30 och lämna nomineringen 

personligen, måndag-torsdag kl. 9-15 och fredag 9–13. Du kan även ringa och lämna din nominering 

via telefon: 018-22 360 under HandiCampens öppettider. 

______________________________________________________________________________________ 

Nästa år 2023 är det val: • Riksdagsval söndagen den 2.4.2023 • Lagtings- och kommunalval söndagen 

den 15.10.2023. Inbjudan till diskussion om valfrågor som är viktiga för dig!  

Välkommen till HandiCampen för att diskutera valteser torsdagen den 8.12 kl. 18.00 – 20.00 eller        

måndagen den 12.12 kl. 14.00 – 16.00 (Fia deltar 12.12). Vilka frågor är viktiga för dig? Vad vill du att 

åländska politiker ska jobba för?  För att ta reda på det bjuder vi in alla föreningsmedlemmarna till en träff 

där vi dricker glögg och diskuterar vilka stora och viktiga frågor som vi tillsammans ska driva i vårt          

påverkansarbete inför valen nästa år.  Ingen förhandsanmälan behövs. Efter våra diskussioner (i början av 

nästa år) bjuder förbundet in de åländska partiledningarna för att informera om och diskutera medlem-

marnas situation och behov.  

______________________________________________________________________________________ 

Tider för höstens anhöriggrupper i Storan på HandiCampen är:  

Anhöriggrupp 1 måndagar kl. 14.00-15.30: 14.11, 19.12 

Anhöriggrupp 2 måndagar kl. 13.00-14.30: 21.11, 12.12 (valteser från kl. 14.00) 

Anhöriggrupp 3 onsdagar kl. 14.30-16.00: 23.11, 14.12  

Vårens tider 2023 för anhöriggrupperna är: (Hör av dig till Fia om intresse att komma med) 

Anhöriggrupp 1 måndagar kl. 14.00-15.30: 16.1, 13.2, 13.3, 3.4, 8.5, 5.6 

Anhöriggrupp 2 måndagar kl. 13.00-14.30: 23.1, 20.2, 20.3, 17.4, 22.5, 12.6 

Anhöriggrupp 3 onsdagar kl. 14.00-15.30:  25.1, 22.2, 22.3, 19.4, 24.5, 14.6 

______________________________________________________________________________________ 

Nyhet: Kommuninfo! En glädjande nyhet är att föreningen har fått utrymme i kommunernas infoblad i 

november. Där berättar vi lite kort om föreningen och förmedlar kontaktuppgifter. Detta för att nå ut till 

så många som möjligt på Åland. De kommuner som har responderat och meddelat att de sätter in vår   

information (avgiftsfritt) är följande kommuner: Sund, Eckerö, Föglö, Kökar, Geta, Vårdö, Brändö, Saltvik, 

Mariehamn. Det tackar vi för! 

Sköt om er och hör av er om ni har något ni vill diskutera, mvh Fia 


