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Hoppas ni har det bra i dessa Corona tider och att ni alla mår bra. Våren i föreningen har sett 

lite annorlunda ut. Alla aktiviteter blev inhiberade, men nu skall vi hålla vårmötet i och med att 

undantagsreglerna ändrade 1 juni. Just nu pågår planering av hösten och då drar vi igång vår 

verksamhet igen om direktiven inte ändras innan det. Vi skall nu bara hoppas att allt går bra. 

Jag önskar alla en riktigt fin sommar. 

Viveka Landgärds, ordförande 

 
 
 
 

VÄLKOMNA PÅ VÅRMÖTE TILL 
SMAKBYN TISDAG 23 JUNI KL 18 
 
Vårmötet kommer att bli tisdag 23 juni kl. 18 på 
Smakbyn i Kastelholm. 
Först är det möte, sedan äter vi  nere i resturangen och 
dricker kaffe. 
Anmälan senast fredag 19 juni. Du kan ringa alla dagar 
mellan kl.10-17 tel.nr: 22371 
Om ni har behov av transport till vårmötet kan det ordnas 
av föreningen. 
 
 

 
Ålands Handikappförbund håller på att göra en ”skuggrapport” vad gäller personer med 
funktionsnedsättning på Åland och vill nu ha så mångas hjälp som möjligt. Här kommer 
information om detta. 
 

Frågeformulär gällande situationen för personer med funktionsnedsättning  

Det finns en vecka kvar för att svara på frågorna i formuläret (tills 14 juni 2020).  Syfte att samla in 

aktuell information gällande situationen för personer med funktionsnedsättning.  

 
Informationen kommer att vara Ålands bidrag till den nationella parallellrapporten som ska lämnas in till 
FN i slutet av år 2020. Svaren kommer att ge viktig information gällande hur rättigheter i enlighet med 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppfylls på Åland. Dessutom är 
vår tanke att vi ska använda den aktuella insamlade informationen i påverkansarbete, det vill säga i 
praktiken arbeta för att föreningarnas levnadssituation ska förbättras.  

Svaren behandlas naturligtvis konfidentiellt.  



Man kan få mera information om frågeformuläret på www.handicampen.ax, där hittar man också 
länken för att fylla i formuläret. Det går också att skriva ut formuläret och posta/lämna in det till 
förbundet (till kommunikatörerna) för den som hellre vill det.  

Direkt länk till frågeformuläret finns här: 
https://sv.surveymonkey.com/r/rattigheter_personer_med_funktionsnedsattning_Aland_2020 

Du kan skriva ut formuläret här:  

https://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2020/06/R%C3%A4ttigheter-f%C3%B6r-personer-

med-funktionsnedsattning-Aland-2020-PRINT.pdf 

 
 
 
 
 
För mer info och anmälan ring måndag-fredag kl.10-17 tel. 22 371 
eller epost neurologiska@handicampen.ax Vi finns även på 
Facebook under Ålands Neurologiska förening. 
            

 

 

 

OBS! NY TELEFONNUMMER 

http://www.handicampen.ax/
https://sv.surveymonkey.com/r/rattigheter_personer_med_funktionsnedsattning_Aland_2020
https://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2020/06/R%C3%A4ttigheter-f%C3%B6r-personer-med-funktionsnedsattning-Aland-2020-PRINT.pdf
https://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2020/06/R%C3%A4ttigheter-f%C3%B6r-personer-med-funktionsnedsattning-Aland-2020-PRINT.pdf

