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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN
Ordförande har ordet
TACK alla ni som kom till demonstrationen
måndagen den 15 november 2021! Alla ni som
skrivit plakat och tagit er ut i mörkret!! Vi blev
många, över hundra personer, och det gjorde
intryck! Som ni nog uppmärksammade, var vi i
sällskap med de pensionärsorganisationer som är
aktiva i kommunen. De har hamnat i samma
belägenhet som vi är i, eftersom Vård- och
omsorgsförvaltningen ämnar ta över flera lokaler
som de använder på Ljunggården och
Kryddgården.
Tyvärr är detta bara en början på en kamp som
kan ta flera år innan det ger resultat och under tiden kommer vi fortsätta att få leta
efter möjliga lokaler. Men nu kan ingen politiker längre säga att problemet är okänt.
Och vi måste fortsätta bearbeta dem på de sätt som vi
har möjlighet till. Vårt nästa planerade steg är att
uppmärksamma det Medborgarförslag som vi lämnat till
Kommunfullmäktige. Det kommer att tas upp på KF 15
december. Det blir ingen debatt då, för numera bara
anmäls förslag och slussas vidare till den nämnd som
”äger” frågan. I detta fall Upplevelsenämnden. Det vore
bra om vi blir några från oss som visar sig på
fullmäktigemötet. Det är oftast få åhörare där, så varje
individ märks! Och vi har möjlighet att prata med
ledamöterna utanför salen.
Det som gör lokalfrågan ännu mer brännande är att ABF som vi är medlem i och har
arrangemang tillsammans med, har hyrt ut sina två stora salar som flera av våra
föreningar har verksamhet i, till en Folkhögskola, måndag till fredag under i alla fall
hela våren. Så de föreningar som haft aktiviteter där tvingas också ut på jakt efter
någonstans att vara. Det har inte diskuterats med varken FRE eller berörda
föreningar. Det är osäkert om FRE kommer att arrangera aktiviteter i samarbete med
ABF under 2022, om vi inte har möjlighet att använda lokaler där.
Nu blev det lite väl mollstämt. Men eftersom vi är individer som är vana att kämpa
och vi är många som kan stötta varandra, så tror jag att det blir bra till slut! Jag tror
att kommunen satsar på ett föreningshus där vi har bra och tillgängliga lokaler som
ger oss mer möjligheter än vi någonsin haft tidigare!! Efter valet….
Anneli Djurklou, ordförande
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Medborgarförslag
Medborgarförslag
•

5,9 % av alla vuxna har en rörelsenedsättning. (SCB 2020)

•
•
•
•
•

13,3 % av alla vuxna har svårt att läsa. (OECD 2013)
10 000 personer/år drabbas av afasi.
0,5–1,5 % av befolkningen har lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
4,9 % av alla vuxna har svårt att se även med glasögon eller kontaktlinser. (SCB 2021)
Åtminstone 30 000 personer är gravt synnedsatta eller helt blinda. (SCB 2016)

•

18,4 % av den vuxna befolkningen hör dåligt. (SCB 2020)

•

Åtminstone 15 000 personer är gravt hörselskadade eller har blivit döva i vuxen ålder. (SOU
2004:83)

•

2,4 % av alla vuxna har en neuropsykiatrisk diagnos. (SCB 2020)

•

Mer än 7 % av alla vuxna har stora problem med psykisk ohälsa. (SCB 2020)

•

30 % av alla vuxna har någon allergi. (SCB 2021)

• 7,4 % av alla vuxna har svåra besvär av astma eller allergi. (SCB 2020)
Lite nationell statistik som går att räkna om till Enköpingsförhållanden. Funktionsrätt Enköping (FRE)
organiserar de föreningar som statistiken ovan ger exempel på och några till. Vi är drygt 1 500
medlemmar organiserade i 16 föreningar. I kommunen finns många fler som har diagnoser som ger
dem funktionsnedsättningar och därmed begränsar deras liv men som inte har någon lokalförening,
Våra föreningar erbjuder alla en röst i samhället och gemenskap. Vi vill gärna bidra till minskad
ensamhet och bättre hälsa genom att erbjuda ett omväxlande och stimulerande program. Att göra
saker tillsammans är friskvård!

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi tillgång till tillgängliga och ändamålsenliga lokaler!
De lokaler som vi erbjuds att hyra via Upplevelserförvaltningen är:
• skolor (idrottshallar, matsalar, några träslöjdssalar),
• idrottsanläggningar (19)
• några sammanträdesrum (Studierum 2 Kryddgården, glasrummet på Ljunggården,
konferensrum på Enavallen, sammanträdesrummet i Ishallen),
• två större lokaler (Kryddgårdens A-B sal och stora salen på Ljunggården).
• På Kryddgården finns dessutom en slöjdsal med vävstolar och ett träslöjdsrum.
• Tingssalen (kvällar och helger)
Skolornas lokaler är dels stängda dagtid, dels i stort sett helt olämpliga för våra sammankomster.
Huvuddelen av våra aktiviteter sker på dagtid. Vi behöver rum som ger trivselkänsla och inbjuder till
gemenskap. Rum som inbjuder till skapande och studiecirklar men aven större möteslokaler. Även rum
för styrelsemöten, men gärna mindre än de som rymmer mellan 10 och 20 personer.
Vi hoppas att kommunen inser att även vi som är organisationer för personer med
funktionsnedsättningar, behöver rätt sorts lokaler för att kunna vara en fungerande del av
välfärdskommunen Enköping.
Funktionsrätt Enköping föreslår därför

-

att kommunen inventerar behoven av ändamålsenliga lokaler där den idéburna sektorn har
möjlighet att bedriva sin verksamhet
att kommunen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn, gärna genom
ett Föreningen hus, i likhet med det som våra grannkommuner Håbo och Uppsala gjort.
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Medlemmar i Funktionsrätt Enköping
Astma/Allergi, Attention, Demensföreningen, Diabetsföreningen, DHR, FUB,
Förbundet Hjärtlung, HRF, Neuro, OCD, Personskadeförbundet RTP, RBU, Reumatikerförbundet,
RSMH Liljan, SRF, Stroke Enköping.
Ekolsund 15 november 2021
Anneli Djurklou, ordförande i Funktionsrätt Enköping

Äntligen dags för marknad igen
Passa på att handla dina julklappar hos våra flitiga medlemmar och även få
information från deltagande föreningar.

Välkommen
till Funktionsrätt Enköpings

Jul- och
hantverksmarknad
Lördag 27 november kl 10-16
i Paushuset, entré-plan

FREs halvårsmöte
Anders Wikman (NE) höll i klubban på halvårsmötet där föreningarna skulle fatta
beslut om verksamhetsplan och budget för nästa år. Innan förhandlingarna startade
informerades om den demonstration som många av FREs medlemmar deltog i.
Anneli Djurklou gick igenom förslaget till verksamhetsplan. Mötet diskuterade särskilt
om en mening om samarbete med ABF ska stå kvar. Anledningen var att ABF precis
har meddelat att våra föreningar inte kommer att ha tillgång till de två stora salarna
under dagtid. Mötet beslutade att meningen skulle tas bort. I övrigt godkändes
verksamhetsplanen.
Ett nytt förslag till medlemsavgift presenterades. Förslaget utgår från antal
medlemmar per föreningar, men totalsumman blir ungefär samma som tidigare.
Syftet med förändringen skulle vara en mer demokratisk avgift. Föreningar med få
medlemmar får en lägre avgift. Förslaget godkändes av mötet.
Den budget som presenterades var ganska osäker eftersom det ännu är oklart om
FRE får det bidrag som budgeterats. Den ska därför hanteras som en rambudget
som kan uppdateras av styrelsen så snart uppgift om bidrag är klart.
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Styrelsen fick också i uppdrag att förhandla med kommunen om ett elavtal för
Sommarro.
Anders Wikman tackade för ett bra möte och tyckte det varit en positiv stämning och
diskussioner. Han avtackades med en bok av Enköpingsförfattaren Bertil Lundh
”Den tjuvaktige klockaren” som överlämnades av Katarina Lindberg.

AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGAR
FUB
FUB var i början av oktober med på en kryssning
tillsammans med länets övriga lokalföreningar. Det var 48
deltagare från Enköping.
Veckoaktiviteten Måndagsklubben är igång.
En av våra medlemmar vann prisets som årets Inre ringenaktivist. Riksförbundet kom till Enköping och gratulerade. En
annan medlem vann årets teckningstävling i Kulturveckan
för alla. Teckningen pryder nu programbroschyren

AKTUELLT INOM KOMMUNEN
Tillgänglighet/ bemötande i Pepparrotsbadet?
Den 25 oktober genomfördes ett möte med representanter från FRE och kommunen
som representerades av, dels centrala tjänstemän från Upplevelseförvaltningen, dels
ansvariga för det nya Pepparrotsbadet.
Mötet initierades av att det normala sammanträdet mellan de av KTR utsedda
representanterna Janne Wigdell och Niklas Kleman skulle träffa sina
kontaktpersoner.
Det hade under tiden framkommit en hel del synpunkter på tillgängligheten och
bemötande i det nya badhuset.
Då Janne och Niklas inte själva ansåg sig har tillräcklig kompetens för att möta de
kommunala tjänstemännen så inkallades förstärkning från de organisationer som
hade mest erfarenhet av framförallt rehab-delen av badet.
Mötet blev tidvis något spänt men i slutänden ändå totalt sett positivt.
Mötet beslutade att Janne och Niklas sammanställer de synpunkter som kommer
fram tills gruppen möts igen den 24 januari 2022.
Det är viktigt att alla synpunkter på tillgängligheten och bemötande kommer fram. Det
hjälper inte att sitta hemma vid köksbordet och redovisa sina synpunkter. Har ni i
föreningarna några synpunkter på tillgängligheten i nya badet som ni vill skall vara
med i sammanställningen så ta kontakt med Janne Wigdell på tel. 070-608 12 24.
Janne Wigdell
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Kulturhus Joar
Rapport från referensgrupp Joar
Äntligen! Den 18 november kom vi till skott med ett fysiskt möte med referensgrupp
Joar och de två projektledarna för kulturhus Joar.
Gruppen består av Janne Wigdell (SRF), sammankallande, Yvonne Bromèe (FUB),
Agneta Södersten (Astma/allergi), Lena Gård-Sjöman (Neuro), Elsie Johansson
(HRF) samt som adjungerad Niklas Kleman (KTR). Projektledarna från kommunen är
Claes Lagelius och Linda Karlsberg.
Vi började mötet med att presentera oss då flera inte tidigare träffat på varandra.
Därefter vidtog en gedigen presentation av projekt ”Kulturhus Joar” olika faser.
Projektet har blivit mycket fördröjt genom de omtag som hastigt gjorts mitt under
processens startperiod. Ambitionen från projektledarna är att gruppen skall få
möjlighet att ” tycka till” under processens alla faser, varav den inledande delen
kommer att ta ca 8-9 månader. Därefter ytterligare ett par år innan upphandling och
byggstart kan vara aktuell.
Referensgruppen var mycket tydlig med att vi inte ser som vår uppgift att ha
synpunkter på vad som skall inrymmas i byggnaden olika delar. Vår uppgift är
uteslutande att löpande granska tillgängligheten i byggnadens olika delar.
Detta initiala möte var mer som en övergripande presentation av deltagare och den
process som väntar. Vid senare tillfällen kommer vi att mer i detalj kunna ”tycka till”
om de olika utrymmen som är aktuella. Alla ser fram emot en möjlighet till inflytande
på tillgänglighetsfrågorna som inte tidigare stått till buds.
Vi beslutade att i framtiden mötas en gång i månaden med en början den 24 januari
2022 och därefter sista torsdagen i varje månad.
Vi kommer hela tiden att försöka hålla alla läsare av FRE-bladet uppdaterade på
gruppens arbete. Vi vill också att den som har funderingar om olika åtgärder för
tillgänglighet hör av sig till någon i
gruppen så att synpunkten kan lyftas vid
något möte med projektledarna.
Det här känns spännande och
meningsfullt att vara med i nuet och inte
hela tiden komma in i efterhand.
Problemet är väl att vi inte kommer att ha
någon att skylla på om det skulle bli
något som ur tillgänglighetssynpunkt är
klandervärt när det nya kulturhus Joar
står på plats.
Janne Wigdell
Politiska beslut
Upplevelsenämnden beslutade den 19 oktober att flytta både museet och konsthallen
till det som skall bli det nya Kulturhus Joar. Den 19 november fattade Tekniska
nämnden beslut att starta framtagandet av en programhandling för det som under
diskussionsfasen kallats alternativ 3. Det beräknas vara klart senast 1 oktober 2022.
Därefter tas beslut om projektering och upphandling. Budget för programhandlingen
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är max 3,5 miljoner.
Ur Tekniska Nämndens handlingar 17/11:
”Den fördjupade förstudien utgår från förslaget ”Tillsammans”. Uppdraget innebär att:
- inkludera museet i Kulturhus Joar, utifrån reviderade uppgifter avseende ytor. - flytta
teknik/ventilation till en tillbyggnad på taket. - visa hur ytor kan maximeras genom
multifunktion, även disposition av källaren ska inkluderas i förslaget. Det ska i så stor
utsträckning som möjligt också fullfölja visionen för Kulturhus Joar som kom fram i
genomförda dialogmöten.”

Färdtjänst
Ur Tekniska Nämndens budgetrapport 17/11: ”Till följd av covid-19 och fortsatta
restriktioner, är resandet med färdtjänst på en mycket låg nivå jämfört med ett
normalår. Perioden januari - augusti 2020 och 2021 är likvärdiga i antal körda
kilometer och bägge åren ligger 42% lägre jämfört med 2019 som får anses spegla
ett normalår. Enligt erhållen statistik gällande körda kilometer i september kan vi åter
se ett utfall, som mer och mer, liknar ett normalår. Samhället har öppnat upp efter
covid-19 och utifrån resandet i september uppdateras nu prognosen för 2021 med
ytterligare 48 000 kilometer.
Budget för 2021 är 8,8 miljoner och prognosen är 7 miljoner dvs 1,8 miljoner lägre.”

Sammanslagning av Vård- och omsorgsförvaltningen och
Socialförvaltningen
Kommundirektören har (formellt – inte i realiteten) föreslagit att dessa två
förvaltningar skall slås samman. Enligt den utredning som hon beställt visar det, att
det blir bättre service till ”kunderna” om man gör så. Detta förslag har kommit på
remiss till KTR och därmed till oss. Skall vara besvarad 23/12. Ärendet kommer till
Kommunfullmäktige i vår.

Ny summa per vårddygn
Vård- och omsorgsnämnden har fått en remiss från Socialstyrelsen som ska ta fram
vad kommuner skall betala till regionen, när kommunen inte kan ta hem en så kallad
”medicinskt färdigbehandlad” patient, utan denne blir kvar på sjukhuset. I dag betalar
kommunen 5 500 kr/dygn. Det föreslås gå upp till 9 300 kr/dygn. Ökningen beror på
att kostnaden per vårdplats har ökat för sjukhusen.
Det kan bli en stor kostnad för kommunen om det inte finns så kallade korttidsplatser
att anvisa.

Nya Paushuset
FREs remissgrupp behandlar just nu Detaljplan för Centrum 18:1 med flera,
Paushuset. Samrådstiden går ut 19 december. Mer information finns att läsa här.

AKTUELLT INOM REGIONEN
Beloppet för högkostnadsskydd höjs
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har informerat om förestående höjningar av
beloppen för högkostnadsskydd för vårdavgifter, och för läkemedel som ingår i
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läkemedelsförmånen. Bakgrunden är att regeringen har höjt det så kallade
basprisbeloppet, vilket påverkar högkostnadsskyddet.
Därför beslöt fullmäktige i Region Uppsala (f.d. landstinget) idag att höja
högkostnadsskyddet för öppen vård från år 2022 till 1 200 kronor (idag 1150 kronor).
Högkostnadsskyddet för slutenvård höjs från år 2022 till 110 kronor per dag (idag 100
kronor), det är alltså den avgift som tas ut per vårddag inom slutenvården.
Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de flesta receptbelagda läkemedel. Det
är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som bestämmer högkostnadsskyddet för läkemedel (det ligger idag på 2 350 kronor). TLV kommer att höja
beloppet från den 1 januari 2022 och Region Uppsala kommer att följa dess beslut..

Hur får man ett covidbevis om man inte har e-legitimation (bankID)?
Information hämtad från E-hälsomyndigheten:
Om du kan skriva ut en blankett via dator kan du beställa ditt covidbevis genom att
skriva ut, fylla i och posta denna blankett. Beviset
skickas till din folkbokförings-adress.
Handläggningstiden är för närvarande osäker.
Om du inte kan skriva ut blanketterna kan du beställa via
e-post till covidbevis@ehalsomyndigheten.se så skickar
de blanketten till dig. Mejla endast om du absolut inte kan
skriva ut blanketten själv. Obs! Specificera tydligt om du
behöver blanketten för dig som saknar e-legitimation eller
blanketten för dig som saknar folkbokföringsadress.
Om du saknar dator eller möjlighet att skicka e-post kan du be om hjälp med utskrift av en
vän, på ett kommunalt medborgarkontor eller på ett bibliotek.

Rådet för delaktighet
Vid mötet i oktober fick vi information om att regionen nu ska ta beslut om en ny
länsplan för regional transportinfrastruktur. Den ska gälla fram till 2033 och
uppdateras vart fjärde år. Planen innefattar stationer, tåg, gång- och cykelvägar. Det
finns tre alternativa inriktningar: Den första med inriktning på att åtgärda brister i
prioriterade tätorter med mindre än 10 000 invånare och dess omland. Den andra
med inriktning på regional utveckling. Den tredje fokuserar på de prioriterade stråken
och dess omland.
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till 21 december, se mer information här.
Vi fick också information om hur regionen planerar när det gäller samordning av
särskild kollektivtrafik (resor som kräver särskilt beslut, t ex färdtjänst). Där erbjuder
man nu kommunerna att lämna över ansvaret till regionen när det gäller utförande,
kravställning, upphandling o s v. Om kommunen väljer att lämna över något
ansvarsområde kan man ändå besluta om ett eget reglemente. Idag har 50% av
landets kommuner överlåtit myndighetsutövning till regionen. En positiv effekt är att
det blir lika för alla, kortare handläggningstider och en minskad sårbarhet. I region
Uppsala har Uppsala, Enköping och Östhammar anmält intresse.
Rådets ordförande berättade att man försöker ta fram en gemensam plattform för
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SIP-möten för både regionen och kommuner. Från 1 januari 2022 kommer fast
läkarkontakt att införas. Sedan tidigare finns fast vårdkontakt.

AKTUELLT INOM FUNKTIONSRÄTT SVERIGE
Rätt från början
Rätt från början är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av
Arvsfonden. Projektet verkar för att universell utformning ska ingå som en naturlig del
i varje ny design och utvecklingsprocess.
Nu är projektet inne på slutvarvet! Den 13–17 december bjuder man in till en
seminarieserie med fokus på aktuella framtidsfrågor inom projektets områden
– arbetsliv, utbildning och bostad/samhällsbyggnad.
Vilka utmaningar finns och hur ser lösningarna ut som kan föra oss närmare ett
hållbart samhälle där alla kan bli delaktiga?
Alla webbinarier sänds via Zoom. Länk till sidan där man kan anmäla sig till
respektive föreläsning finns här.
Måndag 13 dec kl 9-10:

Social housing – är det verkligen en bra idé?

Tisdag 14 dec kl 9-10:

Hybridarbetsplatsen – kommer den att fungera för alla?

Onsdag 15 dec kl 9-10:

Hur kan vi skapa en skola för alla?

Torsdag 16 dec kl 9-10:

Vad kan techjättarna lära oss om inkluderande design?

Fredag 17 dec kl 9-10:

Lättöppnade förpackningar – ett exempel på inkluderande
design

ÖVRIGT
Uttalande från personskadeförbundet RTPs kongress
Nu krävs åtgärder för att minska elsparkcykelolyckorna
Personskadeförbundet RTP som fyller 75 år i år har lång erfarenhet av att arbeta
skadeförebyggande för att förhindra att människor skadar sig i onödan. Nu ser vi med
oro på hur olyckorna med eldrivna enpersonsfordon, som till exempel elsparkcyklar
ökar kraftigt. För att bryta den negativa trenden är det nu hög tid att sätta in
skadeförebyggande åtgärder.
Larmen om elsparkcykelrelaterade olyckor och andra olägenheter med detta
transportmedel har duggat tätt de senaste åren. Som till exempel att de parkeras
eller slängs på olämpliga platser, vilket förhindrar framkomligheten eller utgör en fara
för trafikanter och fotgängare. Förslagen om hur problemen ska åtgärdas är många.
Allt från totalförbud till hjälmtvång eller tillhandahållande av särskilda cykelställ.
Samtidigt ökar nu importen av privata elsparkcyklar till Sverige, vilket gör situationen
än mer svårkontrollerad.
Vi på Personskadeförbundet RTP tror inte att det går att stoppa utvecklingen.
Elsparkcyklarna är här för att stanna, vare sig vi välkomnar dem eller inte. I stället för
att förfasa sig över utveckling föreslår vi ett antal skadeförebyggande åtgärder för att
förhindra att fler skadar sig. Det handlar bland annat om att se över regelverk samt
att se till att det finns en infrastruktur som gör att människor kan färdas säkert med
elsparkcykel och andra enpersonsfordon. När det gäller infrastruktur så måste de
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som ansvarar för vägnät och cykelbanor, både på kommunal-, regional- och på
nationell nivå, ta sitt ansvar så att de anpassas och underhålls så att de fungerar för
dessa fordon! Vi behöver helt enkelt en förbättrad vägstandard för att möta dagens
behov.
För att öka säkerhetstänket krävs också omfattande upplysning samt utbildning i
trafiksäkerhet om till exempel trafikregler samt om vikten av att bära hjälm.
Det är också viktigt att informera människor om att hur viktigt det är att ha ett bra
försäkringsskydd eftersom elsparkcyklar, cyklar och andra enpersonsfordon inte
omfattas av trafikförsäkringen vid singelolyckor. Försäkringsskyddet för människor
som färdas med enpersonsfordon och som skadar sig vid singelolyckor, eller vid
krock med annan cyklist eller fotgängare, är betydligt sämre än för de trafikanter som
skadas vid kollisioner med motorfordon.
- Det här är en fråga som Personskadeförbundet RTP tidigare lyft i olika
sammanhang och där vi anser att lagstiftningen borde anpassas så att alla
enpersonsfordon omfattas av trafikförsäkringen fullt ut. Det vill säga även vid
singelolyckor. Som det ser ut i dagsläget så är det viktigt att upplysa människor om
vad som gäller så att de har möjlighet att teckna en egen olycksfallsförsäkring,
säger Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP.
Kontakt:
Marina Carlsson, förbundsordförande, marina.carlsson@rtp.se, Tel: 08-629 27 92
Helena Tiderman, kommunikatör, helena.tiderman@rtp.se, Tel: 08-629 27 98

Regional kulturkonferens
Som styrelseledamot i Folkrörelsearkivet i Uppsala län deltog Tilda Holstius på
konferensen som arrangerades av Region
Uppsala den 19 oktober.
Vid konferensen tog man upp erfarenheter
från pandemiåret 2020, då Stadsteatern tog
fram digitala föreställningar för förskolebarn
och skolelever. En fördel med den tekniken
var att föreställningen vid behov kunde
avbrytas eller repeteras. Det fungerade därför
mycket bra för barn med särskilda behov eller
för de som normalt inte klarar av ett
teaterbesök av olika anledningar.
Riksteatern hade också positiva erfarenheter
av den digitala tekniken eftersom man med
den fick många fler åskådare.
Dagen avslutades med information och
diskussioner om politikens styrning av
kulturen.
Rapporten från Tilda finns i sin helhet på www.hsoenkoping.com
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KALENDARIUM
Aktuella möten den närmaste tiden. Se hemsidan för fullständig kalender där också
kommunens nämndmöten finns med.
HÖSTEN 2021
VÅREN 2022
2 dec
KTR

Förkortningar:
KTR = Kommunala tillgänglighetsrådet, FRE = Funktionsrätt Enköping, RFD = Rådet för delaktighet.

Funktionsrätt Enköping
Källgatan 1B
749 35 Enköping
Telefon
076 843 91 91
E-post
funktionsratt.enkoping@gmail.com
Webbplats www.hsoenkoping.com
Nästa nr:
Manusstopp:

Redaktör: Anneli Djurklou
Redaktionskommitté:
Maud Sundqvist, Lena Thorén.

17 december
Måndag 13 december

Texter/Information: Redaktionskommittén ansvarar för texter som saknar signatur.

Åpromenaden sista december 2020. Hur kommer det att
se ut i år? /Lena T.
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