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Med små medel kan bo endemiljön 
bli bra. Men det gäller att tänka efter 
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Konst behövs  
i boende
På Lindhult och Vidbo, två grupp
boenden i Göteborg, går skönhet 
och funktion hand i hand. SID 08
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tema boende

Leva sin dröm
Att bygga hus som dövblind

nummerBoende år

Sugen på att lära dig tecken
språk? Svårt att gå en heltids
utbildning? Inte hittat något 
sätt att lösa dilemmat?

NU GÅR DET att lära sig tecken
språk på distans, genom en 
utbildning som tagits fram på 
Fellingsbro folkhögskola.

– Vi gjorde det för att det var 
så många som frågade efter kurs 
på distans, säger Johan Zim
mermann, som håller i utbild
ningen tillsammans med Nicolas 
HaneWeijman.

Utbildningen är kostnadsfri 
men resorna till Örebro som 
ingår måste deltagarna bekosta 
själva. Fem gånger träffas man, 
resten av studierna sker hemma 
och framför datorn. 

Lärarna använder sig av ma
terial som redan finns på nätet 
men skapar också mycket nytt.

Eleverna lär sig via filmer och 
kan också filma sitt eget teck
nande så att lärarna ser hur det 
går. Den tekniska lösning som 
valts gör det möjligt att dela 
filmer och material med del
tagarna under kursens gång och 
att via videokonferens kommu
nicera live på teckenspråk.

Den allra första kursen hölls 
vårterminen 2013, det var tjugo 

deltagare med olika 
bakgrund. Där 
fanns de som tyck
er tecken språk är 
intres sant i största 
allmänhet, vård
personal och andra 
professionella som 
har nytta av att 
kunna teckna i job
bet och barn, släk
tingar och grannar 
till personer som 
kommunicerar via 
teckenspråk.

Till hösten 
delade man kursen 
i två, nu finns en 
kurs för nybörjare och en för 
dem som vill fortsätta.

– Man blir inte flytande på 
teckenspråk efter nybörjar
kursen men man kan prata 
vardagligt med människor om 
sin närmaste omgivning, säger 
Johan Zimmermann.

– Kanske kan man jämföra 
med en parlör som man tar med 
när man reser till ett land där 
man inte behärskar språket. 
Man klarar att ta sig fram 
någorlunda men kanske inte att 
föra djupare diskussioner. Men 
som alltid beror det ju på fallen
het och hur starkt behov man 
har.

Kurserna ges på kvartsfart 
vilket gör att även den som har 
ett heltidsarbete kan delta.

– Det var viktigt för oss ur 
ett tillgänglighetsperspektiv, 
säger Johan Zimmermann.

Så här långt har deltagarna 
varit entusiastiska, både under 
kursens gång och när de lämnat 
in utvärderingar. Söktrycket har 
också varit högt. Till höstens 
utbildningar var det mer än 
dubbelt så många sökande som 
det fanns platser till.

LÄS MER om utbildningen på  
http://www.fellingsbro.fhsk.se/ 

Lär dig teckna på distans
SIST
ALLRA

Returadress:  
Mo Gård 
Kungsgatan 36 
602 20 Norrköping

Tolklärare Johan Zimmermann demonstrerar  
teckenspråksutbildning på distans. 
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REDAKTION & ADRESS

HOME IS WHERE the heart is. Borta bra, men hemma 
bäst. Egen härd är guld värd. Det finns många talesätt och 
ordspråk, både i engelskan och i svenskan, som berör det 
som de flesta av oss har kärt: vårt hem och vårt boende. 
Hemmet är vår bas i livet, den plats där vi kan vara oss 
själva och känna trygghet och trivsel.

Hos oss i norra Europa är bostaden kanske särskilt 
viktig för att vi lever i ett kyligt klimat och under den 
mörka årstiden tillbringar vi mycket tid inomhus. Bostaden 
är också ett av våra sätt att uttrycka vem vi är och vad vi 
tycker är viktigt i livet. Det gäller oss alla, oavsett eventuell 
förekomst och grad av funktionsnedsättning. I Sverige har 
vi också en bra och tydlig lagstiftning som fastslår rätten 
till anpassad bostad för personer med omfattande funk
tionsnedsättningar. Kraven regleras i LSSlagstiftningen 
och är noggrant utformade för att möta människors behov 
och främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för dem som omfattas av lagen. Målet är att 
personer med dessa funktionshinder skall ha möjlighet att 
leva som andra och tillsammans med andra.

Inom Mo Gård vet vi sedan länge att den fysiska miljön, 
tillsammans med alla professionella personer som jobbar 
hos oss (den sociala miljön), utgör de kanske viktigaste 
förutsättningarna för att skapa goda levnadsvillkor och 
ett gott liv. Därför avsätter vi mycket tid och planering till 
den fysiska miljön när verksamheten inom Mo Gård växer 
och utvecklas. Det handlar om färg, ljus, anpassningar och 

tillgänglighet i huset där vi bor. Men också om 
utemiljön med trädgård, parker, gång och 

cykelvägar samt trafikmiljö. 
Vi vet att en trivsam och funktionell 

boendemiljö och närmiljö, utgör hörns
tenar för alla som bor, lever och arbetar 
inom Mo Gård. Därför är den viktig för 
oss. Home is where the heart is.   
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Grattis till priset
PRIS Lärarkollegiet på Mo 
Gårds folkhögskola har 
utsetts till årets folkhög
skolelärare och får priset för 
”ett engagerat och målmedve
tet arbete för en grupp teck
enspråkiga deltagare som inte 
syns eller hörs i samhället. 
Deltagarna på skolan är döva 
eller hörselskadade i olika 
åldrar med olika bakgrund. 

De flesta har också andra 
funktionsnedsättningar som 
t.ex synnedsättning, utveck
lingsstörning och språkstörn
ing. Fokus i verksamheten 
är liksom årets tema ”på 
lika villkor” och det speglar 
skolans arbete såväl i lärandet 
som i delaktigheten och sam
varon på skolan.” 

Torsdagsaktionen  
i final
PRIS Torsdags aktionen var en 
av fyra finalister i tävlingen 
Årets Röstbärare. Priset går 
till en person eller organisa
tion som under året varit en 
stark röstbärare för andra 
människor eller idéer. Dock 
vann man inte utmärkelsen 
som i stället gick till MOD, 
Mer organdonation, en or
ganisation som vill minska 
transplantations köerna. 

SPORT Viasat har köpt 
rättig heterna till vinter
OS i Sotji i februari 
nästa år. Det har oroat 
många hörselskadade 
eftersom bolaget inte 
har samma krav på sig 
att texta som SVT och 
Tv4. Men Viasat lovar 
att texta åtminstone en del av 
sändningarna. 

800 000 människor i Sverige 
har en hörselskada som gör att 
de behöver textade tvprogram. 
Men många fler tycker textning 
är bra. En undersökning som 
HRF, Hörselskadades riksför
bund, låtit göra visar att nio av 

tio svenskar vill att 
alla program textas. 

25 procent av de 
tillfrågade tycker att 
textningen hjälper 
dem att höra, 16 pro
cent använder text för 
att kunna se på teve 
med anhöriga som 

hör dåliga. Fyra av tio använder 
text för att kunna sänka voly
men och 27 procent sätter på 
textning när det bullrar i omgiv
ningen.

Från och med 2014 kommer 
de flesta svenska kanaler att 
ha textning via texttv:ns sid 
199.

MYNDIGT Socialdepartementet 
vill se en omstrukturering av 
myndigheterna inom vård och 
omsorg. I förslaget ingår att 
delar av Hjälpmedelsinstitutet 
förs över till myndigheten 
Handisam som byter namn till 
Myndigheten för delaktighet. 
Förändringen är planerad till  
1 maj 2014.

Departementets motivering är 
att HI och Handisam har delvis 
överlappande uppdrag: kart
läggningar, uppföljningar och 
analyser inom funktionshinder
området. Den föreslagna omor
ganisationen kommer enligt 
departementet att leda till 
ekonomiska besparingar.

Handikappförbunden tycker 

det är bra att regeringen vill ef
fektivisera och utöka arbetet för 
ett tillgängligt samhälle. Men 
man är orolig för att uppgifter 
som Hjälpmedelsinstitutet skött 
försvinner helt.

Enligt departementet mark
erar det nya namnet det mer 
samlade uppdraget, det tvärsek
toriella perspektivet och upp
giften att stimulera och utveckla 
kunskaps bildningen. 

Taktil konst i villa Smartbo.

Vinter-OS blir textat

Hjälpmedelsinstitutet läggs ner



4 Nummer 4 | 2013   |   I FOKUS I FOKUS   |   Nummer 4  |  2013         5

ARNE HAR DÖVBLINDHET men den hindrar 
honom inte. Och han bor på en plats där han får 
hjälp med att leva sin dröm.

– Gränsen gick när han ville bygga en flyg
plats, säger Pål Henningsen, miljöterapeut vid 
norska Signo i Andebu, ett center för döva med 
ytterligare funktionshinder som närmast motsva
rar svenska Mo Gård.

Pål beskriver Arne som en skapande männi
ska. 

– Om man med det menar någon som trampar 
upp nya stigar, som gör saker vi inte förväntar 
oss och som hjälper oss att utvidga vår egen hori
sont, säger han.

Pål som känt Arne i trettio år har varit delak
tig i alla hans stora projekt. Som till exempel hus
bygget som gjordes tjugo år efter ockupationen. 

– Arne hade förbättrat och förbättrat men 
tyckte att huset blev för litet. Hur skulle vi nu gå 
till väga för att få bygga? Vi byggde en modell 
av huset och lämnade in. Det var första gången 
byggnadsnämnden fick en ansökan i form av en 
modell, men den blev godkänd.

När Pål var mitt i byggprojektet såg han 
framför sig kök, verkstad och vardagsrum på 
bottenvåningen och sovrum däruppe. Få men 
funktionella möbler i avskalad shakerstil.

Vi går runt i huset som inte på minsta sätt är 
avskalat utan tvärtom proppat med allt möjligt 
som kan lagas eller komma till användning. 
Spisen är aldrig använd, köksskåpen är fulla med 
grejer och köksbordet en arbetsyta där det just nu 
pågår lödning. Det ser kaotiskt ut men det finns 
ett system, Arne hittar allt han behöver.

Den enda obelamrade ytan är sovrummet. 

Sängen med inbyggt sängbord har Arne byggt 
helt på egen hand. Men nätterna tillbringas ofta 
i soffan framför teven. Där sitter han och slum
rar till för att vakna efter ett tag och börja jobba 
igen. Det är lusten som driver honom. 

Arne är född döv och kom till Andebu som 
tioåring. Synen har försämrats och i dag återstår 
bara lite sidosyn. Det hindrar honom inte från att 
titta på teve. I huset står sju åtta tvapparater och 
på ytterväggen sitter tre parabolantenner. När 
den motordrivna parabolen gick sönder borrade 
han två hål i väggen för att kunna styra parabo
lerna från insidan.

Den enda dröm som inte förverkligats är flyg
platsen. Arne ville köpa ett flygplan för att kunna 
flyga söderut.

– Jag säger inte nej till hans idéer men försöker 
ändå påverka honom så att hans projekt blir 
realistiskt. Det tog lång tid innan han släppte 
tanken på en hiss inne i huset. Nu förklarade jag 
att det krävs tillstånd för att bygga en flygplats. 
Vi bestämde ett möte med Ken, chef för Signos 
byggnader. Arne klädde sig fin i kostymbyxor 
och kom fulladdad med argument, bland annat 
för hur flygbränslet skulle grävas ner i marken på 
ett säkert sätt.

– Till slut förklarade Ken att det inte var 
tillåtet med en flygplats eftersom kommunen 
bestämt att man skulle kunna odla grönsaker 
och det redan hade byggts hus på området. Det 
accepterades.

Arne äter på Flotten, gruppboendet där han 
har en lägenhet, men brukar gå bort till sitt hus 
efter frukost. Ofta går han själv den 800 meter 
långa sträckan som olyckligtvis går rakt över 

INTERVJU
INTERVJU

Mannen utan gränser
Det började med att Arne Berntsen ockuperade den 
gamla smedjan. Så småningom byggde han till så att 
han fick ett hus i två våningar.

  

landsvägen. Ja, det är en risk. Ja, han har blivit 
påkörd. Men hittills har han överlevt. 

– Det är en balansgång. Arne har alltid gjort 
vad han vill, det går inte att ta kontroll över 
honom. Vi stämmer också av med hans anhöriga 
som är mycket måna om att han ska känna sig 
fri.

Husbygget tog ett år. Arne gjorde mycket 
själv, spikade upp takstolen och klädde huset med 

pa nel, både invändigt och utvändigt. Han mon
terade Ikeaköket och drog in vatten. Han gjorde 
också elinstallationerna. För att vara på den 
säkra sidan sågs de dock över av en elektriker. 

En av dörrarna hittade Arne själv. Han måt
tade med händerna för att känna hur bred och 
hög den skulle vara, gick ut och letade – och kom 
tillbaks med en dörr som passade exakt! 

Arne Berntsen gjorde själv mycket av arbetet med huset. Pål Henningsen  
har varit med hela vägen. Han och Arne kommunicerar taktil.
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På Signos underhållsavdelning finns arbets
platsen. Dit går Arne varje dag och uppgiften är 
sortera allt som kasserats i verksamheten. Det är 
en drömarbetsplats för en sakletare. Många gre
jer är fortfarande användbara, andra kan kanske 
bli.

I en låda samlar Arne prylar som han vill 
jobba mer med. Ofta elektroniska. Idag tar han 
fram en och börjar vrida och vända på den. Ena 
handens fingrar utforskar, den andra handen 
är tryggt instoppad i en tumvante. I munnen en 
pipa. Han ser glad ut. 

Om en stund ska han till doktorn för att se 
om ett skadat finger. Han har inte berättat vad 
som hänt utan kom bara till frukosten med det 
uppskurna fingret omlagt med maskeringstejp.

Men först tittar vi på garaget. Det har Arne 
också byggt. Traktorn som han köpt för att 

hämta snö i skogen på vintern behövde helt en
kelt ett hus. 

Snön har en alldeles egen roll i Arne Berntsens 
liv. Han älskar kyla och njuter av den kalla nor
danvind som just i dag sveper över Andebu. När 
snön kommer börjar han bygga sitt fjäll, en flera 
meter hög snöskapelse som han tillverkar skovel 
för skovel. Njutningsfullt läggs lass till lass, put
sas och packas tills berget är klart. 

På våren, när snön börjar smälta, vidtar en 
kamp för att hålla fjället vid liv. Varje dag ger 
sig Arne ut i skogen med skottkärra för att leta 
upp ny snö och laga det som solen smält bort 
föregående dag.

– När kampen är förlorad är han lite ned
stämd i några veckor. Sen är han lika lycklig 
igen. 

Vägen från institution till 
gruppbostad har varit lång.  
I dag är det självklart att ingen 
ska växa upp på anstalt, men 
långt in på 1950talet ansågs 
det vara det bästa.

HISTORIA Författaren Karl 
Grünewald, tidigare medicinal
råd vid Socialstyrelsen, var 
en av de drivande bakom om
vandlingen från anstalts vård till 
familjestöd, daglig verksamhet 
och grupp bostäder. Han berättar 
historien om personer med ut
vecklings störning i boken ”Från 
idiot till medborgare”.

Titeln säger precis vad det 
handlar om. På 1800talet talade 
man om idioter och imbecilla, 

det var de svårt och måttligt 
utvecklingsstörda. Senare kom 
begreppet sinnesslöa för män
niskor som var mindre svårt 
begåvningshindrade än dagens 
utvecklingsstörda.

I boken beskriver Grünewald 
hur det bara var de lindrigt ut
veck lingsstörda som fick hjälp 
på de skolhem som landstingen 
öppnade vid 1800talets slut. 
De gravt utvecklingsstörda dog 
tidigt eller togs om hand på 
ålderdomshem eller fattigstugor.
De oregerliga sattes på mental
sjukhus. 

1920talet var anstalternas 
guldålder i Sverige. Totalt har 
runt 100 000 utvecklingsstörda 
vuxit upp på sådana i Sverige. 
Förhållandena var ofta eländiga. 

De som bodde på de statliga 
specialsjukhusen, som Vipeholm 
i Lund, hade inte ens en låda 
att lägga sina tillhörigheter 
i. På anstalterna fanns hun
dratals intagna, främst vuxna, 
som låg till sängs hela dagarna 
och inte kommunicerade. Karl 
Grünewald kom in i arbetet som 
ung barnspykiater på 1950 
talet och inledde ett arbete med 
att förbättra anstalterna. Något 
decennium senare började man 
förstå begreppet anstaltsskada. 
Samtidigt visade studier att 
barn, vars förärldrar fick stöd, 
utvecklades bättre hemma än på 
anstalt, hur nybyggda och fina 
dessa än var. 

Under 1970talet började 
gruppbostäder byggas. De väckte 
motstånd i början. 80 procent av 
föräldrarna som hade sina barn 
på anstalt ville inte att barnen 
skulle flytta till gruppbostad. 
Efter flytten blev det tvärtom, då 
var 80 procent nöjda.

I dag bor cirka 24 000 per
soner i grupp eller service
bostad. Enligt föreskrifterna ska 
en gruppbostad bestå av trefem 
lägenheter, i särskilda fall sex. 
Hösten 2012 granskade Social
styrelen 97 gruppbostäder. Tolv 
hade sju eller fler lägenheter och 
i 17 procent var bostäderna inte 
fullvärdiga.

HISTORIA
DÅTID

Från idiot till medborgare

Boken Från idiot 
till medborgare. 
Utgiven av Gothia 
Fortbildning.

Ständigt nya projekt. Ovan en elektronisk mojäng som kanske kan 
lagas. Överst till höger hämtas snö för att rädda fjället från att smälta 
och på bilden under kör Arne motorbåten.

Först på 1970-talet började gruppbostäder byggas.  
Bilden visar ett skolhem från 1950-talet.



8 Nummer 4 | 2013   |   I FOKUS I FOKUS   |   Nummer 4  |  2013         9

PÅ LINDHULT OCH VIDBO i Göteborg, två 
grupp boenden för personer med medfödd döv
blindhet, går skönhet och funktion hand i hand.

– Konst är underskattat men betyder väl
digt mycket i vardagen, både för oss och för de 
boende, säger AnnMarie Janko, habiliterings
ansvarig pedagog. 

Båda husen vimlar av genomtänkta detaljer 
och har naturligtvis en öppen spis i vardagsrum
met. I Vidbo går taket dessutom upp i nock vilket 
ger en helt annan känsla av rymd. Sköna dagbäd
dar, en korgstol som hänger i taket och sacco
säckar som formar sig efter kroppen är andra 
inslag.

Flytande golv ifrågasattes starkt när AnnMa
rie Janko ledde bygget av en 
gruppbostad i Halland. När 
hon var på semester tog byg
garna helt enkelt bort det.

– Jag var arg som ett bi 
men fick rätt på det till slut.

På Lindhult och Vidbo 
är flytande golv som vibre
rar lite när man går på dem 
en självklarhet. AnnMarie Janko sätter sig vid 
trummorna i vardagsrummet och demonstrerar. 
Det känns även för en otränad fot.

Bubbelbaden, som finns i båda husen, är syn
nerligen uppskattade och tydligt markerade med 
kakel i kontrastfärger som gör att även den som 

har mycket dålig syn kan upptäcka dem. Ovanför 
hänger fisknät, spännande att både titta på och 
röra vid. Bastun erbjuder ytterligare en sinnlig 
upplevelse.

– Bara man tänker efter före går det att göra 
saker med enkla medel, säger AnnMarie Janko 
och visar hur glasfiberväven i korridoren är fisk
bensmönstrad på ena sidan och har tuskaftsmön
ster på den andra.

– Då kan man känna vilket håll man är på väg 
mot.

Och det är lätt att märka ut hörnet på toalet
ten med kakel i avvikande färg i stället för en 
bård på mitten som bara är till pynt.

Mörka ribbor på dörrarna, fyrkantsstav i den 
ena och rundstav i den 
andra, visar var i kor
ridoren man är. Fyra 
stavar betyder fjärde 
rummet i korridoren. 
Längs korridorerna 
finns ledstänger för 
den som vill ha lite ex
tra stöd. Här och där 

hänger fårskinnsfällar. De är dekorativa men 
alls inte enbart till lyst. 

– Vi använder dem när vi sitter vid eldplatsen 
utanför huset, kokar kaffe över öppen eld och 
grillar korv. Det blir doft, värme, knaster och 
ofta blåser det så man får rök i ansiktet. Det blir 

         Att kunna                   
         förhålla sig 
till rummet och få 
överblick ger trygghet

TEKNIK
FRAMTID

Konst & skönhet 
underskattat i boendet

En len och mjuk stenskulptur. Vatten som porlar. En vävnad på 
väggen. Det finns många konstverk som är vackra för den som ser 

och som kan utforskas med händerna för den som inte ser.

I hörnen står vackra möbler som kanske också 
gör personalen glad. Över bollhavet i Vidbo 
hänger en kristallkrona och silvertrådar som glit
trar i spegeln. Pelaren i vardagsrummet är klädd 
med halvsågad rundstav som är härligt bubblig 
att ta på. Här och där finns små prång att utfor
ska.

– Att kunna förhålla sig till rummet och 
få överblick ger trygghet. Samtidigt ska det 
vara spännande. Att allt inte är fyrkantigt och 
förutsägbart kan vara berikande. 

många upplevelser på en gång, säger stödpedagog 
Kersti Larsson.

Intill porlar vattnet i en skulptur som skapats 
tillsammans med en konstnär. Den är gjord av 
sten som sprängdes i samband med bygget. I 
dungen ovanför finns ett upplevelsecenter tillkom
met efter en kurs om olika sätt att använda 
utemiljön. Naturstigen skapades tillsammans med 
de boende. Ribbstolen på väggen till boden som 
rymmer uteverkstaden är inspirerad av hur den 
skotska organisationen Sense arbetar med bergs
klättring för dövblinda. 

Utemiljön är inte stor men erbjuder både lite 
skog med branta backar (där en av de boende 
älskar att klättra omkring), doftande krydd
odlingar och ett litet växthus där ett vindspelet 
klingar sprött.

Inne på Lindhult är planlösningen öppen, men 
inte ödslig.

– Vi har täta referenspunkter. Man behöver 
inte snubbla runt så länge innan man hittar något 
som förklarar var man är, säger stödpedagog 
Ingela Dalenius, som liksom övrig personal testar 
huset genom att då och då gå med ögonbindel.

När Ann-Marie Janko trummar känns vibrationerna i golvet.

En stickad orm visar vägen hem.

Öppen spis och högt i tak ger känsla av rymd.
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Det behöver inte vara så 
svårt och kan bli mycket 
vackert. Men det gäller att 
tänka smart. Lena Josefsson 
är arkitekten som verkligen 
tänkt till när det gäller att 
anpassa boendemiljön för 
människor med svåra syn och 
hörselskador.

OFTA HANDLAR DET om enkla 
saker. Ringar på ledstängerna 
är ett smart sätt att markera att 
nu kommer en dörr eller att vid 
tredje ringen ska du vända dig 
om. Färger gör underverk och 
det finns ingen anledning att 
välja ilsket gult och svart som 
på tejpremsorna vi ofta ser.

Om allt är vitt flyter vägg, 
dörrar och tak ihop och det blir 
svårt att få någon rumsupp
fattning för den som ser illa. 
Kontrastfärger på dörrkarmen,  
i tak och i hörn förbättrar  
mycket utan att kosta. 

– Det behöver inte ens 
vara färg utan räcker med att 
dörrkarmen är i ett mörkt 
träslag, som ek, säger Lena 
Josefsson.

Dagens inredningsmode med 
blänkande kakel och rostfritt 
ser hon som helt värdelöst för 
den här gruppen. Blänk och re

flexer stör och kan också utlösa 
epileptiska anfall hos en del. 
Lena Josefsson förespråkar matt 
kakel, matta beslag på dörrar 
och matta golv. Allt detta är 
även bra för äldre, men nyss 
besökte hon ett äldreboende där 
allt var kritvitt och blankt.

Själv sitter hon på ett blän
kande linoleumgolv, ett av 
många resultat av felstädning.

– Städpersonal häller polish 
i vattnet och så blir det lager på 
lager, blankare och blankare. 
Linoleum ska över huvud taget 
inte polishas utan vaxas. 

– För den som har dålig 

syn är blanka golv nästan det 
värsta. De blänker redan i dag
sljus och tänder man i taket blir 
det ännu värre.

Det har gått 20 år sedan 
Lena Josefsson blev tillfrågad av 
Gunnar Johansson, råd givare 
på Mo Gård, om om byggnaden 
av den dagliga verksamheten 
Handelsträdgården. Han ville 
ha ett nytt tänk kring färger, 
material och nya praktiska 
lösningar. Det har blivit många 
samarbeten sedan dess. Och 
mycket testande. Behövde 
kontrasterna verkligen vara 
så starka som regelverket 
föreskrev? Svar nej. Och hur 
göra med golvet för att markera 
att nu händer det saker? Att 
skära in avvikande materiel i 
mattan framför dörrar visade 
sig fungera. Flytande golv är en 

annan enkel åtgärd – men det 
måste göras under byggproces
sen, annars blir det dyrt.

– Människor som inte kan 
använda syn och hörsel som vi 
andra utvecklar en väldig käns
lighet på andra områden. Vi 
kanske inte märker något men 
de känner att någon närmar sig 
genom att golvet vibrerar, säger 
Lena Josefsson.

Principen är enkel. Om 
grunden är betong med isoler
ing ovanpå, läggs golvet helt 
enkelt överst, utan att fästas i 
underlaget. 

– Det lyckas ibland och 
ibland inte. Det är viktigt att 
sätta sig med dem som ska 
bygga huset tidigt i processen 
och förklara precis vad det är 
man vill åstadkomma. Då är 
de med på tåget och kommer 
ofta med förslag på ytterligare 
förbättringar.

Lena Josefsson deltog i ar
betet med den första boken på 
området ”Att anpassa miljön 
för personer med svåra syn och 
hörselskador”. 

– Ett grupparbete där många 
bidrog med sina tankar och 
erfarenheter. Vi reste också runt 
i Norden och samlade in goda 
exempel. 

Det gäller att  
tänka före

Om allt 
är vitt 
flyter vägg, 

dörrar och tak 
ihop och det blir 
svårt att få någon 
rumsuppfattning.

PLANERING
BOENDE

– Jag är stolt över att ha fått vara med på den här resan, den har berikat 
mig som människa, säger Lena Josefsson som ritat flera av de moderna 
gruppboendena, bland annat Broder Pehr i Stockholm.

Arkitekten Lena Josefsson:

Matta i annat material markerar dörr.

En bård i hörnet ger 
rumsuppfattning.

Lätt fixat med kontaktpapper. Jausi- eller skjutdörrar i köket.



12 Nummer 4 | 2013   |   I FOKUS I FOKUS   |   Nummer 4  |  2013         13

Mycket arbete har lagts ner på belysningen. 
Tommy Johansson visar hur lätt det är att an
passa den efter sina egna behov. Städljus, vard
agsbelysning och mysljus, till exempel. När ljuset 
är inställt kan man välja önskat läge via fjärrkon
troll.

Allt ljus i huset är indirekt eftersom många 
synskadade är ljuskänsliga. Bakom de egentill

verkade kornischerna som inspirerat många 
besökare, finns ljusrör. Kornischerna kan vridas 
så att man får ljuset på olika sätt och markerar 
samtidigt var väggen slutar och taket börjar. 

Villa Smartbo är ett levande hus, tänkt att 
vara i ständig utveckling. I dag är det folkhög
skolan som sköter driften och tar emot studie
besök. 

SMART
BOENDE

Villa Smartbo är exakt vad det utgör sig för att 
vara. Ett smart hus med fiffiga lösningar för 
personer med dövblindhet. Fast egentligen ett 
hus som många kan behöva, inte minst äldre. 
– Häromdagen glömde jag själv att låsa när 
jag fick bråttom ut, säger projektledaren 
Gerhard Elger. Då hade det varit bra med de här 
lösningarna. 

VILLA SMARTBO ÄR ett vis nings hus, stort 
som en normal trea, som ska ge inspira tion till 
både brukare och profes sionella, inte minst 
kommunala bostadsanpassare. Det ligger intill 
folkhögskolan i Mullsjö och har utvecklats 
tillsammans med personer med dövblindhet.

– Vi hade sex arbetsgrupper 
som jobbade med olika frågor, 
belysning, köksinredning, mö
blering och så vidare. Vi hade 
två seminarier och däremellan 
utväxlades tusentals mail. Att 
bolla idéer med dem som ska bo 
så här, både bra och säkert, var 
otroligt givande, säger Gerhard 
Elger.

Håkan Söderlund, tidigare rektor vid folkhög
skolan och Tommy Johansson, tekniker för Villa 
Smartbo, visar runt i huset som ser helt vanligt 
ut. All teknik är dold utom datorn i arbetsrum
met som bland annat styr panelen vid dörren där 
jag ringer på. Vem där? frågar displayen. Anne, 
svarar jag och får strax ett Välkommenbesked.

Vi sätter oss i den röda soffan som bryter av 
mot väggen som är brun för att tecken språket ska 
synas bra. Kontraster är viktiga. Alltså är dörr
lister och foder i mörkare träslag och bubbelbad

karet försett med blå kant som ser ut som kakel 
men är enkelt fixat med kontaktpapper som finns 
i handeln.

Mattan under soffbordet är tjock och fluffig 
till skillnad från gångmattan mellan kök och 
sovrum.

– Den tjocka mattan signal erar att det kom
mer ett hinder strax, i det här fallet soff bordet. 
Den tunna mattan visar att det är fritt fram. 
När mattan slutar vet man att bad rummet är till 
höger, säger Gerhard Elger. 

I stället för vägg har mat rumsdelen skärmats 
av med ett bambu draperi som rasslar till när man 
går förbi. Halva det ljusa matbordet har fått en 
svart kantlist. Den är provisoriskt gjord med tejp 
men gör att bordet syns på ett helt annat sätt. 

Håkan Söderlund lägger fram två skedar och 
ber mig förklara vad som är fel med den ena. När 
jag inte kan får jag hjälp.

– Skaftet på den ena är helt runt, då vet man 
inte vad som är upp och ner på skeden. Men det 
tänkte inte vi på när vi köpte.

Så är det ofta. Saker som seende och hörande 
inte reagerar på kan innebära stor skillnad för 
den med nedsatt funktionsförmåga. Hör man illa 
eller inte alls är det lätt att glömma stänga vatten
kranen om det ringer på dörren. I Villa Smartbo 
får man först en varning, lyder man inte den 
stängs vattnet av. Glöms kyl eller frysskåpsdör
ren öppen får man också veta det, på det sätt som 
man själv kan uppfatta, till exempel ljud eller ljus.

Det gör ont att slå huvudet i en kökslucka 
som råkar stå öppen. I det här huset kan det inte 
hända. Köksskåpen öppnas i stället genom skjut 
eller jalusi dörrar. Och en serveringslucka in till 
vardagsrummet innebär att ingen behöver snub
bla runt med en bricka i handen.

Önskebostaden med
de smarta lösningarna

Gerhard Elger

Ett bambudraperi skärmar av matplatsen.Taktil konst på väggarna.

En serveringslucka mellan kök  
och vardagsrum är praktiskt.

Klockan vibrerar när 
någon kommer in genom 
altandörren.

Skeden med runt skaft  
är opraktisk.
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Sällan har ett program utlöst 
så mycket debatt som Kalla 
Faktas ”Avslag till varje pris” 
som sändes 10 november 
och visade hur konsulter 
åker runt i landet och lär 
kommunala handläggare 
säga nej till insatser för svårt 
funktionsnedsatta.

KOMMUNLEX JURIST Jonas 
Reinholdsson, som filmades 
med dold kamera, sa bland 
annat att ”det här är en liten 
grupp som äter mycket pengar”, 
att LSS tillämpas alldeles för 
generöst och att det framgår av 
förarbetena. 

– Helt fel, säger förre social
ministern Bengt Westerberg (FP) 
som var med om att driva fram 
lagen och är en av många som 
reagerat med upprördhet.

I programmet berättade 
familjer om hur deras barn 
plötsligt förlorat sin kontakt
familj, eller inte längre fått åka 
på sommarläger med andra 
funktionsnedsatta. Funktions
hinderrörelsen har mött många 
som fått assistanstimmarna 
neddragna från 30 till 7 timmar 
i veckan, eller från 50 till noll. 

FUB, riksförbundet för barn 
unga och vuxna med utveck
lingsstörning, skrev ett öppet 
brev till socialminister Maria 
Larsson (KD):

”Nu förstår vi varför våra 
medlemmar under de senaste 
åren fått sina behov ifrågasatta 
av kommunerna. Nu förstår vi 
också varför förvaltningsdom

stolarna tycks vilja begränsa 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Visst 
har vi anat att det var något sys
tematiskt bakom det kategoriska 
sättet att avslå ansökningar och 
dra in redan beviljade stödin
satser, men att det var riktigt så 
här illa visste vi faktiskt inte.

Att en jurist reser land och 
rike runt och tipsar och raljerar 
över hur man kan spara in på 
personers lagliga rättigheter 
är inte bara obehagligt. Det är 
ovärdigt.”

Förbundet kräver en grundlig 
granskning och mer pengar i 
systemet så att LSS stärks i stäl
let för att undergrävas.

David Lega föddes med ett 
gravt funktionshinder och har 
tack vare personlig assistans 
genom LSS kunnat studera, 
tävla och arbeta. Utan LSS
insatser hade han inte kunnat 
blir vice partiledare för KD. 
Tillsammans med Maria Kopp
feldt, kristdemokrat och ägare 
till Livsanda Assistans AB, 
kräver han i ett öppet brev till 

landets alla kommunpolitiker en 
genomlysning av vilka konsulter 
som används och varför.

”Livskvalitet får inte dis
kuteras ur ett kostnadsperspek
tiv. Sverige kommunpolitiker 
måste bli bättre för det vi nu 
sett är helt enkelt inte accepta
belt”, skriver de.

Barbro Lewin, funktions
hinderforskare och expert på 
LSS, har intervjuats i I Fokus 
nummer två. Hon medverkade i 
Kalla Fakta och skrev efter pro
grammet ned sina reflektioner:

”Reinholdsson använder 
ordet erbjuda. Det säger mycket 
om hur han ser på LSS. Han 
verkar inte inse den fundamen
talt viktiga skillnaden mellan 
socialtjänstlagen och LSS. LSS 
är en stark rättighetslag.”

Jonas Reinholdsson har 
skrift ligt förklarat att han inte 
ångrar någonting i sina föreläs
ningar som gäller tillämpningen 
av lagen. Däremot sitt ”olämpli
ga språkbruk”. Han har anmält 
Kalla Fakta till gransknings
nämnden. 

FORSKNING
NYHETER

Hörapparat  
förlänger livet
FORSKNING Äldre hörsel skadade 
män lever längre om de använder 
hörapparat, visar en isländsk 
forskningsstudie som omfattar  
5 000 personer.

Äldre män med hörselned
sättning, eller både hörsel och 
synnedsättning, som inte an
vänder hörapparat löper högre 
risk att avlida inom fem år än de 
som använder hörapparat, oftast 
på grund av hjärt och kärlsjuk
domar. 

De som använde hörapparat 
levde ungefär lika länge som per
soner med normal hörsel.

Bland kvinnor fanns inga 
större skillnader i dödlighet.  
Studien visade inte heller på 
några samband mellan syn
nedsättning och dödlighet. 

Studien har publicerats i forsknings-
tidskriften Age And Ageing, Oxford 
Journals.

Nytt föräldraverktyg
SCREENING Alla nyfödda barn 
hörsel screenas i dag. Tidig 
upptäckt är avgörande för att 
kunna sätta in rätt insatser så 
tidigt som möjligt. Anna Pers
son, specialpedagog vid Karo
linska sjukhuset i Stockholm ska 
ta fram ett standardiserat fråge
formulär som gör det möjligt att 
även hämta in föräldrars iakt
tagelser. Det kan ge nya möj
ligheter att anpassa och förbättra 
hörselhabiliter ingen för de små 
barnen, formuläret gäller barn 
upp till två år. 

Att se hur vi hör
FORSKNING Hur översätter hörselorganet ljud till elektriska 
signaler? Det ska Anders Fridberger, professor i neurovetenskap 
vid Linköpings universitet undersöka. Vetenskapsrådet har beviljat 
9,7 miljoner för att under fem år söka ny kunskap om de processer 
som gör att vi hör, eller inte hör. Forskningen innebär bland annat 
att i mikroskop undersöka hur hårcellerna i innerörat rör sig när 
de utsätts för ljud. 

Anders Fridberger, Linköpings universitet.

FORSKNING Det återstår mycket 
forskning innan Usher, den van
ligaste orsaken till dövblindhet, 
kan botas. Men utvecklingen är 
snabb. Genterapiförsök pågår 
för att stoppa eller fördröja 
försämringen.

Det finns många olika vari

anter av usher syndrom. Djur
försök på möss har gett goda 
resultat på Usher 1C. Djur
försök pågår även på USH1b, 
C, USH 2A, och USH3A. 
Humanförsök, det vill säga 
studier på människor, pågår för 
Usher1B. 

Genterapi på gång

DEBATT
AKTUELL

Upprörd debatt efter Kalla Fakta

Från Kalla Faktas ”Avslag till varje pris”.
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Villa Smartbo 
bra för många
Fiffiga lösningar för 
personer med dövblindhet 
passar många fler. SID 13

Arkitekten som 
tänker till 
Med små medel kan bo endemiljön 
bli bra. Men det gäller att tänka efter 
före, säger Lena Josefsson. SID 10

Konst behövs  
i boende
På Lindhult och Vidbo, två grupp
boenden i Göteborg, går skönhet 
och funktion hand i hand. SID 08

I FOKUS

tema boende

Leva sin dröm
Att bygga hus som dövblind

nummerBoende år

Sugen på att lära dig tecken
språk? Svårt att gå en heltids
utbildning? Inte hittat något 
sätt att lösa dilemmat?

NU GÅR DET att lära sig tecken
språk på distans, genom en 
utbildning som tagits fram på 
Fellingsbro folkhögskola.

– Vi gjorde det för att det var 
så många som frågade efter kurs 
på distans, säger Johan Zim
mermann, som håller i utbild
ningen tillsammans med Nicolas 
HaneWeijman.

Utbildningen är kostnadsfri 
men resorna till Örebro som 
ingår måste deltagarna bekosta 
själva. Fem gånger träffas man, 
resten av studierna sker hemma 
och framför datorn. 

Lärarna använder sig av ma
terial som redan finns på nätet 
men skapar också mycket nytt.

Eleverna lär sig via filmer och 
kan också filma sitt eget teck
nande så att lärarna ser hur det 
går. Den tekniska lösning som 
valts gör det möjligt att dela 
filmer och material med del
tagarna under kursens gång och 
att via videokonferens kommu
nicera live på teckenspråk.

Den allra första kursen hölls 
vårterminen 2013, det var tjugo 

deltagare med olika 
bakgrund. Där 
fanns de som tyck
er tecken språk är 
intres sant i största 
allmänhet, vård
personal och andra 
professionella som 
har nytta av att 
kunna teckna i job
bet och barn, släk
tingar och grannar 
till personer som 
kommunicerar via 
teckenspråk.

Till hösten 
delade man kursen 
i två, nu finns en 
kurs för nybörjare och en för 
dem som vill fortsätta.

– Man blir inte flytande på 
teckenspråk efter nybörjar
kursen men man kan prata 
vardagligt med människor om 
sin närmaste omgivning, säger 
Johan Zimmermann.

– Kanske kan man jämföra 
med en parlör som man tar med 
när man reser till ett land där 
man inte behärskar språket. 
Man klarar att ta sig fram 
någorlunda men kanske inte att 
föra djupare diskussioner. Men 
som alltid beror det ju på fallen
het och hur starkt behov man 
har.

Kurserna ges på kvartsfart 
vilket gör att även den som har 
ett heltidsarbete kan delta.

– Det var viktigt för oss ur 
ett tillgänglighetsperspektiv, 
säger Johan Zimmermann.

Så här långt har deltagarna 
varit entusiastiska, både under 
kursens gång och när de lämnat 
in utvärderingar. Söktrycket har 
också varit högt. Till höstens 
utbildningar var det mer än 
dubbelt så många sökande som 
det fanns platser till.

LÄS MER om utbildningen på  
http://www.fellingsbro.fhsk.se/ 

Lär dig teckna på distans
SIST
ALLRA

Returadress:  
Mo Gård 
Kungsgatan 36 
602 20 Norrköping

Tolklärare Johan Zimmermann demonstrerar  
teckenspråksutbildning på distans. 


