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På Arbete och aktivitet finns det
många olika verksamheter med massor av olika inriktningar. Arbete och
aktivitet erbjuder Daglig verksamhet
och Sysselsättning till personer med
olika former av funktionsnedsättningar. Alla som är hos oss ska ha
möjlighet att leva ett liv som alla
andra. Ett stort mål för oss på Arbete
och aktivitet handlar om att utveckla
deltagarnas möjlighet till arbete.
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Annonser/Insändare

Min dröm om en bättre värld
är som en dag i Juli
en solig dag i värmen
gör människorna glada.
Min dröm om en värld
är som en maskros
en blomma som tränger
upp ur den hårda asfalten
och visar att naturen kan räddas.
Min dröm om en bättre värld
är som en Volvo
den bil som pappa har kört
mig i hela mitt liv.
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Se dom stora elefanterna dansa…
Ute på Savannen ser man ibland stora vattendrag fullt
med olika djur och fåglar. Om vi tänker oss en Savann, ett
stort vattendrag som mer eller mindre liknar en sjö fullt
av djur och fåglar. Om det då kommer 5 elefanter springandes rakt emot sjön, försvinner ju allt levande och då
spelar det ingen roll hur många dom är.
Elefanterna är mycket större och starkare och väger över
hundratals kilon, medans dom andra tillsammans inte ens
väger samma vikt som en elefant gör tillsammans. Det
enda dom får göra är att välja en sjö där elefanterna inte
kommer att komma, men hur vet dom det? Att dom inte
kommer att komma dit ? Och kommer det då flera stycken springandes så är ju det lika med döden.
Den enda rätta vägen och så kan väl även jag dra vissa saker i mitt liv också, att det spelar ju ingen roll om en elefant (kriminell yngling) går mot attack, saken är redan
gjord, även om dom är i flock och ja vad är det för rättvisa?
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Se dom stora elefanterna dansa…
Nu ska man komma ihåg att det är djur elefanter och dom
är och lever i flock och ja dom andra är ju…ja vad fan
dom nu tillhör för kategori. Dom jagar på nätterna och sover på dagarna, men man ska komma ihåg en sak, att dom
här grabbarna är väldigt skickliga och kan sina saker och
det är verkligen ”Show time” när dom är utanför mitt
fönster ibland.
När elefanterna dansar eller rättare sagt; ”När katten är
borta dansar råttorna på bordet” Jag tror att det här är det
absolut mest skrämmande jag har varit med om som hyresgäst i Råbergstorp nån gång.
December 2018, raket skjutningen började långt innan det
var nyår. Redan första veckan i december va det i full
gång. Maskerade killar i svarta kläder, med svart liknat
skydd för munnen, bara ögonen syns, går dom emot attack mot hus, människor och mot varandra.
Att höra och se dom agera med raketer och se dom fyllda
med hat, våld och galenskaper gör att det går kalla kårar
ut med ryggraden på mig.
För dom är det som en högtidsstund, för oss andra är det
bara ren fasa, man önskade att det var på bio och inte på
Reportage o Foto: Alexander
riktigt, men det är det, i Råbergstorp.
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BONAJ

Redaktionen gjorde ett besök hos företaget Bonaj. Bonaj är ett familjeföretag som startade
1991ute i Vilsta industriområde men ligger nu ute vid industriområdet till vänster på
Strängnäsvägen innan man kommer fram till E20 vid Svista.
Det var pappan som startade företaget som nu drivs av dottern Åsa och hennes barn Oscar, Emil och Elin.
På Bonaj jobbar 14 stycken men man har även arbetare från Samhall och nytt är även att
Arbete och Aktivitet har en grupp som jobbar där med en arbetshandledare.
Bonaj tillverkar olika saker och delar i plast som används i hemmen, trädgården och industrin. Man tillverkar delarna i moderna maskiner/robotar som kunden äger. Det är full fart
på företaget och Åsa har inte haft 4 veckors semester i sitt liv.
Namnet Bonaj kommer av att pappan hette Jan och hans kollega hette Bo, så det fick bli
Bo framlänges och Jan baklänges( BONAJ). Vi på redaktionen tyckte det var en härlig
stämning och alla verkade trivas toppen på sitt jobb.
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BONAJ

En del av krattan!!!

Kent o Lena från Arbete och Aktivitet
Ett måste till osten!!!
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Kryssning
Burj khalifa

I februari var jag
på kryssning som
började i Dubai
och så åkte vi till
Oman, Qatar,
Abudabi och tillbaka till Dubai.
Det var väldigt
fina ställen som vi
var på och det
fanns mycket att
se. På båten fanns
det lunch Buffé
frukost buffé båten rymde ca:
2000 personer och
jag tyckte att det
gick bra att ta sig
fram överallt.

Här är fartyget vi åkte med.

Moskén i Abu Dhabi

Teatern
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Dörren till restaurangen
Efterätten

Hytten där jag sov

Allt är gjort i blommor

Text
och
Foto:
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Känsloknarkare
Känsloknarkare och funktionsnedsatthet
Många människor säger när de får höra talas om högkänsliga personer att ”Det kan inte vara lätt att leva
i den världen vi har som är ganska tuff och där allting ska speedas framåt allt snabbare.” Det är vad de
snälla människorna säger om oss högkänsliga. Vad de mindre snälla människorna säger är förstås inte
lika trevligt. Om man dessutom som högkänslig har olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar
så kan jag säga att livet verkligen inte leker.
Som högkänslig går man på högvarv när man är tillsammans med andra, det gäller i alla fall mig, allt tid
går åt att läsa av personen eller personerna du umgås med. Är han arg nu? Varför går hon sin väg? Har
jag gjort något? Om en person ser ledsen ut och/eller börjar gråta då mår jag också dåligt och börjar gråta. Våld och övergrepp gör att jag mår dåligt flera veckor efteråt medan andra anser att det är så världen
är idag. Att aldrig känna någon samhörighet med andra är tärande.
Trots att jag kan känna med andra så vill jag helst inte umgås mer än jobbet kräver och jag hatar kallprat
men kan ändå kallprata för att vara snäll. Jag önskar innerligt att jag kunde sitta en timme på lunchen
och kallprata med de andra. Även om min överkänslighet gör mig näst intill asocial så önskar jag innerligt samhörighet med andra.

Mr Beans olika sinnesstämningar symboliserar högkänsligheten och att ha psykiska nedsättningar gör att man kan känna av stress mer än andra.
Det sista 15 åren har jag drabbats av allt möjligt kroppsligt och psykiskt elände som om högkänsligheten inte vore nog, bland annat cancer, depressioner och diabetes typ 1. Som brukare och som en person
med olika funktionsnedsättningar så är det inte lätt att göra sig hörd och förstådd. Sämst förtroende har
kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. Jag är kvinna och har bland annat en psykisk funktionsnedsättning.
På sjukhus och vårdcentraler anser vårdpersonal att jag hittar på för att få uppmärksamhet. Som exempel
kan nämnas att när jag sökte för cancern sa läkaren till mig att det var inget, möjligen att jag kunde ha
hemorrojder. En annan gång sökte jag för klåda men blev utslängd för att jag inte sa något som läkaren
ville höra. En tredje gång hånskrattade personalen på kirurgen åt mig för att jag ville ha hjälp med min
magåkomma. För ett halvår sedan fick jag förändringar på vänster öga på grund av min diabetes. Diabetessköterskan på Mälarsjukhuset skulle hjälpa mig för om inget görs kommer jag att bli blind eftersom
att jag inte har ordning på mitt blodsocker. Tyvärr så tyckte hon att hennes semester var viktigare. Fast
så är det ju allmänt känt också att vårdpersonal har tagit fasta på att diagnostisera oss brukare som idoga
lögnare. De ser det som om vi bara kommer till vården för att göra livet till ett helvete för dem, ironiskt
nog så är det vi brukare som lever i detta helvete, inte vårdpersonalen.
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Funktionsnedsatthet
Det här drabbar inte bara mig utan andra kvinnor och män med högkänslighet och funktionsnedsättningar i hela Sverige. Bemötandet inom vård men också hos myndigheter och allmänheten är så regelrätt
vidrig och nedsättande. Regeringen satte år 2010 ihop en grupp som skulle arbeta med att ta reda på hur
funktionsnedsatta personer blev bemötta inom olika myndigheter och vård. Resultatet var förödande,
bemötandet var uruselt och sämst bemötta blev kvinnor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Bättring lovades men jag har inte märkt av det. Fast till vårdens försvar måste jag tillstå att det finns
bra vårdpersonal men tyvärr så är majoriteten mindre trevliga.
Jag önskar att människor kunde vara mindre dömande mot människor som inte är som dem, människor
som är annorlunda som inte ses som ”normala.” Vi som lever med olika funktionsnedsättningar och personligheter, vi gör inte det för att vi gillar det. Att leva med fysiska och psykiska sjukdomar och besvär
är oerhört påfrestande, vi behöver inte skit från vårdpersonal och andra människor också. Om alla som
kritiserar oss skulle leva i vår situation en tid så skulle de som hånar och kritiserar nog tänka om. Alla
som går omkring med skygglappar för ögonen borde ta av dem och se verkligheten som den är tycker
jag.
Text: Maj Jensen
Bilderna är hämtade från Google

Hennes lättnad
Det enda som omsluter är mörkret och tystnaden. Det är sent, kanske halv tre på natten hon har faktiskt
inte brytt sig om att se efter. Hon ler, ett leende fyllt med lättnad. Hon är lättad för hon klarat av ännu en
dag, ännu en dag att stryka i hennes sista nedräkning.
Jag sitter bredvid henne men hon har inte lagt märke till mig. Hon tar fram en cigarett, och med en skakig hand sätter hon den i munnen och tänder den, man kan se att hon njuter. Hon blåser sakta ut röken,
hon gör en rökring och en till. Det åker förbi en och annan bil, hmm… mitt i natten. Undra vart de är på
väg eller vart de varit. Allt och alla är på väg någonstans, det är bara hon som inte ska någonstans, Äsch
nu ska hon inte deppa ihop, hon har ju klarat av ännu en dag tänker hon och drar ett bloss till.
Hon tittar på den blågrå röken från cigaretten som sakta ringlar upp mot himlen. Ta mig med tänker hon,
ta mig med viskar hon, ta mig med säger hon, ta mig med skriker hon och jag kan ana panik i hennes
röst. Ett sista försök, ta mig med gråter hon. Men röken fortsätter mot himlen, utan henne. Nu har hon
tänkt så mycket att ciggen redan brunnit ner till halva.
Innan brunnit brann tänker hon och drar ett bloss till, hon gör rökringar och torkar samtidigt bort hennes
stolta tårar. De är så stolta att ingen sett dem sedan hon började bära på denna smärta. Under tiden har
rökringarna tagit en oregelbunden form som bildar de figurer som hon VILL. Hon drar ett bloss till och
känner sig iakttagen, om någon vill henne illa så gör det ingenting, det kan inte bli så mycket värre.
Eller kan det? Det kan det säkert och då träffar det säkert henne också. Hon drar ett bloss till, hon är
snart på filtret så hon drar ännu ett bloss och blåser ut rök genom näsan samtidigt som hon drar in ett
nytt, en så kallad varmrökning. Sedan sätter fimpen mellan tummen och ett böjt långfinger och snärtar
iväg den. ’’Play ball’’ säger hon, reser sig och går in. Det är många dagar kvar i nedräkningen, hon behöver sömnen.
Anna-Maria Kinik
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Djur- och Naturrutan
MÅRDDJUR
En del av oss människor går omkring och tittar på dom djur som finns där mårddjuren är en del av dom till exempel.
Mårddjuren består av olika rovdjur av mindre och medelstora storlek. Bland dom
mindre mårddjuren kan du hitta vesslor, hermeliner, minkar, iller och utter. Uttern
är ett mårddjur som trivs bäst i vatten. Den har en längd på 60-100 cm med en svans
på 28- 55cm . Vesslan är 11.4 – 20cm lång. viktmässigt ligger vesslan på mellan 25 till
55 gram . Vesslans habitat finns i glest fördelade träd, kulturlandskap, prärien och
halvöknar Minken är ett mårddjur som inplanteras från Nord Amerika och avlas i
Sverige för sin päls skull. Minken finns även i vilt tillstånd eftersom den inlednings
vis planterades ute i fria. Men vanligas är att framavlas i burar för sin päls skull.
Hermelinen är ett mårddjur påminner väldigt mycket om vesslan. Djuret är 16-29
cm långt . Hanarna väger 450 g och honorna 150 g .
Illern är väldigt lik Uttern om man inte räknar med storleken .Hanarna är 36-56cm
långa medan honorna är 29-36 cm långa. Maxivikten ligger på 1.5 kg för hanarna
och honorna 0.8kg .
Bland dom stora mårddjuren hittar djur som järven och grävlingen. Enligt United
States States Fish And Wildelife Service minskar populationen av järvar på grund av
jakt och globala uppvärmningen stort. I Sverige finns ungefär 600 järvar. I Norge är
järvarna ca 360 exemplar och i Finland 180 st. Järven är 78-131 cm lång och väger 911kg om det är hona. Vikten för hannen ligger på 14-16kg .
Järven är utpräglad asätare och äter kadaver från bland annat lokatt ,björnar ,varg
och sälar. Slutligen vi säga att även grävlingen skulle fått plats här men på grund av
platsbrist så får vi skriva om det vid ett annat tillfälle.

Text:Jim Karlsson
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Valet 2018
I riksdagsvalet 2018 var 7 495 936 personer röstberättigade. Valdeltagandet var
87,18 procent. Totalt 6 535 271 personer röstade i valet, varav 2 911 048 förtidsröstade.
Efter valet fick det rödgröna blocket 40,67 procent av rösterna medan den borgerliga alliansen fick 40,26 procent. Det rödgröna blocket fick 144 mandat, vilket är 1
mandat mer än alliansen som fick 143 mandat. Liksom i det föregående valet fick
inget av blocken majoritet. Sverigedemokraterna blev återigen vågmästare med
17,53 procent av rösterna och 62 mandat. Socialdemokraterna blev det största partiet med 28,26 procent av rösterna och erhöll 100 mandat, men valresultatet blev det
lägsta i partiets historia. Även Moderaterna och Miljöpartiet förlorade en stor del av
sina tidigare mandat, medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet,
Kristdemokraterna och Liberalerna ökade.
I en statsministeromröstning den 25 september 2018 prövades Stefan Löfvens stöd
som statsminister av riksdagen med resultatet 204 nej och 142 ja. Detta bidrog
till långvariga regeringsförhandlingar under talmannen Andreas Norléns ledning,
där olika regeringsalternativ undersöktes och prövades i riksdagen.
Regeringen Löfven agerade övergångsregering tills en ny regering bildats. Den 18
januari 2019 prövades Stefan Löfven återigen till statsminister
efter Januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna
och Centerpartiet, där de två sistnämnda kom överens om att lägga ner sina röster i
statsministeromröstningen. Även Vänsterpartiet beslutade att lägga ner sina röster. Med resultatet 115 ja, 153 nej och 77 nedlagda röster blev Löfven återvald som
statsminister och Regeringen Löfven fortsätter regera i en ny mandatperiod.

Reportage: Viktor o Marjan
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Djungelboken

Redaktion Lagunen besökte Stiga Sport Arena och
tittade på den nyskrivna och omtolkade ”Djungelboken—The Musical”.
Musicalen skiljer sig lite från Disneyfilmen, i musicalen är Mowgli redan en halvvuxen pojke med egenskapen att kunna tala med djur. I showen får man möta alla de
kända figurerna som Baloo, Bagheera, Shere Khan och ormen Kaa.
Den stora publiken (över 1000) fick se en sprakande föreställning i två akter med
fantastiska kostymer och läckra sång och dansnummer med akrobatik.
Kända namn som Mendez och Tilde Fröling var med i uppsättningen och vi fick
äran att träffa dem efter showen
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Djungelboken

Härlig show med häftiga överraskningar !!!

Reportage o Foto:Oskar
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Numrets fråga

Basse:
Åka hoj.

Åsa:
Djuren,balsam för
själen.

Va

?
d
a
l
g
g
i
d
r
ö
g
d

Oscar:
Ut och
åka
motorcykel.
Stefan:
Bra väder.
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Vad gör dig
GLAD ?
Hedi:
Gänget på
Jobbet.

Emil:
Cykling.

Kent:
GLADA
Människor.
Carina:
Glada arbetskamrater.

Elin:
Mina
hästar.

Oskar:
En bra dag på jobbet.

SPORT
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Handboll GUIF
Redaktionen besökte Stiga Sport Arena och fick en pratstund med Moa och Simon som spelar i dam och
herrlaget i GUIF .
Vi tittade på när de tränade och passade även på att besöka ”handboll för alla” när de hade träning.
Hallen var delad på mitten och herrarna tränade i ena delen och funktionshinderlaget körde i den andra
delen, damerna hade ett styrkepass denna kväll.

1. Vem är du?
Moa Hjalmarsson 27 år gammal och är en glad positiv tjej från Eskilstuna som gärna sprider glädje o skratt runt
om mig.
Simon Sonesten 27 år och fostrad i Eskilstuna GUIF.
2. Vilken position spelar du på?
Moa: Vänster 6a
Simon: Mitt 6a
3. Bästa med att spela handboll?
Moa: Den härliga gemenskapen och sedan är det alltid roligt att vinna.
Simon: Att vara med i ett lag, blir som en familj.
4. Dina egenskaper?
Moa: Jag försöker alltid att utvecklas och jag har ett bra upphopp vid avslutsläget.
Simon: Jag är en ledare på plan, jag vill pusha mina lagkompisar, jag är tjurskallig av mig.
5. Vad gör du när du inte spelar handboll.
Moa: jag jobbar som lärare, umgås med familj, min sambo Sebastian och katten Sixten.
Simon: Jag jobbar på GUIF-kansliet, håller i handbollslektioner på skolan och umgås med familj och hund.
6. Favorit intressen
Moa: Jag gillar att sy, sticka och måla när det finns tid över.
Simon: Jag gillar att titta på andra idrotter.
7. Hur ser en vecka ut för en handbollsspelare?
Moa: jobb mån-fredag 8-16, träning mån-fredag 17.30-19 och match på helgen.
Simon: Jobb mån-fredag, 2 morgonträningar+ träning mån-fredag 16-18 och en match i veckan.
8. Har du någon förebild?
Moa: Mina föräldrar är dom största förebilderna för mig och min ungdomsidol Erik Hajas.
Simon: Mikkel Hansen i Danmark och Nikola Karabatic i Frankrike.
9. Vad är tråkigast med att vara handbollsspelare och roligast?
Moa: Svårt att vara spontan och göra andra saker än handboll, roligast är att vinna matcher.
Simon: Tråkigast är att förlora matcher och skador, roligast är givetvis att vinna matcher.
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Handboll GUIF
10. Hur länge har du spelat i GUIF?
Moa: Jag är inne på min 6e säsong i GUIF-tröjan och har spelat i Göksten och HK Eskil innan.
Simon: Från 4-12 års ålder och nu 3e säsongen i A-laget, så det bli 15 säsonger totalt i GUIF.
11. Har du hållit på med något annat än handboll?
Moa: Fotboll, Golf, Friidrott och Boule, var en riktig mångsysslare när jag var yngre.
Simon: Tennis och målvakt i fotboll.
12. Vad är din favoritmat?
Moa: Mormors stuvade makaroner och köttbullar.
Simon: Grillat, jag tröttnar aldrig på att grilla.
13. Vem tar du med dig till en öde Ö?
Moa: Min sambo Sebastian eller min katt Sixten.
Simon: Oj det var en luring! Jag tar med mig min bästis Adam, vi skulle gå varann på nerverna men ha väldigt
roligt.
14. Vad tycker du om den nya arenan?
Moa: äntligen en ordentlig arena, synd att det strulat med det hårda golvet men det är fixat nu.
Simon: Den är fantastisk, är den finaste arenan i Sverige.
15. Vilken är den bästa arena du spelat i ?
Moa: Självklart Eskilstuna Sporthall.
Simon: Stiga Sport Arena
16. Vilken handbollsspelare tycker du är bäst i herr och damhandboll?
Moa: Herr Zacke eller Mikkel Hansen och dam Bellan Gulden men skulle gärna nån gång kunna säga mig själv.
Simon: Nikola Karabatic och Cristina Neagu från Rumänien.
17. Vad gör du om 20 år?
Moa: Då är jag 47 år, gissar att jag fortfarande håller på med handboll som tränare.
Simon: Hoppas att jag bor i ett fint hus med familj och vovve, ett jobb jag trivs med och är lycklig.

Reportage o Foto: Oskar
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Musiktips
Hej och god fortsättning!!!
Nytt år och många nya skivsläpp på gång och det är mycket att välja på. Här kommer några förslag på vad som kommer!!!
Storstjärnan ”The Boss” Bruce Springsteen kommer med skivan ”On Broadway”
som är en inspelning av hans show på Brodway i New York.
Rockbandet Magnum kommer med en liveskiva med namnet ”Live at the symphony
Hall”, det kommer även en ny liveskiva med Coldplay som fått namnet ”Live in
Buenos Aires”.
Pojkbandet Backstreet Boys som kommer till Sverige för konserter under våren släpper sin nya skiva ”DNA”.
Sveriges stora konsertartist Håkan Hellström kommer med nya skivan ”Illusioner”
som säkert kommer sälja bra!!!
Håll tillgodo, så hörs vi i nästa nummer!!!
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Haukar o Suphaps filmtips !!!

Under året 2019 kommer det mycket nytt på DVD och här ger vi lite förslag
på vad som kommer ut i vår.
Det kommer 3 stora Disney-filmer som vi tror många gillar men även action med
Sylvester Stalone i den nya Rambo-filmen ”Last Blood”
Gillar man Lego, så kommer nya filmen Lego 2 och uppföljaren till 2013 års stora
hit Frozen som kommer heta Frozen 2.
Ta fram popcorn och coca cola och njut av dessa filmförslag!!!
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Fritidsbanken
Redaktionen besökte den nyöppnade butiken med namnet Fritidsbanken som ligger i
Munktellarenan (mittemot minigolfen).
Fritidsbanken är som ett bibliotek för sport och fritidsprylar. Vi pratade med Mikael
som jobbar där och han berättade att här kan man låna utrustning i 14 dagar.
Alla får låna och allt är gratis.
Fritidsbanken använder sig av återbrukat (begagnat) material och på det sättet
bidrar det till en hållbar framtid.
Har man ett par urvuxna skridskor, gamla skidor, pulkor, fiskespön, tält med mera,
så kan man lämna in till Fritidsbanken som gör det möjligt för andra att låna.
Fritidsbanken är öppen på Tisdagar och Torsdagar mellan 15-20
Telefon:016-710 33 15.
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Humor med Emil o Anna-Maria
Vilket djur är djungelns största?
EEENORM
Vad heter en engelsk älg som blivit överkörd?
MOOSE
Vad kallas en fest i Thailand?
Parthai
Vad säger göteborgaren i Star Wars?
Nu får du JEEEDAJ
Hur tröstar man en vegan?
Soja Soja
I Sundsvall har Apple börjat tillverka en budgetversion av iPad.
Medelpad
Vad är tandläkarnas favoritsport?
Flourball
Gick det bra med rymdresan?
Nej den blev uppskjuten
Varför kan en aborre och en mört inte få barn tillsammans?
Det blir Abört
Hur vet man att en dykarkurs är inställd?
Instruktören dyker inte upp
Vad heter Christer Björkmans favoritsprit?
Schlagermaister
Vad sa den ena kannibalen till den andra?
E du go eller?
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