


Hej! Detta är en tidning 
från Leva Livet.

Hej!  
Detta är en  

tidning från  
Leva Livet.



Vad är Leva Livet kanske du undrar? 
Jo det är ett projekt som drivs av 
föreningen Grunden i Göteborg. 

Vi är ett gäng som tycker att alla  
ska ha rätt att leva de liv dom vill,  
oavsett funktionsnivå och oavsett  
om man ingår i LSS eller inte. 

Vi har fått pengar från  
Allmänna Arvsfonden för att driva det  
här projektet som vi kallar för Leva Livet.  

I den här tidningen kan du läsa om  
saker vi gjort under projektets andra år,  
och vad vi har på gång. 
Vi vill jättegärna ha med dig, så hör av dig 
om något i tidningen låter intressant.



Välkommen till 
Drömmarnas  
perrong

Vår film Drömmarnas Perrong inspirerades  
av en verklig händelse när en kille i rullstol 
blev kvar själv på centralstationen efter en 
resa med ett försenat tåg.
  
Han blev sittande ensam halva natten.  
Det fanns ingen färdtjänst. En både 
påfrestande och otrygg upplevelse. 
Till slut kunde han få hjälp av sina vänner. 
Men vad händer om vänner inte kan hjälpa? 
Ett sätt att prata om såna här frågor  
är att använda fantasi och humor. 

I vår film kommer istället några  
mystiska karaktärer oväntat till hjälp.  
Killen i rullstol blir meddragen  
till en annan dimension...  
Drömmarnas Perrong – en plats  
för alla kvarglömda.

Drömmarnas perrong kommer både  
bli en film och en föreställning på scen.  
Det blir en resa om gemenskap,  
skaparglädje och att själv att ta  
kontrollen över sitt liv.

När vi gör film och teater arbetar vi med händelser  
och situationer som vi själva känner igen oss i. 





VAR MED  
OCH Skapa:

Drömmarnas perrong ska inte bara bli en 
film utan också en kabaré. Det är en slags 
föreställning på scen med många små scener 
och uppträdanden.

Det är väldigt mycket arbete som ska göras 
när man sätter upp en kabaré. Många 
inblandade som måste hjälpas åt att nå 
målen. En manusgrupp skriver texter. 

Några tränar på danser och att spela musik. 
Det ska också sys kostymer och det ska 
tillverkas dekor och rekvisita, ja allt sånt 
som vi ser på scenen. 

Någon måste också ha ansvar för regi, alltså 
vara den som ser till att alla bitar fungerar 
tillsammans i en helhet. Föreställningen är 
också beroende av att ljud och ljus fungerar, 
kanske ska bilder och filmer projiceras på 
väggarna? 

Det finns nästan hur mycket arbete som 
helst. Vad är du intresserad av? Vill du vara 
med och skriva, dansa eller skådespela? 
Kanske vill du ingå i ateljégruppen  
och bygga eller sy?  
Intresse och lust styr.  
Du behöver inga förkunskaper.  
Vi skapar tillsammans!



Vill du vara med? Kom till Grunden Grand Bazar på Andra Långgatan 46 och prata med oss. 
eller maila levalivet@grunden.se.



Göteborgs  
mest delaktiga  
chokladpraliner
När en gammal kondisvagn hittade hem till oss på Grunden Grand Bazar 
föddes idén om att tillsammans skapa Göteborgs mest delaktiga pralin.

Vill du smaka? Kom till Grunden Grand Bazar på Andra Långgatan 46.



Vi har skapat allt tillsammans.  
Alla pralinernas smaker och innehåll,  
såväl som askarnas minsta detalj.  
Det var ändå syftet med det hela – att alla  
som ville skulle kunna vara med och bidra  
med sin kunskap och vilja. 
 
För att göra praliner är ingen dans på rosor.  
Det är många steg. Men om man hjälps åt  
och planerar i lugn och ro så kan allt bli  
en fin vals.
 
Vi tempererar choklad och putsar formar  
blandar smaker och viker askar, 
marmorerar färger och gör  
etiketter med punktskrift.  
 
Många händer samarbetar  
för att skapa varje pralinask  
och det är just det som vi kallar  
Göteborgs mest delaktiga pralin.

Vill du smaka? Kom till Grunden Grand Bazar på Andra Långgatan 46.

Vill du smaka? Kom till Grunden Grand Bazar på Andra Långgatan 46.



IDAG   
NIVÅBEDÖMER 

VI PRALINER



“Idag nivåbedömer vi praliner. De 
studeras  och graderas. Sen får de 
ett poäng mellan 1-7 för att visa hur 
mycket de är värda. 
När vissa praliner  tillverkades fick 
de en störning i temperingskurvans 
utveckling.  De har blivit matta. 

 Det är samma råvaror som i de 
glansiga pralinerna. Samma goda 
innehåll, smakar precis likadant men 
kan tyckas vara något skadade eller 
defekta om vi ska utgå från normen av 
en “normal pralin.”

Så frågan är: hur bedömer vi dessa 
praliner som fått en störning i 
tempereringskurvan?  Är de lika 
mycket värda som de glansiga?  
Vad för peng ska vi sätta på dem?  

Ska vi gömma undan de som inte  
ser ut som de andra?   
Ska vi kasta dem?  
Eller ska vi mixa upp alla så att 
kunden själv får bestämma? 
Frågorna är många. 
Goda blev dom i alla fall.”



Ärtproblem – behövs kanske stödvägg?

Konsten att falla 
mellan stolarna

Sök på ‘Konsten att falla mellan stolarna’ på Youtube  
eller fotografera med din mobil här så kommer du till filmen:

Se Vår kortfilm:

Se vå
r ko

rtfilm!



Kultur på 
Grand Bazar
Grunden Grand Bazar ligger på den populära 
Andra Långgatan. Det är en gata med livliga 
krogar och mycket kultur. Där vill vi vara 
med och tillgängliggöra och bredda utbudet. 
Levande kultur för alla! Kultur på Bazaren 
heter våra kvällar.  Alla är välkomna.

Vi i Leva Livet-projektet intervjuade människor på  
LSS-boenden om deras intressen. Vad man saknar?  
Många svarade Kulturaktiviteter.
Dels att besöka som publik. Men också att få möjligheten att möta 
en publik från scenen med sina sånger, dikter eller teaterstycken. 
En stor efterfrågan är så klart också att komma ut och möta 
andra människor och bara umgås. Det är därför vi nu anordnar 
kulturkvällar på Grunden Grand Bazar. 

Vi har haft kvälllar med poesi och musik. Tidigare har vi gästats 
av Sara Ahlberg och Loke Nyberg som spelade och sjöng.  
Det var mycket uppskattat. Sayam Chortip läste poesi till musik. 

Kvällarna brukar avslutas med en öppen scen. Då får de som vill 
gå upp på scenen.  Flera modiga personer passade på att sjunga 
sånger och läsa dikter. 

Det kommer fler arrangemang framöver med spännande artister. 
Vi vill att ni kommer och är med på kvällarna.  
Vi vill ha roligt tillsammans. Det ska vara fullt ös!
  
Hör av dig till Grunden Grand Bazar om du vill vara med.  
Kom med dikter, sånger och musik –  kom med dig själv.  
Vi ses, det blir kul!





Rösta för en Pippi Stad
www.pippistad.se

I Göteborg är det  
allas rättighet  

att ha roligt.



Göteborg
Kors & tvärs

När vi startade Leva Livet-
projektet var ett av våra mål att 
göra livet bättre för de som bor i 
en Bostad med Särskild Service, 
det som kallas BmSS.

Nu har vi besökt många BmSS 
runt om i Göteborg. Vi tog med 
oss vår resväska, packad med 
möjligheter och frågor
.  
Vi fick träffa många nya 
människor och frågade dem om 
vad just deras intressen är.  

Vi pratade om hur man kan göra 
livet roligare och hur man kan 
vara med och själv bestämma vad 
man vill göra.



Det är ändå det viktigaste – att ha 
möjligheten att få bestämma själv.
Vi kommer nu att anordna träffar 
kring vad folk önskar att göra. 
 
Vi kommer att skicka ut detta i god 
tid så att varje BmSS kan sprida 
informationen vidare.  
Varje hyresgäst kan i sin tur  
själv bestämma om de vill vara 
med eller inte.

På vår hemsida kommer du kunna 
hitta mer information månadsvis.
www.leva-livet.com

Detta har dykt som förslag 
på saker folk vill göra:- Ha spelkvällar - Baka & laga mat- Resa till Danmark- Motionera

- Dansa
- Lära sig om växter & blommor- Jobba med klimatfrågor- Quiz och Musikfrågesport- Sjunga i kör

- Ha poesikvällar- Spela bingo
- Bada & simma- Gå på fotboll- Köra gokart- Pyssla

- Bowla
- Café

Ola &
 Emily 

trotsa
r snö

n

Här kommer  Leva Livet-gänget!

Paus i solen

Fullpackad resväska



Det är mycket  
roligare tillsammans
Medlemmar i Föreningen Grunden Göteborg  
har flera roliga och spännande aktiviteter att se 
fram emot. Återkommande kulturkvällar med 
teman som musik, film och stand up.

För de lite yngre som bara vill hänga kravlöst, 
spela spel eller kolla film och ta det som det 
kommer finns Måndagsklubben. 

Sista fredagen varje månad har vi pubafton – där 
kan man i trygg, lugn miljö ta ett par glas med 
goda vänner och njuta av bra musik från scenen. 
Eller varför inte besöka våra bingokvällar eller 
populära musikquiz med levande musik.

Föreningen Grunden Göteborgs medlemmar bjuds 
in till debattkvällar om funktionsvaraiationer 
och LSS. Möt politiker och tjänstemän i samtal 
med Föreningen Grundens intressepolitiska 
talespersoner.

Medlemskap kostar 200:- per år  
eller 50:- om du är en familjemedlem  
som vill stödja vårt viktiga arbete.

Bli medlem, möt nya vänner och  
påverka vardagen till det bättre!

BLI MEDLEM
Ring Siv Lindblom så hjälper hon dig: 

070 - 226 15 35  

Medlemsavgiften betalas in på:
Grundens bankgiro:  5328 – 0418
Eller till Grundens swish.

Skriv in medlemmens  för – och efternamn i  
meddelanderutan när du betalar. Betala med Swish-appen

123 42 13 427



Det är mycket  
roligare tillsammans



Ante Flyttar in!

”Att flytta hemifrån var mer jobb  
än vad jag någonsin kunde tro.  
Jag är nog fortfarande lite i chock.”

”Efter att ha stått i kö för en gruppbostad  
eller servicebostad i flera år hände saker som 
gjorde att jag snabbt måste hitta ett eget hem.  

Jag bodde ett tag på ett korttidsboende men sen 
köpte jag en egen lägenhet på markplan mitt i 
Göteborg för jag ville inte ha hiss och inte åka 
långt till jobbet.

Allt gick väldigt fort. Det var mycket som 
jag inte hade tänkt på. Jag har behövt mer 
assistans än jag hade räknat med. Det är fint 
att ha kamrater och ett jobb som kan förstå och 
kan hjälpa till, det har jag verkligen behövt.

Jag funderar mycket över om att överklaga till 
försäkringskassa om flera assistanstimmar.
När jag kommer hem är hallen full med tomma 
förpackningar. Assistenterna vet inte vad som 
skall slängas så dom får ligga kvar där dom 
ligger. Vad skall jag göra?” 

Ante berättar om flytten till sin första egna lägenhet.  
Friheten innebär också ansvar. Det är mycket att tänka på.



Ante Flyttar in!
En hel del vardagsbekymmer
”En dag i mitten på december skulle jag  
som vanligt ta livsviktig medicin.  
Jag tänkte att det bara skulle vara att svälja 
pillret med ett glas vatten. Men burken gick inte 
att öppna hur jag än gjorde. Assistenten fick inte 
heller upp burken. Vi läste båda instruktionerna 
noga men det gick bara inte.

Till slut försökte assistenten få tillräckligt tryck 
på burken genom att sätta sig på den. Men det 
funkade inte heller. 

 

Assistenten fick ge sig ut för att söka 
burköppnarhjälp! Hon gick in på ett ställe och 
sedan ett annat, men där kunde de inte heller 
få upp burklocket. Först på en tatuerarstudio 
fick de med gemensamma krafter upp burken. 
Vad ska man med medicin till när det inte går 
att ta den? Och livsfarligt är det.
När jag skulle handla medicin själv så var 
pengarna på mitt kort slut. Fick ringa syrran.  
Hon förklarade för mig hur jag skulle göra för 
att flytta pengar från ett annat konto. Jippi, 
jag klarade det, fast det var stressigt!

Jag får åka färdtjänst till och från jobbet fast 
det bara är några hundra meter, känns som 
slöseri av resurser. Det kostar. Men det är inte 
jag som bestämmer.

Jag har tre dörrar att ta mig igenom för att 
komma in i huset och in i min lägenhet. Det är 
nästan omöjligt med rullstol. Att sitta hemma 
själv är inte bra, jag sitter och grubblar och 
blir mörk i sinnet, det är farligt och jag blir 
rädd.” 

Och lite ljusglimtar
Men häromveckan fick jag min efterlängtade 
dörröppnare installerad. En dosa så jag kan 
öppna dörrarna själv. En stor händelse som 
var så efterlängtad! Med den så kom en 
enorm frihetskänsla. 
Jag firade det med en cortado-kaffe! Jag 
behöver inte sitta ensam, instängd hela 
lördagar, utan kan nu röra på mig. Komma ut 
och se folk, få luft. Det betyder att jag mår så 
mycket bättre, mindre ångest. Till hösten har 
jag bott här i ett år. Då vill jag ha stor fest.

Det är mycket som har varit bökigt. Men det 
finns flera bra grejer med att bo själv. Nu kan 
jag själv bestämma om och när jag vill ha 
besök. Jag kan också ha vänner som sover 
över när jag vill.  
Jag bestämmer själv vad jag vill äta. Jag kan 
nog till och med åka till Danmark när jag vill.

Nya tankar, nya situationer, det tar tid att 
förstå. En del saker är fortfarande knepiga 
men jag tänker att det får lösa sig. Ett nytt 
tankesätt har infunnit sig: “det ordnar sig.” 
Som häromsistens när jag och kompisen 
skulle till Nordstan och missade färdtjänsten. 
Gissa vad vi gjorde? Vi tog spårvagnen utan 
assistenter och det gick hur bra som helst!”

– Ante



Musikschlaget
tur och retur
Musikschlaget är Sveriges 
största melodifestival 
av och för personer med 
funktionsvariationer. 

Varje vår arrangeras flera deltävlingar  
av Musikschlaget runt om i Sverige.  
Där tävlar olika artister om att bli ett  
av tio bidrag som får tävla i den stora 
riksfinalen i Sundsvall.
En av de som tävlade i finalen förra året  
var Rickard Carlsson från Göteborg. 
Tillsammans med sitt band Frihetsorkestern 
framförde Rickard sin låt Fri.

“Jag har skrivit den själv. Den handlar 
om att få vara fri att själv bestämma över 
sitt eget liv. Man ska exempelvis få ha 
sitt hår som man vill utan att någon ska 
kommentera det”, berättar Rickard.  
 
”Det gäller inte bara hår utan det mesta  
i ens liv. Jag hoppas att folk som hör min låt 
ska känna glädje och bli inspirerade.  
Det tycker jag är viktigt.”

Rickard valde att åka tåg till Sundsvall.  
Tåg är ett av hans stora intressen.
“Att få åka tåg betyder mycket för mig.  
Jag tycker nästan det kan vara en  
mänsklig rättighet”, berättar Rickard. 
 
“Det är en skön känsla och så är det 
miljövänligt också. Jag har åkt tåg många 
gånger innan. Även till Sundsvall, det är  
nog det längsta jag har åkt tåg i Sverige”

På den långa tågresan var det lite bökigt.  
En rullstol fick skruvas isär för att få plats.  
Och det blev stressigt att skruva ihop den 
innan gänget skulle byta till ett annat tåg i 
Stockholm. 

 
 



“Men när vi var framme i  
Sundsvall så stod det två limousiner  
och väntade på oss”,  berättar Dragomir  
som spelar trummor i Frihetsorkestern.  
“De körde oss till hotellet.  
Det var riktigt fett! Jag har aldrig  
åkt limousine förut. Man kände 
sig som en riktig rockstjärna.”

Tävlingen gick bra. Publiken gillade verkligen 
Rickards låt och den kom på en andraplats.  
Dragomir och Rickard berättar att den här  
resan var bland det roligaste de gjort.  

“Det var jättekul att spela på scen 
 men det bästa var att vi var ett helt  
gäng som gjorde det tillsammans,”  
avslutar Dragomir med ett leende.



Sveriges flitigaste 
Serietecknare?
Mark Singleton är nog en av 
Sveriges mest produktiva 
serietecknare. Han använder  
sitt serieskapande både som  
en dagbok och som terapi. 



Mark sprutar ur sig idéer.  
Han tecknar väldigt snabbt.  
Idéerna kommer från livet runt 
honom. Om du någon gång pratat 
med Mark så kan du dyka upp 
som en anka, björn eller krokodil 
i någon av hans serierutor redan 
samma dag.  
 
Hej Mark! Så spännande att få intervjua 
en sån erfaren serietecknare som dig! När 
började du teckna serier?
“Jag började teckna serier 2010. Då jobbade 
jag på dagliga verksamheten Grunden 
Media. Jag var ofta väldigt deprimerad.  
Ville mest låsa in mig och skita i hela 
världen. Jag hade en känsla om att känna 
mig instängd. På nätterna började jag 
drömma om en figur, ”Fången” 
Jag fick inte ur Fången ur huvudet. 
Jag började då teckna, teckna och teckna 
för att bli av med figuren. Det var så jag kom 
igång på allvar. 

Jag fick mycket beröm, många gillade den. 
Fången blev också teater så småningom. 
Många av mina bästa saker har kommit till 
när jag varit deprimerad och trött. 
Jag gör det för att få fram sånt som kan bli 
bättre, som kan förändras. Jag vill framföra 
bra budskap till folk. Jag publicerar ibland 
serierna i lite olika handikappstidningar 
men oftast på nätet.”

Vilka är dina bästa tips för 
serietecknare?
“Det är bra att börja teckna saker ur 
sitt liv. Lite som en dagbok. Man kan 
också ställa upp föremål framför sig 
och måla dem till att bli mer levande 
figurer. Inspireras av föremål. Man 
kan också teckna personer som 
olika djur. 

Om man ska ge sig in i 
serietecknarbranchen måste man 
verkligen brinna för det. Man 
måste verkligen älska det.” 

Vad kan du berätta om CRIP-lotten 
som du gjort?
“Det är lustigt, när jag gjorde första 
versionen av CRIP-lotten satt jag 
hemma och hade tråkigt. Jag hade 
inget att göra. Då kom jag på att jag kan 
göra en parodi på trisslotten för att få 
någonting att göra. Idén går ut på att 
livet är som ett lotteri. 
Lotten är tänkt för att vända det som 
är jobbigt, till något bättre. Så att man 
lättare kan stå ut med svåra saker. 
Det kan vara jobbigt att leva med 
funktionsvariation men man behöver 
försöka se det från den ljusa sidan 
ibland för att orka stå ut med saker.“

Vad är det bästa med  din dagliga 
verksamhet Grunden DV?
“Att det är utvecklande. Jag får jobba 
med det jag verkligen vill. Man har 
också vid olika tillfällen använt repliker 
från mina serier i olika filmprojekt här 
på Grunden.“

Är det något mer du vill berätta?
“Jag försöker inspirera folk till det 
bättre. Jag vill att man ska göra det 
bästa med sin funktionsvariation, 
försöka få ut någon nytta med den 
för att orka leva med den. Hitta 
det som är positivt.”



Jag äter 
paragrafer 
till frukost
“Samma dag  som jag föddes skulle min 
pappa på en demonstration mot diktatorn 
Pinochet i Chile. Men eftersom jag kom 
fick han åka med mamma till BB istället. 
Så jag har haft politik och rättvisa med mig 
ända sedan jag var i mammas mage.”

Emily Ekstrand Muthen är sakpolitisk 
talesperson i föreningen Grunden Göteborg. 
Hon föreläser och utbildar om 
funktionsvarierades rättigheter. 
Hon är engagerad i LaSSe Brukarstöd  
och i Brukarrevisionen i Göteborg.
En sak som Emily stred hårt för och som 
blev verklighet 2017 är att Sveriges riksdag 
klubbade igenom att kommuner ska kunna 
söka pengar för att införa eller höja den 
habilitetsersättning som personer som 
jobbar på daglig verksamhet får. 
 
Tack vare hennes politiska arbete har  
HAB-ersättningen för personer i Göteborg i 
vissa fall dubblerats.



Jag äter 
paragrafer 
till frukost

Invecklat och utvecklat
Nu kämpar Emily för att ta bort 
karensdagen för personer på daglig 
verksamhet. Karensdag betyder att 
man inte får betalt första dagen man 
är sjuk om man är hemma från arbetet 
flera dagar.  “Man ska inte förlora HAB-
ersättning bara för att man råkar bli 
sjuk.” säger Emily.

“Människor som inte har något 
funktionshinder brukar jag kalla för 
invecklingsstörda för dom vecklar in 
saker och gör det mer invecklat.” 
 
 

 
Emily har alltid varit engagerad för i 
rättvisa i världen. Hon är otroligt driven 
och kämpar för rätten till utbildning och 
arbete för alla, oavsett funktionsnivå. 
Rätten att få lön för sitt arbete. Rätten 
att få tala för sig själv. Rätten att själv 
få bestämma över sitt liv. Något som de 
flesta människor ser som självklart. Men 
för vissa är kampen för självklarheter 
ständigt pågående. 

“Om man inte engagerar sig i politik 
händer det ingenting.” säger Emily



Vi kan hjälpa dig! 
Har du frågor eller behöver  
råd om vad som gäller?  
Hör av dig till oss så bokar  
vi en tid för samtal! 

Ring: 031-84 18 50  
Maila: paulina@lassekoop.se  
eller louise@lassekoop.se

Svaren på de här frågorna och många  
andra frågor hittar du på vår hemsida:

www.allaslikhetinforlagen.se

Min nya  
tvättmaskin gick 
sönder. Vad ska

jag göra?

Någon ringer och 
frågar om mina konto- 
uppgifter. Vad ska jag 

göra? Om pappa dör, vad 
händer då med hans 

hus och saker?

Jag och min gode man 
kommer inte överens. 

Vad ska jag göra?

Allas Likhet Inför Lagen är ett projekt 
som drivs av LaSSe Brukarstödcenter.
Målet med projektet är att förklara 
lagar och regler på ett sätt som är lätt 
att förstå.

Vi vill att personer som har det som 
brukar kallas funktionsvariation ska 
få mer kunskap om lagar och regler 
som de stöter på i vardagen, så att de 
klarar mer själva!

Vad säger lagen?



Äg din underskrift!Vad är det du skriver under?
Läs igenom och be om hjälp av någon  

du litar på om du inte förstår.Ta tid på dig. Tänk på när du handlar på internet att du ofta måste 
godkänna villkor eller regler för köpet.

Älska pennan – det vassaste vapnet!

Vi skickar med en penna till dig. Den kan du använda för att  

skriva och teckna vad du vill.  Du kan skriva packlistor, poesi, 

påminnelser, musik, kontrakt, dagbok eller kanske till och med ett 

kärleksbrev.         

Ibland kanske du måste skriva under viktiga papper.  

Avtal och kontrakt. Din namnteckning visar att du har förstått 

avtalet och att du håller med om allt som står i det.  

Är du osäker kan du få hjälp.

Vad säger lagen?



Ibland kan det vara svårt att hitta aktiviteter eller vänner att göra saker 
tillsammans med. I dag är det många som använder appar i mobilen för alla 
möjliga olika grejer. Man kan kolla vädret, när nästa spårvagn går, eller ta 
reda på numret till vårdcentralen. När vi började med Leva Livet-projektet 
tänkte vi att en mobil-app kanske kunde hjälpa folk att hitta vänner och 
saker att göra  – men hur gör man en app?  
Det visste vi inte, så vi kontaktade Ella och Johanna:

Vi gör en appVi gör en app

Hej Ella och Johanna. Vilka är ni?
– Vi är två studenter på Chalmers som läser 
interaktionsdesign. I skolan lär vi oss om 
hur människor och datorer pratar med 
varandra. Nu gör vi vårt sista arbete innan 
vi tar examen och börjar jobba. Det arbetet 
är extra stort och man håller på med det i 
en hel termin.

Hur går det till när man gör en app?
Vi börjar med att prata med de som appen 
riktar sig till. Vi vill veta  vad för behov och 
önskemål de har. Sedan försöker vi samla 
alla dessa behov och önskemål i en lista. Det 
kan vara många olika saker. För att vi ska 

kunna göra en så bra app som möjligt vill vi 
gärna prata med så många olika personer 
som möjligt. Då får vi veta vilka behov som 
finns och vad olika personer tycker. 

När vi har en lång lista med behov och 
önskemål börjar vi skissa på olika idéer.
Vi skissar på idéer och sätter ihop dem i 
olika prototyper som vi testar. En prototyp 
kan se ut som en riktig mobilapp fast den är 
egentligen på låtsas. 
Vi gör flera olika prototyper för att 
undersöka vad som testpersonerna tycker 
funkar bäst. Ofta får vi nya idéer när vi 
testar och då gör vi en ny prototyp. 



Vi gör en app

Appen finns inte på riktigt ännu.  
Den går inte att ladda ner. Men vi i Leva 
Livet-projektet ska arbeta vidare med 
Ella och Johannas idéer och se om vi 
kan skapa en app som kan hjälpa folk 
att hitta roliga aktiviteter eller vänner 
att göra saker tillsammans med.

Ella och Johanna intervjuar Dragomir om appar han tycker fungerar bra

En del prototyper gör vi på papper 
andra gör vi i ett program på datorn som 
heter Figma. Där kan man rita appen i 
datorn och göra så att man kan klicka 
på knappar utan att man behöver skriva 
programmeringskod. 

Ni har ju intervjuat många personer i 
arbetet med appen, vad har ni lärt er?
Vi har lärt oss hur man kan anpassa appar 
till att passa för personer med IF och för 

att de ska vara lätta att 
förstå. Vi har också lärt 
oss mycket om att lyssna 
på andra och ta hänsyn 
till olika behov.

Många appar i dag är 
inte anpassade för alla. 
De kan vara svåra att 

förstå och använda. Vissa appar har till 
exempel för små knappar, för liten text eller 
för svårt språk. 
Det kan bero på att man inte har pratat 
med tillräckligt många olika typer av 
människor innan man skapar appen och 
därför inte vet vilka behov de har.
 
Vad är roligast med ert arbete?
Alla roliga, trevliga och intressanta 
människor vi får träffa. Sedan tycker vi att 
det är roligt att få ta fram en fin app också. 
Det är också roligt när personer tycker att 
vi gör ett bra arbete och vi känner att vi har 
varit till hjälp.



En dag pratade jag och den  
hemlige poeten om hur det var  
att växa upp på 1990-talet. 

Vi pratade bland annat om något  
som hette Heta Linjen – det var ett  
telefonnummer dit vem som helst  
kunde ringa och prata med andra  
som också hade ringt in. 

Där pratade man med främmande 
människor från hela Sverige.  

Poeten berättade att han brukade ringa  
in till Heta Linjen och läsa upp sin poesi. 

Han läste för de som ville  
ha en röst att lyssna på.

Poeten berättade för mig att  
nu lever hen i totalt utanförskap. 
 
 “Livet blir hela tiden en lögn för sig själv. 
Jag  accepterar mitt öde. 
Jag är inte självklar, jag skriver istället.  
Så vänder jag det negativa till något  
positivt.” berättar hen.

Nu för tiden får nästan  
ingen lyssna till poetens ord. 
De nya texterna har hen valt  
att låsa in i ett kassaskåp. 

Där ligger de tills de behövs.  
Redo att göra det som poesi ska göra. 

Ibland kommer det en  
poet till vårt lilla café på  
Grunden Grand Bazar. 

Hen är en hemlig poet. 
Nästan ingen vet  
vem hen är. en dikt av  

Maja Wallanger 

Illustration av  
Johan Leion



I stjärnorna hör jag hemma. 
Stjärnstoft glittrar i mina ögon
och lyser upp mörkret.
I natt är du inte bara mina drömmar   
du är till och med bredvid mig nu.
Vi delar himmel med vargarna.
Sand möter tår och vågor smeker ben. 
Längs stranden är vi en av havets  
många dolda hemligheter.  

Med dig min kära känns allt bara rätt
Sära på oss ska ingen. 
För ingenting kan krossa vår kärlek,  
vårt starka band. 
Tillsammans reser vi, ser andra världar. 
För rymden är ändlös, och våra 
är de vackraste av platser. 

Bakom horisonter, 
under andra världars molniga himmel, 
är solnedgångarna tidlöst grapefruktsröda.  

Vi är som ni och vi är 
annorlunda när vi vill. 
Folk kallar oss saker, 
du har säkert sett oss överallt. 
På tidningarnas förstasidor,  
på TV-nyheterna  eller på din himmel i natten. 
Vi vet vilka vi är, det vet du säkert också nu. 
Alla vet. 
Vi är dom som kallas människans största tabu.  
Att ens nämnas, att ens existera. 
Men skit i dom, vi är ändå alltid bäst.  
Vi är här och är Aliens.

I vårt alldeles egna universum i kosmos  
är du kungen och och jag the queen,
Vi är the royal family och våra solar lyser i 
regnbågens alla klara vattenfärger. 

Och där vill jag sjunga för dig, 

De vackraste ord jag kan, 
ska jag sjunga för dig.

en dikt av  
Maja Wallanger 

Illustration av  
Johan Leion
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Tjäna inte för  
mycket pengar
”Frustrerad är bara förnamnet.  
Det är inte lätt att vara kulturarbetare. 
Har du dessutom en funktionsvariation 
är det verkligen inte lätt.”

”Mitt namn är Sayam. Jag är poet, 
musiker och fotograf. Jag har gett 
ut böcker, läst på poesifestivaler 
och fotograferat för tidningar och 
utställningar. 
 
Jag har också LSS och en gode man  
som hjälper mig med min ekonomi. 

När man säljer böcker eller uppträder  
på en scen så får man oftast betalt.  
Men eftersom jag har LSS får jag inte 
tjäna för mycket pengar. Om jag gör det 
kan Försäkringskassan ta bort hela min 
habilitetsersättning. 

 

Så för att jag ska ha råd att betala min 
hyra och min mat så måste jag ta mindre 
betalt när jag uppträder eller säljer 
sådant jag skapar. Ibland kan jag inte  
ta betalt alls.

Detsamma gäller min vän Emily när  
hon föreläser, Peter när han spelar musik 
eller Chrille när han jobbar i kök på Åstol 
om sommaren. Ingen får tjäna för mycket 
pengar.

Det känns som att vårt system inte  
alls fungerar som det borde. 
Istället för att hindra och begränsa så 
borde systemet lyssna mer.  
Se folks kvalitéer och kreativa sidor.  
Låta individer känna att det de gör är 
värdefullt och tillåta dem att blomma ut.

Frustrerad är bara förnamnet.”

Sayam Chortip



EDGARAS SYN   PÅ VÄRLDEN!  



EDGARAS SYN   PÅ VÄRLDEN!  

Det bästa med jobbet är  
alla kompisar, att få vara med  
och röra på sig och lära sig  
nya saker – det är jättekul.

Edgaras gillar att köra båt.  
Han blir ledsen när någon retas  
och kallar andra för elaka saker.

Han tycker att han kan göra  
samma saker som folk som  
inte har funktionshinder. 
Men han kan tycka det är svårt att  
ta in information från radio och TV. 
Det är lättare när det inte är textat  
för texten kan distrahera.

Allt är roligt. Som att åka gokart eller  
gå på Glyptoteket-museet i Köpenhamn. 

Edgaras bor hemma hos sina föräldrar 
eftersom det är knepigt att få tag i en 
bra gruppbostad.

 
 

 
 

 

Edgaras berättar om en gång när han 
och hans familj skulle åka till landet. 
Då fick deras bil punktering.   
Hans pappa blev jättesur skulle ringa 
efter hjälp eftersom han inte kunde 
skruva loss muttrarna på hjulet. 
Edgaras sa glatt “Wow punktering!”

Det regnade, blåste och var mörkt.  
Edgaras fixade hjulbytet var jätteglad 
att få visa hur duktig han är. Alla blev 
glada igen och pappa slutade sura.

Det är så Edgaras är. Positiv och nyfiken 
på allt. Sånt som andra tycker är motigt 
och tråkigt gör Edgaras till nåt roligt.  
 
Som den vresiga sega stubben som 
måste huggas bort, gräsklipparen som 
inte startar eller IKEA-skåpet som ska 
skruvas ihop. Han går in för allt och 
ger sig sällan förrän det är klart eller 
funkar. Allt är roligt. 

Fler personer skulle kunna lära sig 
av Edgaras. Att inte vara rädd för 
utmaningar och att fråga personer  
runt omkring om de behöver hjälp. 
 
“Jag älskar att hjälpa andra”, säger 
Edgaras, “Jag hjälper till överallt.  
Ibland hjälper jag folk att bära 
jordsäckar på Blomsterlandet  
eller att lasta sin bil eller bära  
kassar. Det är roligt att hjälpa till.”

Edgaras är en 23-årig kille som jobbar på Ågrenska.
Där han är alltiallo. Han bygger trall,  fixar förråd, reser staket,  
klipper gräs, trimmar häckar, flisar grenar, sopar fotbollsplanen.  
Han hugger och sågar, lappar och lagar. 



Korsord Svaret på alla gula rutor  
hittar du i tidningen. 



Leva Livet-projektet drivs av 
föreningen Grunden i Göteborg 
med ekonomiskt stöd från  
Allmänna Arvsfonden.
Vi är en förening som arbetar för  
våra medlemmars rättigheter att 
leva ett gott liv. Vi ordnar många 
roliga, spännande och intressanta 
aktiviteter.

Vi träffas i vår fina  
Grunden Grand Bazar-lokal  
på Andra Långgatan 46.
 
Bli medlem  
Genom att bli medlem stödjer  
du våra aktiviteter och förenings- 
arbetet för ett bra och gott liv.
Blir du medlem gör du vår  
gemensamma röst starkare.
 
Som medlem får du
 - Medlemskort
 - Grunden Tidning (4 ggr om året)
 - Grunden-bladet & Bazar-bladet     
   (varje månad)
 - Tillgång till massa aktiviter på 
   Grunden Grand Bazar 
 - Du bidrar till vårt viktiga arbete 
   för allas lika värde.
  - Du får nya och gamla vänner.
 

Medlemsavgift: 200 kr / person
Vill någon i samma familj också bli  
medlem kostar det  50 kr / person
 
Ring Siv Lindblom  
så hjälper hon dig: 

070 - 226 15 35  

Medlemsavgiften betalas in på:
Grundens bankgiro:  5328 – 0418
Eller  
Grundens swish:  123 42 13 427

Skriv in medlemmens  
för – och efternamn i  
meddelanderutan
när du betalar.

   Betala med
Swish-appen

Hoppas vi ses snart!

Bli medlem  
i Föreningen  
Grunden Göteborg
Kom och var med på bingo, spelkvällar. måndagsklubb, öppet hus,  
filmkvällar, pubafton och musikkvällar! Stöd samtidigt föreningens  
viktiga arbete för funktionsvarierades rättigheter. 

Svaret på alla gula rutor  
hittar du i tidningen. 



Ett  projekt  om mänskl iga  rätt igheter  i  vardagen
www.facebook.com/LevaLivetGBG/

www.leva-livet.com

levalivet@grunden.se

073-58 377 27

Andra Långgatan 46, Göteborg

Allmänna Arvsfonden är en fond där man kan söka pengar. Den startades år 1928. 
Vi på Föreningen Grunden har sökt pengar för att kunna starta LEVA LIVET-projektet. 

Allmänna Arvsfonden tycker det är viktigt att stödja barn, ungdomar och vuxna  
med funktionsvariationer så de kan vara mer självständiga  

och få bestämma mer själva över sina liv.


