
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

DHR Höganäs                                        2015-01-02 

 

DHR Höganäs gjorde rekordutdelning 

DHR Höganäsavdelning har under 2014 delat ut totalt 101.200 kronor till barn 

och   ungdomar upp till 16 års ålder med någon form av funktionsnedsättning.   

Det är den högsta utdelningen på årsbasis hittills och sedan starten 2007 har vi 

delat ut totalt 435.000 kronor till rehabiliterings- och rekreationsresor samt 

hjälpmedel som inte faller under kommunens och regionens formella ansvar. 

 

Av årets stöd har 15.000 kronor gått till rekreationsresa till Lingvallen med omnejd 

(utanför Ängelholm) för barn i Gula särskolan vid Tornlyckeenheten. Vi besökte Gula 

särskolan strax före jul och fick då ta del av barnens livfulla och med fotografier 

beledsagade reseberättelse.  10.000 kronor har  tilldelats ungdomar vid kommunens 

LSS-enhet för utflykter till bl.a.. “Bakken” i Danmark och älgsafari.  Vi är inbjudna 

till och kommer att besöka LSS-enheten under januari.  

Till tillgänglighetsanpassningen av Bogrens/Direkten har vi bidragit med 10.000 

kronor.  Vi finansierade vidare inköpet av en badvagn/stol för barn för placering vid 

Kvickbadet - Kostnad 20.000. Resterande 46.200 kronor avser stöd i form av 

rehabiliterings- och rekreationsresor för enskilda, i år sammanlagt 5 barn, allt byggt 

på synnerligen angelägna och bl a genom läkarintyg väl dokumenterade behov. 
 

-Vi är givetvis glada över att kunna göra tillvaron lite mer lustfylld och meningsfull 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.  Men DHR skiljer sig från 

traditionell välgörenhetsverksamhet i så måtto att vi inte nöjer oss med att förgylla 

funktionshindrade barns och ungdomars rekreationsvistelser.  Vi finns på plats också 

efter sommarresan eller utflykten i det ofta mödosamma men viktiga arbetet med att 

undanröja de hinder som gör att personer med funktionsutsättning inte på någorlunda 

lika villkor med andra kan delta i samhällslivet.  Det återstår en hel del att göra i vår 

kommun för att vi ska leva upp till FN:s barnkonvention i allmänhet och vad gäller 

barn  med funktionsnedsättning i synnerhet. 

 

För ytterligare information kontakta 

Bengt Silfverstrand 

Tel. 23 69 43 eller 076-211 7481 

e-post ambesi@telia.com 
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