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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

Sammanfattning 

HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest 

kombinerad med höstmöte där vi antog verksamhetsplan och handlingsplan för 2014. I övrigt 

har arbetet skett i små arbetsgrupper, studiecirklar och medlemsmöten.  

Medlemsantalet i Örebroföreningen är 230. 

Hörselskadades dag och Hörselveckan genomfördes under oktober. 

Samarbetet med övriga HRF-föreningar i länet har intensifierats under 2014. Bland annat har 

vi haft gemensamma föreläsningar/utbildningsdagar och informationsbladet som under året 

givits ut med fyra nummer innehåller information från länets samtliga föreningar. 

”Informationsbladet” har under året utgivits med fyra nummer. 

Det intressepolitiska arbetet har legat i fokus och antalet medlemsmöten har varit färre än 

tidigare. 

Redovisning från verksamhetsgrupperna 

Rapport från kursverksamheten 

Under året har vi haft en bokcirkel. Bokcirkelmedlemmarna har träffats i ABF:s lokaler på 

tisdagar. Sedan hösten 2013 sker mötena en gång i månaden då vi diskuterar böckerna vi 

läser. Det är både ”tyngre” och ”lättare” litteratur som studeras och kommenteras och vi väljer 

själva vilka böcker vi ska läsa. Bokcirkeln fortsätter 2015 och vi har plats för fler. Intresserade 

kan kontakta Lena Kovacs 070-2634626 eller Gunnel Littorin 070-3656376. 

Rapport från gruppen yrkesverksamma 

Under året har det varit fem träffar med yrkesverksamma medlemmar. En planeringsträff, två 

fikaträffar samt två restaurangbesök. Det brukar vara 6-10 deltagare och i stort sett samma 

gäng varje gång. Man lär känna varandra allt bättre och tipsar varandra om hjälpmedel och 

annat som kan vara bra att känna till. 
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Medlemsaktiviteter 

Tillsammans med distriktet har följande aktiviteter genomförts under 2014: 

 13 mars. Utbildningsdag för styrelsemedlemmar i länets HRF-föreningar på temat 

”Styrelsearbete och medlemsvärvning”. Utbildningen var förlagd till Restaurang Goda 

Rum i Kumla. Dessutom gav Bjarne Sundström information om hörselslingor och 

deras funktion samt vad man ska tänka på vid köp av platt-TV. 

 26 mars. Föreläsning i Karlskoga Folkets hus. Prästen Lennart Lundström kåserade 

över temat ”Konsten att må bra i en värld som mår dåligt”. 

 Under året har Jonas Olsson varit ledare för en kurs i hur man arbetar med våra 

webbsidor. Deltagare har varit medlemmar från länets HRF-föreningar. 

 30 augusti. Utflykt till Riseberga kloster och besök på Leksaksmuseet i Fjugesta. 

 Under hösten har vi även haft en teknikkurs som handlar om hörselslingors uppbygg-

nad och funktion. Kursen hölls i Brukarhusets lokaler under ledning av Bernt Dahlén. 

Övriga aktiviteter som genomförts 2014: 

 Årsmötet ägde rum på Centrumgården lördagen den 22 mars. Förutom sedvanliga 

mötesförhandlingar berättade Birgitta och Erik Borg om sina kurser ”Hörselskadade 

utvecklar säker kommunikation” och ”Med i samtalet?”. 

 Naturutflykt till Naturens hus och Oset den 21 maj. 

 Informationsträff för nya medlemmar på Café 019 den 5 mars. 

 Lena Kovacs höll ett resekåseri med bilder och berättelser från en resa till Svalbard, 

den 7 maj på Föreningarnas hus. 

 Lördagen den 20 september firade vår förening 75-årsjubileum på Hotel Livin´ i 

Örebro. Bo Fransson berättade i ett musik- och bildspel om året 1939 och Birgitta Tell 

gav en tillbakablick på föreningens historia. Därefter serverades god mat i Hotellets 

Restaurang. Övriga länsföreningar var också representerade och uppvaktade med 

gåvor. 

 I mitten av oktober genomfördes Hörselveckan som avslutades med Hörselskadades 

dag lördagen den 18 oktober. Den 15 oktober hade föreningen ett informationsbord på 

varuhuset Krämaren och den 18 oktober fanns vi på Stadsbiblioteket. Där erbjöds 

besökarna ett hörseltest på webben och många hörsammade inbjudan. Hörselveckan 

uppmärksammades även av SVT som gjorde ett inslag på Tvärsnytt. 

 Den 10 november startade vi Hörselcafé för daglediga på Föreningarnas hus. Tanken 

är att träffas under informella former en eftermiddag i månaden. 

 Lördagen den 6 december inbjöd vi medlemmarna till Höstmöte/Julfest på Hotel 

Livin´. I samband med detta underhöll ”Rolands kök” med proffsig och svängig 

musik. 
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 Den 8-9 december bjöd vi på Lucia-kaffe på Audiologiska kliniken, vilket är mycket 

uppskattat av både patienter och personal. 

 Även under 2014 deltog vår förening med informationsbord på Seniorfestivalen på 

Conventum den 4 oktober. I samband med festivalveckan föreläste Birgitta Tell på 

Föreningarnas hus på temat ”Att höra till – om hörsel”. 

 Styrelsen bjöds in av audionomutbildningen att lyssna till redovisningen av ett 

examensarbete som vi delvis varit inblandade i. Ett par studenter hade oss som 

”bollplank” vid planeringen av arbetet. Birgitta Svensson och Lena Kovacs deltog 

vid redovisningen på universitetet. 

 Träff med representanter för Unga Hörselskadade för att diskutera eventuellt 

samarbete kring medlemsaktiviteter. 

Örebroörat 

Hörselskadades förening i Örebro delar ibland ut ett pris, Örebroörat, till en person som på ett 

förtjänstfullt sätt medverkat till att förbättra förhållandena för hörselskadade eller informerat 

om och synliggjort problem som hörselskadade kan ha. 

2014 års Örebroöra tilldelades Roger Johansson på Örebro Stadsbibliotek för hans fina och 

engagerade arbete med att administrera utlåningen av den portabla hörselutrustningen på 

Biblioteket. Vi har fått tillgänglighet till många möten och sammankomster och därmed 

kunnat känna oss delaktiga i samhällslivet. Priset överlämnades i samband med Höstmötet. 

Aktiviteter för god hörbarhet och tillgänglighet 

Vi har fortsatt arbeta för att förbättra kvaliteten på hörselslingor i kommunen och landstinget. 

Kontroller har gjorts av slingor i olika samlingslokaler. Målsättningen är att alla slingor alltid 

skall fungera. Vår vision är att det skall leda till att vi skall kunna få full garanti för att vi 

alltid skall kunna höra på teatrar, biografer, kyrkor, konserthus, samlingslokaler och mötes-

lokaler. 

Vidare har vårt arbete lett till att tillgänglighetsfrågor för de hörselskadade har lyfts på 

agendan i både kommun och landsting. 
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Exempel på tillgänglighetsarbetet i kommunen: 

 Vi bevakar planeringen av kommunens äldreboende på Boglundsängen. 

 Vi har kontaktat kommunen angående behovet av hörselskadekompetens på 

kommunens boenden för äldre och i hemtjänsten. 

 Örebros Servicecenter är inrymt i ett gammalt hus med elledningar med vagabonde-

rande strömmar som orsakar ett nätbrum vilket försvårar möjligheten att lyssna på 

teleslingorna. Vi har skrivit om detta till Kommunala Handikapprådet och förväntar 

oss att lokalen saneras. 

 I sommar firar Örebro sitt 750-årsjubileum. Vi samarbetar med Örebrokompaniet som 

ansvarar för planeringen. Alla arrangemang som kommer att teckentolkas kommer 

också att SKRIVTOLKAS på storbildsskärm. Detta är en spännande nyhet för vår 

stad. 

 Teleslingan vid Karlslunds motionscentral som skulle installeras under april förra året 

är ännu inte i funktion. Vi bevakar fortlöpande och kommer att kontrollmäta när det är 

klart. 

Andra exempel på vårt intressepolitiska arbete: 

 Fortsatt dialog med Länsteatern och övriga teatrar ang. vikten av att skådespelarna 

myggas under föreställningarna. 

 Ordf. har varit vår representant i landstingets temagrupp ”Teckenspråk och kultur”. 

Fokus är på teckenspråkigas behov men vi deltar för att driva frågan även om andra 

lösningar för alla som har en hörselnedsättning men inte behärskar teckenspråk. 

 Träff med Stadsbiblioteket ang. utformning av broschyr för utlåning av den portabla 

hörselutrustningen. 

 Ordf. har deltagit i en arbetsgrupp som arbetat med utformningen av ett Samver-

kansråd som ska bestå av representanter från kommunen och olika föreningar och 

organisationer. Rådet ska ta upp strategiska frågor när det gäller samverkan mellan 

kommunen och det civila samhället. 

 Dialog med kommunföreträdare i samband med projektet ”Ljudsmart klassrum”.  

Träff med bland andra kommunalrådet för skolfrågor och med företrädare för det 

kommunala byggbolaget Futurum som ansvarar för skollokaler. 

 Träff med kommunens boendestrateg ang. ny- och ombyggnation av kommunens 

vård- och omsorgsboenden. 

 Vi har varit aktiva på olika sätt i årets valrörelse. Vi har medverkat med insändare i 

lokalpressen om en tillgänglig valrörelse och även om ljudmiljön i skolan. Vår före-

ning har tillskrivit alla politiska partier i Örebro och ställt frågor som bland annat 

handlar om äldre hörselskadades situation, skolmiljön och tillgängligheten till 

kommunens publika lokaler. 
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Arrangemang, kurser, konferenser och representation 

Örebroföreningens styrelse och medlemmar har deltagit i kurser och konferenser arrangerade 

av förbund, distrikt och övriga organisationer: 

 Föreningen har under mandatperioden haft en ordinarie ledamot i Kommunala 

handikapprådet. 

 Ordförandemöten i distriktet två gånger per år. 

 Deltagit i lokala cirkelutbildningar i samverkan med ABF, bland annat slingkurs och 

webbkurs. 

 Föreningens ordförande har deltagit i HRF:s förbundskurs, del 2, den 23-26 januari. 

Kursen var förlagd till Fagerudd utanför Enköping och handlade framförallt om HRF:s 

intressepolitiska arbete. 

 Örebroföreningens styrelse presenterades i tidningen AURIS under 2014. 

Dator/Hemsida 

Vår hemsida fungerar väl och ger lokal information till medlemmarna om aktiviteter m.m. 

Föreningens Facebook-sida har för närvarande drygt 50 medlemmar. 

Ekonomi 

Beträffande den ekonomiska redovisningen hänvisas till bokslut, ekonomisk sammanfattning 

och revisionsberättelse. 
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Slutord 

Information till våra medlemmar har huvudsakligen skett genom vårt ”INFO-blad” som 

utkommer fyra gånger per år. INFO-bladet har numera övergått till att bli ett gemensamt 

forum för information för hela distriktet i och med att alla föreningar skriver i bladet. 

I vår verksamhet vill vi vara aktiva på det intressepolitiska området, genom att bevaka frågor 

som rör oss hörselskadade, väcka opinion, sprida information i viktiga frågor i relevanta 

forum och vara samarbetspartner med andra organisationer. 

Vår ambition har också varit att genomföra medlemsaktiviteter som upplevs intressanta. 

Dessvärre är det ett fåtal medlemmar som har hörsammat våra inbjudningar. Vi har därför 

fortsatt och intensifierat vårt samarbete med övriga länsföreningar med gemensamma 

inbjudningar till olika evenemang. 

Vår ekonomi möjliggör aktiviteter av olika slag men vi behöver tips och förslag från 

medlemmarna och vi är övertygade om att det bland våra medlemmar finns outnyttjade 

resurser i form av kompetens och kunnande som vi på ett bättre sätt kan ta tillvara. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla representanter som företrätt oss i olika sammanhang där 

vi kunnat vara med och påverka. Tack även till distriktet och övriga länsföreningar för gott 

samarbete. Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2015. 

 

Örebro den 21 mars 2015 
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