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Det här är föreningens första nyhetsbrev som skickas till alla medlemmar via post eller e-post till de 
som har den registrerad hos HRF. I framtiden kommer en del av breven enbart att skickas via e-post. 
Till dig som får detta via post: Anmäl din e-postadress till kansliet, så sparar vi både på miljön och 
pengar, och du får alla nyhetsbrev i framtiden. 
 

Höstens aktiviteter: 
Trädgårdsdagen,  
Lördag 7 september kl 10-16 
Plats: Å-promenaden, tema Hälsa 
HRF har ett informations-bord där vi erbjuder ett 
enkelt hörseltest, pratar om hörsel och delar ut 
informationsmaterial. 
 
Medlemsmöte, tema Anhöriga 
Torsdag 19 september kl 15-17 
Plats: Sandgatan 1, Enköping 
Det här är ett tillfälle för våra medlemmar att träffa 
varandra och utbyta 
erfarenheter. Vid det här 
första tillfället ska vi också 
passa på att prata om hur 
det är att vara anhörig till en 
hörselskadad person – vad 
kan man göra för att öka 
förståelsen och underlätta i olika situationer?  

 
Hörselveckan  
Tisdag 15 oktober 15-17 
Plats: Sandgatan 1, Enköping 
Öppet Hus för alla intresserade! Hörselkliniken 
AudioNova informerar om hörsel och 
hörhjälpmedel. Det finns också möjlighet att göra 
ett enkelt hörseltest. Karin Almgren, syn- och 
hörselinstruktör i Enköping, berättar om sitt arbete. 
 
… och Hörseldagen 
Lördag19 oktober 11.00-14.00  
Plats: Sandgatan 1, Enköping 
Öppet Hus för alla intresserade. Förutom 
information om hörsel, hjälpmedel och föreningens 
aktiviteter samt tolkservice får vi också besök av 
en person från släktforskningsföreningen 
Enecopia. Vad kan man 
egentligen hitta i de gamla 
arkiven? Kan man se om det 
funnits hörselskadade i 
tidigare generationer? 
  
 

 
Medlemsmöte, tema Föreningshistoria  
Tisdag 5 november kl 16-18 
Plats: Sandgatan 1, Enköping 
Vid det här tillfället hoppas vi att många 
medlemmar tar med sig egen hörselhistoria. HRF 
ska försöka sammanställa en föreningshistorik, 
men det finns mycket information utanför 
protokollen som vi vill lyfta fram. Ta gärna med 
fotografier, gamla hörapparater eller annan 
hörselutrustning om ni har sådant liggandes 
någonstans. 
 
Medlemsmöte och julfest 
Torsdag 5 december kl 17-20 
Plats: Sandgatan 1, Enköping 
Vi inleder med gröt, skink-smörgås, kaffe och 
pepparkakor. Därefter ska vi 
diskutera hur verksamheten 
ska se ut nästa år samt besluta 
om vem som ska få förtroendet 
att representera föreningen vid 
HRFs kongress som äger rum i 
maj 2020 (se kallelse på nästa 
sida). 
Alla medlemmar är varmt välkomna, men meddela 
om ni kommer så att vi kan beräkna förtäringen, 
telefon: 070-768 58 38, eller direkt till kansliet.  

TSS i Bålsta 
Är du intresserad av att gå en kurs i TSS (Tecken 
Som Stöd) i Bålsta?  
Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller har 
lite TSS-vana.  
Tid: Varannan torsdag, jämna veckor, kl 14-16 
Plats: Bålsta (adress ej klar) 
Kursledare: Gunilla Düring 
Anmäl intresse till kansliet, se nedan, senast 20 
september. 

Tecken som stöd (TSS) lånar tecken från svenska 
teckenspråket. TSS används samtidigt som man 
pratar. Att teckna en del av orden i ett samtal 
underlättar avläsningen för hörselskadades som 
har svårt att höra vad som sägs. (källa: 
Hörsellinjen) 

Hörselskadades förening i 
Enköping 
c/o Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B, 749 35 Enköping 
Postgiro: 29 30 29-5 
Telefon:  070-768 58 38  
E-post: enkoping@hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping 

 

 
Hörsellinjen är HRFs 
rådgivningstjänst.  
Ring 0771-88 80 00 för personlig 
rådgivning, ställ frågor via e-post 
eller sök fakta via  
www.Horsellinjen.se  
 

https://wiki.genealogi.se/index.php/Sl%C3%A4kttr%C3%A4d
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
  

 

Kallelse till extra årsmöte 2019-12-05 

Plats: Villa Sandgatan 1 

Tid: kl 17  

(Obs! Möteshandlingarna beräknas starta ca kl 18) 

 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Kallelsens behörighet 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

§ 4 Val av justerare och rösträknare  

§ 5 Val av ombud till HRF:s kongress 2020 

§ 6 Mötets avslutande 

 


