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 Nyhetsbrev 
Nr 2 2020 

Det här är årets andra nyhetsbrev. Det skickas enbart till de medlemmar som har e-post och innehåller en del 
uppdaterad information om vårens aktiviteter samt en rapport från årsmötet. 

Medlemsmöten  

18 mars kl 17-19 på Villa Sandgatan.   

Välkommen till årets första medlemsmöte. Den här 
gången får vi besök av Marcus Wennerström, be-
redskapsstrateg i Enköpings kommun. Vi hoppas 
få svar på frågor t ex om hur man hanterar inform-
ation till hörselskadade i olika krissituationer. Vi ser 
gärna att medlemmarna skickar in frågor i förväg 
till kansliet, så kan vi förmedla dem vidare för att 
förbereda svar. 
Som vanligt ser vi fram emot en trevlig samvaro 
med er. Fika kan köpas till självkostnadspris. 
Obs! Vi välkomnar även personer som inte är med-
lemmar så ta gärna med en vän eller anhörig. 
Obs! Vi har full förståelse för om medlemmar väljer 
att inte delta på grund av risken för Coronasprid-
ning, men vi kommer att genomföra mötet och för-
utsätter att alla följer Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. 
 

10 juni kl 14 -16 på Sommarro.  

Alla medlemmar är välkommen till en stund med 
trevlig samvaro då vi fikar, informerar och kanske 
också ordnar med en föreläsning. Eftersom vi ska 
vara på Sommarro den här gången hoppas vi gi-
vetvis på bra väder, men i annat fall är det mycket 
trevligt att vara inomhus också. Vi rekommenderar 
dig som tidigare inte varit på Sommarro att ta vara 
på tillfället. Det är en härlig gammal gård, precis 
vid Mälarens kant. Ta med badkläder om du gillar 
att ta ett dopp!  
 

Tillgänglighet: Skrivtolkning och teleslinga. 

Hörselskadades förening  
i Enköping 
c/o Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B, 749 35 Enköping 
Telefon:  076 853 91 91 
vardagar 10-14 
E-post: enkoping@forening.hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping  
Bankgiro: 5844-6303 

Hörsellinjen är HRFs rådgiv-

ningstjänst.  

Ring 0771-888000 för personlig 

rådgivning, ställ frågor via e-post 

eller sök fakta via 

www.Horsellinjen.se  

Utflykter  

Kom ihåg att anmäla dig! 
Den 14 maj åker vi till Bod-
atomtens Hantverksgård i 
Sigtuna, tillsammans med 
Vuxendövas förening  i 
Uppsala län.  

Vi planerar också att åka till  
Hornudden, men återkom-
mer med datum till de som 
anmäler intresse. 

Båda resorna blir med samåkning i egna bilar.  
Anmälan senast 1/5, se kontaktuppgifter nedan. 

Årsmötet 

Årsmötet genomfördes under ledning av Mats Flo-
din, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande. Så här ser den nya styrelsen ut: 
Lena Thorén, ordförande 
Elsie Johansson, vice ordförande 
Maud Sundqvist, kassör 
Tilda Holstius, sekreterare 
Lars Alatalo 
Iréne Björklund, ersättare  
 
Ett uttalande (se nästa sida) om vikten av en bra 
ljudmiljö i skolan lästes upp och godkändes av mö-
tet. Efter mötet svarade Mats Flodin på frågor som 
berörde planering av nya skolor generellt, vilket 
fokus man har på ljudmiljön och utvärdering av 
Munksundskolans satsning på ljudmiljön.  

Maud Sundqvist, kassör, 
gör ett hörseltest. 

Grattis Karin! 

Karin Almgren, syn- och hörselinstruktör i Enkö-
ping, har tilldelats kommunens tillgänglighetspris 
2020. Beslutet togs av det kommunala tillgänglig-
hetsrådet och prisutdelningen ägde rum vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 2 mars. 
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Uttalande av Hörselskadades förening i Enköping  

vid årsmötet 26 februari 2020 

 

 

 

Tidiga insatser är en förutsättning 

för en bra skolgång 
 

Dålig ljudmiljö i form av bristfällig akustik, hög ljudnivå och dålig taluppfatt-

barhet försämrar alla elevers förutsättningar för lärande, men det drabbar 

särskilt elever med hörselnedsättning, elever med annat förstaspråk än 

svenska, elever med koncentrations-problem och elever med inlärningssvå-

righeter.  
 

I en dålig ljudmiljö måste eleven använda en större del av arbetsminnet för att tolka vad som 

sägs. Det blir då mindre minnesutrymme kvar till att bearbeta informationen.  

Dessutom har undersökningar bland lärare visat att två av tre har problem med ljudmiljön. 

 

För att åstadkomma optimala förutsättningar för kommunikation och delaktighet krävs kunskap 

om både ljudmiljö och konsekvenserna av en bristfällig sådan. Att anlita akustikexperter är vik-

tig, så att ljudmiljöåtgärder genomförs på rätt sätt. Även hörselpedagoger har en mycket stor 

kunskap som bör tas tillvara för att åstadkomma en bra pedagogisk miljö. 

 

Att investera i en bra ljudmiljö skapar förutsättningar för goda skolresultat och ger både lärare 

och elever en arbetsmiljö som de mår bättre av. 

Att inte göra den investeringen leder till att de drabbade eleverna misslyckas redan tidigt i sko-

lan, och får allt sämre möjligheter att klara den fortsatta skolgången. Det är dessa elever som 

senare inte söker vidare till fortsatta studier, och som därmed också får stora svårigheter att 

komma ut i arbetslivet.  

 

Vi uppmanar därför Enköpings kommun att 

ha fokus på ljudmiljön redan från början när nya skolar planeras 

satsa på en bättre ljudmiljö i skolan genom att åtgärda den fysiska miljön  

se till att rektorer och andra skolansvariga utbildas inom området  

se till att skolan har resurser för att upptäcka alla elever som behöver särskilt stöd 


