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 Nyhetsbrev 
Nr 3 2021 

Mottagare: Samtliga  medlemmar får Nyhetsbrevet via brev eller e-post. 

Hörsellinjen  
är HRFs rådgivningstjänst.  
Ring 0771-888000 för personlig rådgivning, ställ frå-
gor via e-post eller sök fakta via www.Horsellinjen.se  

Hörselskadades förening  
i Enköping 
c/o Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B, 749 35 Enköping 
Telefon:  076 843 91 91 vardagar 10-14 
E-post: enkoping@forening.hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping  

Vi önskar er alla en trevlig sommar! 

Kanske blir den lite bättre än förra sommaren, nu när de flesta av oss är vaccinerade, 
men enligt Folkhälsomyndigheten så ska vi ändå fortsätta hålla distans till personer 
som vi normalt inte umgås med. 

Om vi kan göra det så finns nog goda förhoppningar om att vi ska kunna ses som 
vanligt igen under hösten. Vårt mål är att ordna åtminstone ett par aktiviteter, inte 
minst under Hörselveckan. Vi har under året visat att det går att erbjuda aktiviteter 
på ett annorlunda sätt. Därför fick vi utmärkelsen Årets HRF-inspiratör, vilket natur-
ligtvis skapar ännu mer inspiration till att hitta nya vägar både till medlemmarna och 
till övriga hörselskadade i vår kommun.  

Styrelsen fick vid årsmötet förnyat förtroende att leda föreningen och vi ser nu fram 
emot ett nytt, spännande verksamhetsår. Hör gärna av er med förslag på vad ni tyck-
er att vi ska göra!  

Årsmötet den 5 juni  

Så kunde vi då till slut hålla ett fysiskt årsmöte— äntligen! Vi var 15 medlemmar på plats och en som deltog digitalt 
samt den i förväg tillfrågade mötesordförande, Krister Larsson. 
De sedvanliga mötesförhandlingarna löpte på utan problem och både styrelsen och revisorer omvaldes utan protes-
ter. Tyvärr hade vår ersättare, Iréne Björklund, avböjt omval, och eftersom inte någon av de närvarande anmälde 
intresse fick styrelsen i uppdrag att söka en ersättare. Det kommer vi att göra tillsammans med valberedningen, där 
vi nu äntligen har två personer, Gunbritt Karlström och Sonja Algvik, som accepterade uppdraget under förutsätt-
ning att man får stöd av styrelsen.  

Efter mötet blev det förtäring i form av smörgås och, dagen till ära (se 
HRF-inspiratör på nästa sida) tårta till kaffet. Under tiden hade vi möj-
lighet att ställa frågor till Krister, som har några för oss intressanta po-
litiska uppdrag. I egenskap av ordförande i Socialnämnden och leda-
mot i samverkansorganet (region/kommuner) HSVO (Hälsa, stöd, vård 
och omsorg) var det av intresse för oss att bl a lyfta frågan om hur det 
går med tjänsten som syn– och hörselinstruktör, eftersom det är ett an-
svarsområde som just nu diskuteras i HSVO. Något resultat finns fort-
farande inte, men Krister lovade att bevaka frågan.  Självklart kommer 
vi inom HRF också att försöka hålla oss underrättade om läget. 
Utöver det fick han även en fråga om hur kommunen agerar när det 
gäller hjälpmedel generellt som är utlånade och inte kommer tillbaka. 
Det saknas tydligen rutiner för att bevaka att hjälpmedel som inte an-
vänds återlämnas.  

Krister fick som tack för dagens uppdrag en HRF-kasse med en del 
informationsmaterial som vi tror att han kan ha nytta av i sina politiska 
roller.  

Försäljning av batterier under sommaren 

Plats: Sommarro 
Tid: Torsdagar kl 11-16 

Kontakta kansliet via e-post eller telefon om du 
behöver köpa batterier på annan tid.  
Se även nästa sida under rubrik HRF på Sommarro. 

En av årets idéträdgårdar 



2 

 

Guidade turer med hörslinga 

Nu har vi genomfört två av tre  guidade 
turen. Den tredje är framflyttad till i höst.  
Den 28 april gick vi en tur med vår egen 
guide, Bosse, som visade och berättade om 
olika konstverk.  

Den 16 juni visade fick vi uppleva några 
av stadens fina parker. Det var en av de 
varmaste dagarna hittills, och 
sommarblommorna var ännu 
inte planterade, men vi fick 
ändå inspiration till kom-
mande parkbesök, för det  är 
ju så bra planterat att de hän-
der något hela tiden. Vem 
vet—det kanske kommer er-
bjudande om nya parkturer i 
någon form framöver ... 

Omvänd hörseltillgänglighet 
När vi lånade ut vår guideutrustning till PRO Trögd som hade sitt 
årsmöte utomhus på Sommarro, fick vi mycket positiv respons från 
de som  valde att använda utrustningen. De övriga, normalhörande, 
hade ganska svårt att uppfatta vad som sades! Det kan man kalla 
för ”omvänd hörseltillgänglighet”. 

HRF på Sommarro 
Följande datum kommer vi att ansvara för 
serveringen på Sommarro: 
Lördag 24 juli 
Lördag 31 juli 
Lördag 7 augusti 
Lördag 28 augusti 

Dessa dagar välkomnar vi självklart särskilt 
våra medlemmar och då har vi även följande 
aktiviteter:  

Din egen hörselhistoria  kl 13-15  
I föreningens historia ingår också att ta fram 
våra medlemmars egen hörselhistoria. Tilda 
tar emot och skriver ner just dín historia. 
Passa på att berätta om dina upplevelser. 

Hörselteknik  
Vi kommer att ha ett bord med vår egen hör-
seltekniska utrustning som ni både kan se 
och känna på, i vissa fall också testa. 

Batteriförsäljning 
Vi säljer batterier dessa dagar .  
Försäljning sker även varje torsdag kl 11-16 
på Sommarro. 

Kongress och Årets HRF-inspiratör  

HRFs digitala kongress blev en trevlig och intressant upplevelse för många, och jag 
hoppas att några av våra medlemmar valde att följa åtminstone delar av den via 
HRFs web. I normala fall är det ju bara ombud och observatörer som kan följa kon-
gressen. 

Två dagar innan kongressen blev jag och vårt ombud Elsie, kontaktade av förbun-
dets ordförande som meddelade att vi under kongressen skulle tilldelas utmärkelsen 
Årets HRF-inspiratör. Gissa om vi blev både förvånade och stolta! Motiveringen 
lyder:  
HRF Enköping visar att det är möjligt att ”ställa om i stället för att ställa in” i pan-
demitider, då föreningslivet är satt på prov. 
Med stort engagemang, nyfiken kreativitet och mod att testa nya former har före-
ningen i en tid av fysisk distansering erbjudit något för alla – från hörselsmarta ut-
omhusträffar med aktiviteter på behörigt avstånd till både digitala samtalsträffar 
med olika teman och chattar som gett medlemmar möjlighet att hålla kontakt med 
varandra. 
HRF Enköping inspirerar genom sitt sätt att skapa gemenskap och medlemsglädje, 
även under ett annorlunda föreningsår.   

Utmärkelsen skulle delas ut på söndag morgon, så vi fick lite tid på oss att förbereda 
tacktal och en bildpresentation — den finns att se på vår web www.hrf.se/enkoping — 
som Elsie framförde med bravur. En prissumma på 10 000  kr ingår i utmärkelsen och 
där har vi nu ett delikat ”problem” : vad ska vi göra för dessa pengar?? Något roligt till-
sammans med våra medlemmar var givetvis den första tanken, så vi ser fram emot några 
bra förslag från er! 
Utöver den trevliga upplevelsen så gick dagarna åt till att fatta beslut om bland annat 130 
motioner, stadgar, intressepolitiskt program, organisationsprogram, prioriterade områden, 

medlemsavgifter  och det som kallas stadgeenliga val vilket innebär val av styrelse, revisorer och valberedning. Jag 
själv hade avböjt omval i styrelsen och valdes istället in som revisor, ett uppdrag som jag ser fram emot med både 
spänning och nyfikenhet. 

Vårt eget distrikt hade lämnat in fyra motioner, varav två bifölls. En handlade om nationella träffar för  hörselska-
dade i yrkesverksam ålder, och den andra om uppgradering av nationella riktlinjer för hörselimplantat. Den motion 
som vi lämnat in från Enköping, som handlade om studiematerial för anhörigcirkel, avslogs med motiveringen att 
förbundskansliet arbetar med att ta fram analyser av olika medlemsgrupper och att kansliet utifrån dessa kommer att 
besluta om vilka material som behöver tas fram. 

Nu dröjer det fyra år till nästa kongress, så vi har tid på oss både att utvärdera och att komma med nya förslag. Till 
dess ska vi jobba på inom föreningen utifrån nu beslutade områden. // Lena Thorén 


