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 Nyhetsbrev 
Nr  1 2022 

Mottagare: Samtliga  medlemmar får Nyhetsbrevet via brev . 

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

Hörselskadades förening  
i Enköping 
Kontakt: 
Telefon:  070-517 28 89 (sms) 
E-post: enkoping@hrf.se 
Hemsida: www.hrf.se/enkoping  

Ett nytt år och nya löften ….   

Efter alla ambitiösa aktiviteter förra året har styrel-
sen beslutat att minska lite på dessa, åtminstone un-
der den kalla årstiden. Det är bättre att vi träffas ut-
omhus lite längre fram i vår och i sommar. Men års-
mötet planeras i år att hållas i enlighet med stadgar-
na, vilket är innan sista mars. Och nu har vi lyckats 
hitta en lokal som vi tror många kommer att upp-
skatta, nämligen Wallinska gården, mitt i stan och 
nära till parkering.  Förutom de sedvanliga årsmö-
teshandlingarna, se kallelsen på nästa sida, ska vi 
också försöka få med någon som kan informera om 
framtidens vård, vilket innebär mindre vård på sjuk-
hus och mer vård närmare patienten, det som inom 
regionen benämns Effektiv och Nära Vård. 

 

Ni som tycker att det är trevligt att träffa oss i sty-
relsen lite då och då  får gärna göra oss sällskap vid 
en lunch på restaurang Krydda en gång i månaden. 
Då kan vi passa på att prata hörsel om så önskas, 
eller bara njuta av en trevlig samvaro. 

 

Vi ser också fram emot att äntligen få arrangera en 
dag med utställning av hörselteknik, vilket blir i 
mitten av april. En lokal är preliminärbokad men 
det kan finnas andra alternativ så vi väntar med att 
annonsera platsen. 

 

Vår suveräne guide Bo Sundqvist ställer återigen 
upp och berättar om konstnärer och deras verk vid 
fyra utställningar under våren. Gå gärna in på 
Konstföreningens hemsida och läs mer om utställ-
ningarna. 

 

Vi har längtat efter att få 
göra en sommarutflykt 
och nu är det bokat! Den 
20 maj åker vi till Bod-
atomtens Hantverksgård 
utanför Sigtuna. Det ska 
vara en spännande och 
trevlig upplevelse enligt 
de som varit där. Utflyk-
ten gör vi tillsammans 
med en annan HRF-
förening och om det blir 
för många delar vi upp 
oss i två grupper. Ef-

tersom vi får en guidad tur kommer vi att använda 
vår egen guideutrustning, men dessutom har vi 
också skrivtolkar med oss. Så det är bara att välja 
vad som passar dig bäst för att ta del av guidningen. 

En skön sommarkväll på Sommarro ska vi äta gott 
och har en trevlig samvaro. Var och en tar med sig 
det man själv vill grilla/äta och dricka. Föreningen 
håller med grill och bjuder på kaffe och kaka. 
Kanske blir det också lite boulespel eller annat ro-
ligt att pyssla med. 

 

Ett separat programblad med mer information, tider 
och kontaktuppgifter bifogas.  

Försäljning av batterier 

Plats: Källgatan 1B, Kryddgården 
Tid: Torsdagar kl 10-12 

Den senaste utflykten gjordes 
2019 då vi besökte Salnecke  

Tre ordföringar 
på Torget för att 
sprida kunskap 
om hörsel på 
Hörseldagen 
2021 
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Kallelse till årsmöte 2022 
 

Tid: Lördag 12 mars kl 13-15 
Plats: Wallinska gården, Kryddgårdsgatan 8A 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:  
• styrelsens berättelse från föregående verksamhetsår  
• revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår  
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
• motioner och föreningsstyrelsens yttranden över dessa  
• stadgeenliga val:   se rutan till höger 

 
Förutom dessa stadgeenliga ärenden ska vi dessutom ta ställning till 
om föreningen ska byta namn till Hörselskadades förening i Enköping- 
Håbo. Anledningen är att vi har många medlemmar som bor i Håbo 
kommun och vi anser att vi bör ta ansvar för att företräda dessa med-
lemmar även i intressepolitiska ärenden. Därför ansöker vi också om 
medlemskap i Funktionsrätt Håbo. 

 

 

 

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas 
tillgängliga minst två veckor före årsmötet. De 
skickas digitalt till anmälda deltagare som har  
e-post. Den som önskar kan också få handlingar-
na via vanlig post alternativt hämta dem på kans-
liet på Kryddgården den 24 februari kl 10-12. 
 

 

FREbladet 

Funktionsrätt  Enköping ger ut ett medlemsblad en 
gång i månaden. Det innehåller information om 
medlemsföreningarna, aktuellt inom kommunen, 
regionen och vad som är på gång inom Funktions-
rätt Sverige. 

Om du önskar få FREbladet kan du meddela det 
via e-post till  funktionsratt.enkoping@gmail.com. 

Sommarro, bemanning 

Liksom tidigare år ska före-
ningarna hjälpas åt att be-
manna serveringen på Som-
marro.  
Är du intresserad av att ingå i 
vår HRF-grupp? Anmäl in-
tresse till enkoping@hrf.se så 
får du mer information. 

Stadgeenliga val: 
Ordförande 
Kassör 
Övriga ledamöter:  
  en ledamot på 2 år 
  en ledamot på 1 år 
  en ersättare på 1 år 
(en ledamot har 1 år kvar) 
 
Två revisorer på 1 år  
Valberedning på 1 år 

Anmäl gärna deltagande senast 25 februari så att vi 
kan beräkna förtäring. Meddela även behov av 
specialkost.  

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast  
25 februari. 

Kontakt: Lena Thorén 
telefon: 070 517 28 89 
e-post: enkoping@hrf.se 

Kontakta styrelsen om du är intresserad av att en-
gagera dig i styrelsearbetet eller i någon annan roll.  

Nomineringar ska vara valberedningen till-
handa senast 25 februari. 

Kontakt: Gunbritt Karlström,  
telefon: 076 231 89 34 
e-post: gunbrittiboda@gmail.com 


