Nyhetsbrev
November 2020
Ordföranden har ordet
”det kommer nya tider. bara lite oklart när.”
så stod det på en disktrasa, som min syster skickade till mig. Och jag inser, att
jaaa, så är det ju. Den här stunden är just nu… och så… blev det en ny stund. Och
tiden går och ingenting har vi kunnat genomföra av alla planer, som HRF Uppsala
hade tidigt i början av året. Det gör ont att inse detta, men vi vet alla vad det beror
på. Vi är måna om att följa både regionala och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ställer vi också in Höstmötet, som var tänkt att gå av stapeln den
17 november. Men ”det kommer nya tider. bara lite oklart när.”
För säkerhets skull - OM det nu skulle vara så att de nya tiderna kommer i vår - så
har vi haft ett möte och funderat på vår-aktiviteter. Vi har många planer och önskningar, men inget är hugget i sten, eftersom vi inte vet hur våren blir.
Men vi hoppas och jobbar vidare på följande
* Samtalskvällar. Vi tittar på HRF Talks, som vi sedan kan samtala om. HRF
Talks är filmade föredrag på 15-30 minuter. Ämnen som tas upp är bl.a.
tinnitus, att vara hörselskadad i arbetslivet, att få CI, att ha Menières sjukdom
och attityder till hörapparater.
* Bad
* Släktforskning
* Bokcirkel
* Tipspromenad
* Foto-vandring”
* Hörapparater, hjälpmedel
* ”Hörselvården i Region Uppsala”
* Cykelutflykt
* Datakurs
* Den 20 maj 2021 (skriv in detta i din almanacka) ”Hur långt har våren kommit?
En promenad bland fåglar och blommor i Uppsalas närhet” med Leif Wall.
Kan/vill du vara med och leda någon verksamhet? Eller har du andra idéer – hör av
dig! Vi behövs allihop!
Så avslutar jag för den här gången med att ”stjäla” några av professor Micael
Dahlens tankar om hur vi blir lyckliga:
-Var inte bara snäll mot andra utan också mot dig själv.
-Unna dig att fira det som gör dig glad!
-Rör på dig!
-Gör något du är bra på! (Sudoku, baka, rita en flodhäst)
-Le mot den du möter!
Önskar er alla en bra höst!
Marit Järbel
Ordf HRF Uppsala

E-post uppsala@forening.hrf.se
Hemsida www.hrf.se/uppsala
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Minnesord
Bo Svahn har avlidit efter en tids sjukdom.
Bosse, som vi alla kallade honom, blev medlem i Hörselskadades förening i Uppsala 2001. Det dröjde inte länge
innan han också blev ledamot i styrelsen där han stannade till 2013 då han avgick efter eget önskemål.
Bosse hade med sin bakgrund inom teknik en given roll i
styrelsen, nämligen som ansvarig för föreningens hörseltekniska produkter och så småningom även datorer.
Hans kunskap medförde att vi kunde starta ett projekt för
att granska hörslingor inom kommunen. Det var Bosse
som kontaktade lokalansvariga och träffade dem för att på plats undersöka om det
fanns hörslingor och i dessa fall även kontrollera att de fungerade. Många gånger
kunde han också lokalisera fel och i en del fall även åtgärda felen. I annat fall informerade han om vilka företag som man kunde vända sig till. Så småningom tog kommunen beslutet att inte bidra ekonomiskt till en fortsättning av projektet. Man ansåg
att kontrollen kunde genomföras av egna tjänstemän. Bosses kompetens togs inte
tillvara och kommunen misslyckades med att skapa rutiner och utbilda sin egen personal.
Bosse hade också erfarenhet av ekonomi och när vår dåvarande kassör valde att
avgå var Bosse en given ersättare. Med stor noggrannhet skötte han även den rollen. Vi som hade förmånen att vara styrelseordförande under den här perioden
kunde vara trygga med att fakturor och redovisning sköttes oklanderligt. Det är guld
värt att ha en så kompetent resurs i styrelsen.
Bosse var en lugn och vänlig person, men hade ändå förmågan att säga ifrån om
han tyckte att något var fel. Ofta hade han glimten i ögat vilket gjorde att våra möten
och andra sammankomster var i en trevlig och positiv anda.
Tyvärr var Bosse tvungen att sluta med styrelsearbetet i förtid på grund av sjukdom.
Annars hade han säkert fortsatt många år till. Men vi är tacksam för den tid han var
med oss, och hans minne kommer att leva kvar inom oss och även som en del i föreningens historia.
Lena Thorén och Eva Alsén Eklöf, f d styrelseordföranden och ledamöter i Hörselskadades förening i Uppsala
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