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Fjärdhundraland en lördag i höst - när Covid-pandemin tillåter  

Fjärdhundraland, www.fjardhundraland.se blir målet för höstens bussresa. Fjärdhundraland 

fick nämligen flest röster i vår enkät om intressanta resmål i Uppland i förra nyhetsbrevet. 

Därefter kom Skokloster/Sigtuna och Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Vi planerar att 

resan går av stapeln en lördag i slutet av september eller början av oktober lite beroende av 

Covid-läget.  

 

 

Stavgång fredagar från Hamnspången även under sommar – nu med en liten morot 

På fredagar kl 11 samlas vi vid Hamnspången för stavgång. Dock med reservation för even-

tuella ändringar. Vi välkomnar gärna nya ”stavare” men medtag då egna stavar. Om du har 

några frågor om kommande datum, hur det blir vid dåligt väder mm, hör av dig till: Ann-

Charlotte Parker E-post acparker@live.se eller mobil 0707-483 793 (endast sms). 

På senaste styrelsemötet beslutade vi om en liten morot till de som deltar i stavgången. Den 

som deltar vid fem eller fler stavgångar kommer att få en HRF-reflexväst – så planera säkert 

inför hösten genom att delta i stavgången.  

 

 

Webbföreläsning: Ett hållbart hörselsmart arbetsliv (region Uppsala) den 13 oktober 

kl 18-20  

Onsdagen den 13 oktober kl 18-20 arrangerar vi en webbföreläsning 

ihop med Infoteket, Region Uppsala. Då kommer Sarah Granberg, 

audionom och universitetslektor på Örebro Universitet att föreläsa om 

”Ett hållbart hörselsmart arbetsliv”. Förutom Sarah kommer vi också att 

ha praktiska exempel från yrkeslivet på programmet. 

 

 

 

Väl genomförd HRF Kongress uppmärksammade HRF Enköping 

HRFs kongress den 28-30 maj kraftsamlade bakom fyra prioriterade områden; Tillsammans 

växer vi, En hörselvård att lita på, Ett hållbart, demokratiskt arbetsliv och Textat, hörbart, 

demokratiskt. Extra roligt var det att HRF Enköping blev utsedd till Årets HRF-inspiratörer. 

Föreningen belönades med 10 000 kronor för att de ”med stort engagemang, nyfiken kreati-

vitet och mot” har lyckats skapta mötesplatser i en tid av fysisk distansering. Stort grattis till 

HRF Enköping.  

http://www.fjardhundraland.se
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Krokodilen kan ge svaret i hörselforskningen 

Ljudmediet Sveriges Radio är ju inte alltför bra på att erbjuda sitt digra programinnehåll för 

hörselskadade. Den 18 juni sände dock mitt favoritprogram Vetenskapsradion ett intressant 

program om hörsel. Krokodiler har nämligen speciella öron som kan reparera hårceller i in-

nerörat på ett sätt som vi människor inte kan. Skulle vi klara av samma sak hade hörappara-

ter inte behövts. Den välkände hörselforskaren Helge Rask-Andersen har därför börjat stu-

dera krokodilöron för att se vad vi kan lära oss. I programmet får vi följa en obduktion av en 

krokodil från Kolmårdens Tropicarium. Programmet publicerades på Sveriges Radio Play 

den 18 juni i år.   

 

 

Hur tar du del av Sveriges Radios utbud. Skicka mig gärna ett mail om dina erfarenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Erik 

Ordförande  
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