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D istriktsordföranden har ordet
Ordföranden har ordet
distriktet under de senaste fyra
åren. Susanna har utvecklat styrelsens arbetssätt inklusive dess
kontakter med distriktets lokala
föreningar, Region Östergötland
och andra organisationer.

Fotograf Håkan Flank

På distriktets årsmöte den 8
april 2017, avtackades
Susanna Ahlström för sitt
arbete som distriktets
ordförande under den
senaste 4-årsperioden och
undertecknad valdes som
dstriktets ordförande under
kommande mandatperiod.

För oss i distriktet, är det även en
förmån att Susanna idag är ledamot av förbundsstyrelsen.

Jag vill tacka för det förtroende
jag har fått, som distriktets ordförande!

Mitt mål som distriktets ordUnder dagordningens punkt 16
förande, är att fortsätta på den
informerade Susanna om vård”kurs” som distriktet har idag.
valet i Östergötland samt komDessutom med fokusering på att
Det sammarbete som Susanna
och jag har haft under de senaste minska den negativa utveckling- mande Distriktsmöte 2017 (i höst).
en av medlemsantalet i förening- När det gäller distriktsmötet
åren, hoppas jag kan fortsätta
arna och förhoppningsvis öka
under kommande mandatperiod,
2017, har styrelsens tagit fram ett
antalet medlemmar. Vi måste
även fast våra roller är ombytta.
förslag som innebär att mötet är
även titta på hur vi vårdar med”öppet”
för alla medlemmar.
Jag vill även tacka en person som lemmarna och hur vi gör förenDet bör också öka medlemshar gett mig stort stöd och insikt
ingarna mer attraktiva för nya
demokratin.
i HRFs verksamhet inklusive
medlemmar som är hörselskadaövriga funktionshinderorganisaÅrsmötet beslutade i enlighet
de, oavsett ålder.
tioner. Det är Jan-Erik Asp. Han
med förslaget, att 2017 års
har varit min mentor under mina Distriktets årsmöte 2017 hölls
distriktmöte kommer att vara ett
den 8 april på Föreningshuset
år som vice ordförande samt
öppet möte för alla medlemmar
styrelseledamot och ansvarig för Vättersol i Motala. 48 medlemmar och kommer att gå av stapeln på
deltog varav 20 som ombud.
intressegruppen Tinnitus.
Föreningshuset Fontänen lördagen
Mötesordförande var Regionden 28 oktober 2017.
Jag vill härmed framföra ett
rådet Rebecca Hägg (s) och årsstort tack till Susanna Ahlström,
Bo-Göran Ahl
mötet genomfördes med stadgeför det arbete hon har gjort för
enliga beslut.

som ordförande i distriktet känns
det mycket bra att få lämna över
stafettpinnen till vår nye ordförande Bo-Göran Ahl. Jag hoppas
att Bo-Göran tillsammans med
den nya styrelsen ska passa på att
hitta nya vägar och metoder för
det framtida distriktsarbetet. Nu
är det dags att förverkliga nya
idéer!
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Jag vill passa på att tacka styrelsen för gott samarbete och alla er
medlemmar för allt stöd som jag
känt under mina år som ordförande. Jag lämnar inte styrelsen helt
utan fortsätter som ledamot med
ansvar för Menièregruppen.

Foto: Peter Fischier

Efter fyra mycket roliga, intressanta och innehållsrika år

Susanna Ahlström
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Distriktet
Stipendium Christina Nilssons Minnesfond
Carina Perenkranz delar ut stipendium till
Anna Gryszkiewicz Foto: Susanna Ahlström

På distriktets årsmöte som i år hölls i
föreningshuset Vättersol i Motala var
det dags att tillkännage årets stipendiat
i Christina Nilssons minnesfond.
Carina Perenkranz, dotter till Christina Nilsson
och initiativtagare till stipendiet, fanns på plats för
att få dela ut 5000 kr. Årets stipendiat heter Anna
Gryszkiewicz. Anna bor i Norrköping men arbetar
i Linköping och är även engagerad i styrelsen i
HRF Linköping som hemsidesansvarig.
Anna ansvarar även för distriktets hemsida och för
sociala medier. Stipendiet kommer Anna troligtvis
att använda till att förkovra sig i teckenspråk!
Grattis Anna!

Förra årets stipendiat

Marias stipendiepengar har gått
till ett forskningsarbete med
namnet Dövstumma Klara, en
historisk skildring av hembagerskan Klara Svenssons liv 1861
– 1933 samt en tillbakablick på
dövas situation förr. Arbetet utmynnade i en skrift om Klara och
i en utställning med text och bild
som visats på olika bibliotek.

i sitt arbete en bild av en
kvinna som trots sin stora
hörselnedsättning klarade sig
bra i livet.
Marianne Eriksson, Anna
Gryszkiewicz och Susanna
Ahlström var i slutet av januari på Norrköpings Stadsbibliotek för att titta på utställningen om Dövstumma Klara

Foto: Susanna Ahlström

i Christina Nilssons minnesfond är som nämnts i
tidigare nummer av Östergyllen, Maria Loorents
Peterson från Norrköping.

Maria, som arbetar på Kvillinge Föreningsarkiv visar

Christina Nilssons
minnesfond
Medlem i HRF, boende i Östergötland, har möjlighet att ansöka
om ett stipendium ur Christina
Nilssons minnesfond. Stipendium kan sökas på 5000 kr.
Det är också möjligt för den
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som vill att nominera en lämplig
kandidat.
Oavsett om man söker själv eller
blir nominerad ska i ansökan förutom personnummer, fullständigt
namn och adress anges till vilken
utbildning eller förkovran som
stipendiet är tänkt att användas.
En kortare beskrivning av sökan

den och en motivering till varför
ansökan skickas in är också
önskvärd.
Ansökan för stipendium 2018
ska skickas in senast den 1 mars
2018.
Besked om vem som får stipendiet meddelas på HRF Östergötlands årsmöte i april 2018.
Östergyllen nr 2 - 2017

Distriktet

Hörselsmarta äventyr
– från forskning till tolkning –
Lördagen den 6 maj
HRF Östergötland inbjuder till Temadag om hörsel
Lördagen den 6 maj kl 09.30-14.30
i Vagnhallen på Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

Program
• 9.30 HRF finns på plats för att informera
• 10.00 Kognitiv och språklig utveckling hos
döva och hörselskadade barn med
cochleaimplantat och/eller hörapparat.
Björn Lyxell, Professor Linköpings
Universitet, Linnécentrum HEAD.
• 11.00 Svårt att hänga med i samtal?
Tolkcentralen, Region Östergötland informerar om den service de erbjuder.
Vem kan beställa tolk, och hur går det till?
Det blir också lite extra information om
arbetslivstolkning, inklusive goda nyheter
om en förändring av regelverket.
• 12.00 Kaffe och smörgås till självkostnadspris, meddela om du har speciella
kostönskemål.
E-post: ostergotland@distrikt.hrf.se

På plats finns representanter från HRF Östergötland och hjälper dig med dina hörselfrågor och lämnar ut information om hörsel
och HRF.
Ingen anmälan.
Föreläsningarna är skriv- och teckenspråktolkade. Hörslinga finns i lokalen.
Varmt välkommen!
Kontakt: ostergotland@distrikt.hrf.se eller
tel: 0708-82 81 53 (Susanna Ahlström)
www.hrf.se/ostergotland

• 12.30 Vilja, våga och vinna.
Bernt-eric Spelbacken från Dalarna berättar om sin livsresa med Menières sjukdom.
• 13.30 Säkerhet i hemmet.
Staffan Dernroth, hörselvårdsingenjör vid
Hörselvården i Region Östergötland berättar om vad du behöver tänka på för din
säkerhet. Dörrar, fönster som öppnas, om
hjärtevännen ramlar ur sängen, om grannarna ringer på din lägenhetsdörr när du
sover och din partner inte är hemma.
Barnbarnet som sover över.
Vad mer kan du göra för din egen trygghet?

Östergyllen nr 2 - 2017
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Distriktet
Minnesord
Per-Åke Sundin

Strax efter julhelgen förra året nåddes
vi av budskapet att Per-Åke Sundin avlidit den 5 december 2016.
När Linköpingsföreningen år 2008 firade sitt
50-årsjubileum med att ge ut en jubileumsbok, var
det självklart att Per-Åke skulle få ett eget avsnitt
i boken. Det fick titeln De trodde jag var dum och
skildrar hur livet kunde te sig för den som hade
oturen att födas med funktionshinder i slutet av
30-talet. Per-Åke föddes för tidigt och drabbades
av hjärnblödning, vilket bl a orsakade en hörselskada. Omgivningen förstod inte detta och han
tillbringade sina skolår i hjälpklass.
Av en händelse kom Per-Åke i kontakt med en
person som trodde på honom, stöttade honom och
lärde honom tala genom att tålmodigt träna honom
att forma ord med munnen. Då vände livet och
han kunde skaffa sig utbildning och arbete. Men
att ta körkort var ingen självklarhet, det beviljades
fem år i taget och läkarintyg krävdes.
Per-Åke kom att bli mycket engagerad i facket,
politiken och i handikapprörelsen. Han har haft

olika poster inom HRF, bland annat som ordförande i distriktet i Östergötland och i föreningen i
Linköping. Per-Åke har även suttit i Kommunala
Handikapprådet och i Landstingets Handikappråd.
Han avslutade sin aktiva tid inom HRF som valberedare i Linköping.
Per-Åke var en eldsjäl, som trots motgångar kämpade för alla människors lika värde och många är
vi som kommer att minnas honom.

Teckenspråkskurser
med ABF.
Nu börjar det närma sig kursstart i teckenspråk
i Norrköping och Linköping. Vi försöker starta
nya kurser med hjälp av ABF. Vi vill dra igång
kurser, förutsatt att vi får tag i lärare och deltagare
till grupperna. Anmäl intresse till Gunnel Johansson på: gunnjoha@hotmail.com och ange gärna
önskemål vad gäller nivå och veckodag. Tips på
möjliga lärare är också välkommet.
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Distriktet
Agneta Sääv i pension
efter 48 år som
audionom
HRF Östergötland vill uppmärksamma
att audionom Agneta Sääv under våren går i pension efter 48 yrkesverksamma år inom audionomyrket.
Det är många av våra medlemmar som under åren
har fått hjälp av Agneta med hörseltest, hörapparater och andra hörselinsatser.
Tack Agneta för att du funnits till för alla dina
hörselpatienter under alla år!
Agneta Sääv tillsammans med Birgitta Larsby,
Biträdande professor Institutionen för klinisk
och experimentell medicin (IKE) / Avdelningen
för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi (LAO) och Stig Arlinger, Professor i teknisk
audiologi

Om någon vill lämna en personlig hälsning till
Agneta går det bra att skicka den till
Susanna Ahlström, HRF Östergötland,
Västra vägen 32, 58228 Linköping
senast den 12 maj. Du kan även mejla en hälsning
till mejladress: ostergotland@distrikt.hrf.se

Tinnitus för dig?
Information om tinnitus och självhjälpsutbildning ”Leva med tinnitus”

Välkommen till våra träffar i Östergötland
Mjölby

9 maj

ABF lokal Ostkupan

Kanikegatan 15

Boxholm 16 maj Servicehuset Bjursdalen Söderleden 9

Samtliga träffar kl.15.00–17.00 och 18.00–20.00 om inte annan tid anges.
HRFs lokala förening kommer att delta och informera dig om sina aktiviteter samt kan hjälpa dig med dina tankar om hörselfrågor.
Mötet skrivtolkas! Hörselslinga finns!
På informationsträffen serveras lättare förtäring
Östergyllen nr 2 - 2017
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Distriktet
Kalendarium för Distriktet
våren och hösten 2017

Finspång

N orrköping
–S öderköping
M otala–Vadstena
–V aldemarsvik
L inköping
M jölby
Å tvidaberg
Kinda

Maj
Torsdag

18

Styrelsemöte 18.00–21.00

Fontänen, Linköping

17

Styrelsemöte 18.00–21.00

Fontänen, Linköping

19

Styrelsemöte 18.00–21.00

Fontänen, Linköping

28

Distrktmöte

Vagnhallen, Fontänen, Linköping

23

Styrelsemöte 18.00–21.00

Fontänen, Linköping

14

Styrelsemöte 18.00–21.00

Fontänen, Linköping

Augusti
Torsdag
Oktober
Torsdag
November
Torsdag
December
Torsdag

Länkar:
• Hörselskadades riksförbund: www.hrf.se
• Arbetsförmedlingen:
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod
/Har-du-en-funktionsnedsattning.html
• Försäkringskassan:
www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/funktionsnedsattning
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Distriktet
Textat på TV
I sin verksamhetsplan för 2017, har
distriktet uttalat att det ska driva krav
på effektiv textning av god kvalitet i
samtliga tv-kanaler.
Därför är det också av betydelse att du, så fort du
upptäcker att textningen inte fungerar som utlovats, rapporterar det till berörd TV-kanal. Antingen fungerar den inte alls men det kan också vara
så att den fungerar till en viss del men inte fullt ut.
Kanske har du läst om att TV4 fått böta 40000
kronor för att de inte textat sina program i tillräcklig omfattning. Det var myndigheten för press,
radio och TV som utmätte ett vite på 40000 kronor
per programtjänst, för att TV4 inte hade använt
sina tjänster för textning i tillräcklig utsträckning
i flera av sina kanaler. Och förvaltningsrätten har
funnit att beslutet är förenligt med gällande regler.
Kom ihåg att en symbol uppe i vänstra hörnet på
TV-bilden, visar att textning ska finnas i programmet, på den sida som uppges under symbolen.
Om denna symbol saknas, kan du förstås ändå ha
frågor gällande textning.
Om du har synpunkter på textningen i kanalerna
kan du mejla eller ringa till:
SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24 och
Kunskapskanalen

E-post: tittarservice@svt.se
Tel. 08-784 20 00 (varje dag klockan 14.00–22.00)
Sportfrågor som har med text-tv eller webben att
göra i Sveriges Television kan du maila direkt till:
texttvsport@svt.se
Utbildningsradion SVT

E-post: kundtjanst@ur.se
Tel. 020-58 58 00 eller 08 784 42 40
(helgfri måndag - fredag, klockan 8.30 – 11.30)
TV4, 7:an, TV12

E-post: tittarservice@tv4.se eller
tittarombudsmannen@tv4.se
Tel. 08-459 40 00 (varje dag klockan 15.00-17.00)

Östergyllen nr 2 - 2017

Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, TLC, Discovery
Channel

E-post: info@dplay.se
Tel. 08-520 55 555
TV3, TV6, TV8, TV10

E-post: info@mtgsverige.com
E-post: tittarservice@tv6.se
E-post: tittarservice@tv8.se
E-post: tittarservice@tv10.se
Tel. generella ärenden: 08-56 27 20 00
Uppge alltid vilket program det gäller, när det
sändes och vad du är missnöjd med. Var så tydlig
och specifik som möjligt.

Textning på TV
Program med svenskt tal är ofta svensktextade
via text-tv. För att visa texten, starta text-tv och
välj sidan 199.
Följande tv-kanaler har textning: SVT 1, SVT 2,
TV 3, TV 4, TV 5, TV 7, TV 9, SVT24,
Kunskapskanalen och Barnkanalen.
Du kan även få nyheterna på en textrulle
hos SVT, tryck 188.
Skulle programmet ej vara textat fastän textning
är påannonserat kan du kontakta respektive
kanals Tittarservice eller ringa:
När det gäller SVT 1 och 2 tel. 08-784 00 00,
eller Tittarservice på webben www.svt.se/tittarservice/
När det gäller TV 4 tel. 08-459 40 00 eller Tittarservice på webben www.tv4.se/kontakt
Mer info om textning hos SVT: tryck 699.
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Distriktet
Kom ihåg distriktets
hemsida!
www.hrf.se/ostergotland
Titta gärna in då och då på distriktets hemsida
för att se vad som är på gång för alla föreningar
i länet.
Om ni i er förening av någon anledning inte får
med något i Östergyllen, så kom ihåg att ni kan
skicka det till mig så lägger jag in det under
”Aktuellt” på distriktets hemsida.
Samma sak om ni har en särskild programpunkt
som ni vill puffa för lite extra till andra föreningar.
Skicka underlagen till sidansvarig:
gryszkiewicz.anna@gmail.com
Anna Gryszkiewics

Vi finns på Facebook
www.facebook.com/
groups/162267070563807/

Sök oss på:

Testa hörseln på
www.hrf.se/HRFs-horseltest

HRF Östergötland
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eller att ladda ner appen
”Hörseltestaren” till din
smarttelefon och
gör testet där.
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Distriktet
HRF Östergötlands intressegrupper
Till gruppernas aktiviteter är även anhöriga och
andra intresserade välkomna.
CI/Vuxendöva
En grupp för dig som har Cochleaimplantat
eller annat implantat eller för dig som kanske funderar på vad ett CI skulle innebära.
Gruppen träffas några gånger per termin och
bjuder ofta in professionen till sina möten.

Yrkesverksamma
Som yrkesverksam behövs en fungerande
arbetsmiljö och arbetshjälpmedel. Gruppen
arbetar för att bevaka intresseområdet och för
att kunna plocka fram lämpliga föreläsningar
och träffar.

Kontakt:
Kerstin Asp

Kontakt:
Marianne
Eriksson

Peter
Fischier

kerstin_asp@telia.com
texttel: 0141-23 3 812
sms: 070-636 02 41
pelle62@gmail.com
sms: 070 494 66 22

Menière
En grupp för dig som har Menières sjukdom
eller dig som anhörig. Gruppen träffas några gånger per termin för samtal om aktuella
frågor. Ibland bjuds någon föreläsare in.
Kontakt:
Susanna
Ahlström

ahlsus@hotmail.com
070-882 81 53

Tinnitus
Intressegruppen arbetar för att kunna starta
självhjälpsgrupper ute i distriktets kommuner.
Samarbete finns med den fördjupade hörselvården i Region Östergötland.
Kontakt:
Bo-Göran
Ahl

marianne.eriksson@bahnhof.se
070-306 38 67

Föräldrar till barn med hörselnedsättning
Gruppen ordnar föreläsningar för föräldrar
och aktiviteter för föräldrar och barn.
Kontakt:
Gunnel
Johansson

gunnjoha@hotmail.com
070-795 98 88

Ljudmiljö i skolan
Från och med årsmötet har distriktet en ansvarig för ljudmiljön i skolan.
Kontakt:
Stig stibre@telia.com
Bredberg 073-033 24 27

bo-goran.ahl@telia.com
070-571 78 87

Östergyllen nr 2 - 2017
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Finspång

E-post: finspang@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Finspång
Tisdagen den 28 februari Årsmöte.

Ordförande Ulla Johansson hälsade alla välkomna
till årsmötet och förklarade mötet öppnat. Vi hade
sedan parentation för de medlemmar och vänner
som har lämnat oss under det gångna året. Till
ordförande för mötet valdes Susanna Ahlström
från distriktet, till sekreterare valdes Kaj Persson,
och till justerare valdes Lillemor Sjöblom och
Gunilla Hägerstrand. Det blev även genomgång av
verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt revisorernas berättelse. I revisorernas
berättelse lade de ett förslag till mötet att bevilja
ansvarsfrihet till styrelsen, vilket årsmötet också
gjorde genom att ta beslut om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Val av
ledamöter till styrelsen är omval på alla poster förutom sekreterare och studieorganisatör som avgick.
Ledamot till distriktsstyrelsen är Ulla Johansson
och ersättare är Kaj Persson.
Vi hade kaffe och underhållning tillsammans med
Reumatiker-, Neuro- och Diabetikerföreningarna
även i år. Sång och musik av gruppen ”Bättre sent
än aldrig” från Norrköping.
22 mars i Kulturhuset

På Högby Träffpunkt har vi haft informations möte
om Tinnitus och Bo-Göran Ahl var den som pratade om hur svårt det kan vara med att ha det. Och
hur många som är drabbade 15% av befolkningen
har tinnitus i olika grad och de flesta har inte så
stora besvär. Tinnitus förekommer i alla åldrar. Att
höra ett pip är vanligt, men det kan även vara en
kakofoni av ljud. Familjens stöd behövs. När en
får tinnitus kan det vara svårt att förstå vad som
egentligen händer.

Foto: Ulla Johansson
Sedan den 28 mars

hade vi möte på Högby Träffpunkt där vi har bjudit
in Adionomen Marie Lindberg. Hon visade hjälpmedel för att höra bättre, nya hjälpmedel kommer
alltmera för varje år, berättade hon. Visst kostar de
en slant att köpa, men de blir inte dyrare, eftersom
Region Östergötland subventionerar hjälpmedel
som många använder. Det kommer ny hörapparater hela tiden. Marie hade mycket att visa. Och hon
pratade även om hjälpmedel till tv ljud, samt till
mobilen. Och hur man mäter ljudet och tar fram
hörselkåpor i industrin. HRF. Ordförande Ulla
summerade kvällen så här, det var roligt att över
30 deltagare kom för att få information om olika
hjälpmedel för att kunna höra bättre. Jag hoppas
också på att vi kan få en Hörselmottagning till
Finspång snart så man slipper åka till Norrköping.

Det var många icke medlemmar som kom till mötena och vi hoppas att de kommer tillbaka på våra
möten. Och att vi kan komma igång med Studiecirkel till hösten.
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Finspång
Vår och höstprogram i Finspång 2017
30 maj En resa längs vackra vägar bland slott och herresäten till Sörmland –
kl. 7.30 Avresa kl. 7.30 från Lidl. Dagens första besök blir Sparreholm på Sigridslunds

Café och Handelsboden där kaffe och smörgås står uppdukat. Ytterligare frågor,
ring Ulla 0706-305731, anmälan senast 15 maj.

Sedan är det sommaruppehåll i verksamheten – Styrelsen önskar alla en bra sommar.
29 Augusti Upptaktsmöte för verksamheten – Återkommer med plats.
kl. 13.00

Läs i dagstidningen om möten som anordnas i föreningarna eftersom vi har dem tillsammans, det kan ju
bli förändringar.
Styrelsen i HRF Finspång svarar gärna på dina frågor. Om du vill bli medlem eller känner till någon
annan som vill bli det, ring oss. Vi önskar er alla läsare en fin höst.

du kan köpa
t
t
a
e
t
in
m
lö
G
ningen
e
r
ö
f
v
a
r
ie
r
e
t
bat
genom Ulla

Styrelsen HRF Finspång
finspang@forening.hrf.se
Ordförande Ulla Johansson
Hyttvägen 7B
612 37 Finspång
Vice ordförande Lennart Olèn
Tegvägen 5
612 43 Finspång
Kassör Ana Kolaric
Illervägen 5 B
612 46 Finspång
Ledamot Tage Fransson
Linköpingsvägen 10 C
612 34 Finspång

Östergyllen nr 2 - 2017

ulla.johansson.bv@telia.com

0122-157 31
070-630 57 31

lennartolnj@yahoo.se

070-585 33 34

istra39@tele2.se

0122-151 20

0122-129 60
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Kinda

Epost: kinda@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Kinda
Glimtar från
oktober 2016
– mars 2017
1 oktober

Distriktets höstmöte i Kisa. Roligt att få hälsa distriktets ledamöter välkomna till vår ort.
29 oktober

Auk
tion

Auktion i Linnékyrkan. Trots dalande
intresse för handarbete så hade vi ”fått ihop”
massor med saker, handarbeten,
stickat, bröd, sylt, gurkor, hemystad ost mm. Auktionsropare
var vår medlem Sven Larsson
som tillsammans med Torbjörn
Nyström såg till att allt såldes.
Servering av kaffe med bröd och
ostkaka. Många lotter såldes.
Tisdag 1 november

Tisdagsaktivitet i lokalen. Torbjörn Gustavsson f d reporter på
Corren, besökte föreningen. Han
berättade om dåtidens, nutidens och framtidens Kinda och
glimtar från sin tid som reporter,
Torbjörn är en 50-talskille som
gillar Elvis och vi fick ta del av
minnen från den tiden.

Tisdag 8 november

Våffelfest i lokalen. Många kom
och såg till att damerna i köket
hade fullt upp med att hålla järnen varma.

”SnöTisdagsaktivitet flingan”

Tisdag 22
november

i lokalen. Besök
av Gudrid Hansen. Ett 40-tal
medlemmar kom och fick ta del
av när hon läste valda delar ur
sina sju böcker, bl a ur ”Nära
livet”, ”Snöflingan” och ”Julrim-

14

mat” i både lyrisk form och med
kortare berättelser. Det var både
roande och gripande.
Lördag 26 november

Julfest i Höganlid i Hycklinge.
Ett 95-tal personer deltog. Traditionellt hemlagat julbord serverades och för underhållningen
svarade Rolf Phil och Harald
Nilsson från Västra Harg. Det
sjöngs både julsånger och dansbandslåtar så att det ryckte i
benen. Eftermiddagen avslutades
med kaffe och ostkaka.
Tisdag 13 december

Luciakaffe i lokalen. Einar
Samuelsson och Gerty Alvin
spelade och sjöng julsånger.
Sedan stängde vi lokalen för
juluppehåll. De två sista veckorna innan jul delade föreningens
styrelse ut julblommor till alla
medlemmar över 80 år.

Tisdag 17 januari 2017

Lokalen öppnade igen efter
juluppehållet. Den är öppen varje tisdag fram till 13 juni.
Många kommer för en stunds
gemenskap över en kopp kaffe. Batterier och lotter finns till
försäljning och vi gör enklare
service av hörapparater.
Måndag 20 februari

Föreningens årsmöte hölls
i Linnékyrkan och ett 65-tal
medlemmar kom. Mötet inleddes
med parentation över bortgångna
medlemmar och leddes av Torbjörn Nyström. Bengt Neidenström spelade musik på piano.
Bo-Göran Ahl, som är samord-

nare för distriktets intressegrupp
Tinnitus, presenterade deras länsomfattande informationskampanj.
Ordförande för årsmötet var Britt
Nyström och sekreterare var
Inger Peterson. Karl-Erik Karlsson blev omvald som ordförande.
Skrivtolkar var Tilda Töresson
och Margareta Johansson.
Föreningen bjöd på förtäring.
Katarina Jonasson och Leo
Karlsson underhöll.
Tisdag 21
februari

...kom
och
visade...

Tisdagsaktivitet
i lokalen. Håkan
Carlsson från Horn
kom och visade bilder från
Lettland. Han berättade om
hjälpverksamhet och om att
pingstkyrkan i Horn samlar in
kläder som sedan transporteras
med lastbil en gång per år. Församlingen har även bidragit till
uppbyggnaden av ett mödrahem.
Håkan berättade vidare om egna
besök i privata hem och även
från besök i fängelser.

Tisdag 7 mars

Våffelfest i lokalen. Många
hundra våfflor gräddades och
serverades med sylt och grädde
till sugna gäster.
Vi i Kinda önskar alla läsare en
trevlig vår och sommar
Inger Peterson och Gerty Alvin

Östergyllen nr 2 - 2017

Kinda

Epost: kinda@forening.hrf.se

Vår- och sommarprogram i Kinda 2017
Vår lokal – på Linnégatan 7 i Kisa, är öppen varje tisdag mellan kl. 14.00–17.30 fram till 13 juni. Vi
kommer att ha olika arrangemang kl. 15.00 en del tisdagar. Det kan vara underhållning eller information av olika slag. Det står under ”Evenemanget” i Kindaposten o Corren.
Lördag 22 april kl. Vårfest – i Linnékyrkans festvåning. Litet smörgåsbord serveras. Underhållning av
13.00 Lina Edgar. Lotterier. Anmälan.
Torsdag 18 maj Resa – till Trosa med omnejd. Information skickas ut.
Torsdag 25 maj kl. GÖKOTTA – Korvgrillning med mera. Samåkning från lokalen 10.30 för färd till
10.30 Svalsjö där vi besöker Åke och Yvonne. Ta med stol.
Tisdag 13 juni Lokalen – Öppen sista gången innan sommaruppehållet.
kl.14.00 – 17.30
Lördag 8 juli Hornmarken – Vi har bokat den vanliga platsen, besök oss gärna. Vi kommer att

sälja lotter, batterier och informera om föreningen.

Onsdag 9 aug Resa – Göta Kanal. Information skickas ut.
kl. 17.00
Måndag 18 sept Föreningens Höstmöte – Mer information kommer i utskick.
kl.18.00

Hjärtligt välkomna önskar vi alla er medlemmar i vår förening och detsamma önskar vi er alla
HRF-föreningar i Östergötland om ni har vägarna förbi Kinda.
Vi öppnar gärna vår lokal för fika eller bara visa den om ni så vill.

Styrelsen HRF Kinda fram till årsmötet 2018
kinda@forening.hrf.se

Telefon till kansliet: 0494-132 50

Ordförande Karl-Erik Karlsson

072-554 94 60
0494-350 17

V. ordförande Lars-Göran Engström lasse.engstrom@outlook.com
Kassör Torbjörn Nyström

sternny@hotmail.com

Sekreterare Inger Peterson
Ledamöter Rolf Tinghed

076-128 60 36
0494-430 58
073-04266 87
0494-100 28
070-345 57 76
0494-718 58

rolftinghed@hotmail.com

070- 353 82 05

Nils-Åke Karlsson

nilsakekarlsson.kisa@gmail.com 073-427 35 57
0494-510 30

Gerty Alvin

gerty.alvin@gmail.com

070-687 94 32
0494-500 30

Styrelsemöten våren 2017, kommer att vara i lokalen på Linnégatan 7, Kisa.
Måndagarna 24 april, 29 maj, 28 augusti och 25 september kl. 17.00.
Östergyllen nr 2 - 2017
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L inköping

E-post: E-post: linkoping@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Linköping

änglighet
Linköping – där tillg
blir verklighet

Styrelsen har ordet

Hejsan

alla medlemmar och andra nyfikna! Det
är jag, Anna, som skriver den
här gången. I och med senaste
årsmötet så har vi roterande
ordförandeskap och inom styrelsen hjälps vi åt med uppgifterna.
Vi är i stort behov av just din
hjälp. Oavsett om du vill kliva in
i styrelsen och driva hörselfrågor
tillsammans med oss, om du kan
tänka dig att ordna en med-

lemsaktivitet, eller om du kan
vara den som hjälper föreningen
att hålla kansliet öppet för besök
och batteriförsäljning.
Vårt kalendarium börjar fyllas
med vår- och sommaraktiviteter.
Operabesöket för att se Trollflöjten den 26 mars har passerat och
Informationsmöte om Tinnitus
har vi också hunnit med men du

hinner fortfarande komma på
dramatiserad stadsvandring den
20 maj eller en mycket spännande resa till Vinön den 19 augusti.
Alla aktiviteterna är utmärkta
tillfällen för lite fika och trevligt
umgänge.
Varmt välkomna!
Anna Gryszkiewicz

Vårprogram i Linköping 2017
Lörd 20 maj Dramatiserad stadsvandring – Linköpings guideklubb ordnar varje år guidkl.10.30 ningar där man får lära känna Linköpings historia. Den 20 maj ordnas en drama-

tiserad stadsvandring speciellt för oss med både TSS- och teckenspråkstolkning.
Starttid är 10:30, och vi träffas vid Domkyrkan i Linköping.
Anmäl er till gryszkiewicz.anna@gmail.com • Även Du som är medlem i en annan
förening kan anmäla Dig! Se bilder på hur det kan se ut på Linköping guideklubb
hemsida: www.linkopingsguideklubb.se

lördag 19 aug Följ med på Vinönresan – HRF Linköping, tillsammans med Vikingbuss,
Avresa kl. 08.00 arrangerar en bussresa till Hjälmarens pärla: Vinön.
Fontänen Vi startar från Fontänen, Linköping kl. 08.00 i helturistbuss med hörslinga.

Vi stannar i Katrineholm för förmiddagskaffe med smörgås på Sultans café.
Därefter åker vi till Hampetorp, där färja väntar till Vinön. Med guide gör vi en
kortare rundresa på Vinön, som avslutas på Vinöns Värdshus där vi intar lunch.
(Stekt Hjälmargös, med tillbehör, sallad, smör, bröd, Ramlösa/lättöl, kaffe med
hembakat bröd).

Efter färjetur tillbaka, åker vi till Pålsboda, där vi får en guidad visning av
VW-museum, samt eftermiddagskaffe med smörgås. Vi beräknas vara tillbaka i
Linköping ca kl. 1800.
Du betalar för för- och eftermiddagskaffe med smörgås, lunch, guide på Vinön och
inträde till VW-museum. Priset blir max 430kr/person. Kostnaden för bussen står
HRF Linköping för.
SMS:a ditt deltagande till Peter Fischier SMS 070-4946622, senast 31/5 2107.
eller e-post: linkoping@forening.hrf.se
Det är begränsat antal platser – först till kvarn…• Även Du som är medlem i en
annan förening kan anmäla Dig!
Välkomna önskar styrelsen HRF, Linköping.
16
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L inköping
Styrelsen HRF Linköping 2017-2018
Ordförande och sekreterare enligt rullande schema.
Ledamot, representant Marianne Eriksson
distriktsstyrelsen
Ledamot Gösta Wettergren
Ledamot, hemsida Anna Gryszkiewicz
Ledamot, Lars Hansson
slingansvarig, CI
Ledamot Eva Numminen
Ledamot Mona Öberg
vice kassör

marianne.eriksson@bahnhof.se

013 -21 45 89

gosta.wettergren@bredband.net
gryszkiewicz.anna@gmail.com
nygardslars@boremail.com
hrf.linkoping@fontanen.org
mona.clary.oberg@telia.com

Ersättare Ann Söderquist
Eva-Tua Ahl
Susanna Ahlström
Adjungerad Peter Fischier
Kontaktperson för Susanna Ahlström
föreningen

ahlsus@hotmail.com

0708-82 81 53

Kansli HRF Linköping Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel: 013–13 36 53 telefonsvarare
E-post: linkoping@forening.hrf.se
Öppettider med batteriförsäljning Kansliet, helgfria måndagar ojämna veckor kl.10-12.
Sommarstängt under juni och juli.

Hagdahlska seniorcenter
På Hagdahlska seniorcenter kan man på
Se även:
måndagar kl. 10–12 träffa heminstruktörerna för
●● Information om Hagdalska
hörsel och syn, Patric Bladh och Ninni Lagerdahl.
www.linkoping.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/
Jämna veckor, finns också HRF på plats för att
Aktiviteter-och-fritid-/hagdahlska-huset-senisvara på hörselfrågor och lämna information.
orcenter/
På Hagdahlska, Platensgatan 2, kan du ta en
●● Information om HRF Linköping
fika till en billig penning och titta på olika hjälpwww.hrf.se/linkoping
medel.
Passa på att få en pratstund med någon i
Linköpingsstyrelsen! Vi berättar gärna om vår
verksamhet.

Östergyllen nr 2 - 2017
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M jölby

E-post: mjolby@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Mjölby
Årets program i Mjölby 2017
Tisdag 2 maj Tisdagsträff
Tisdag 16 maj Vårutflykt – OBS! anmälan senast den 2 maj.
Tisdag 23 maj Sista tisdagsträffen för våren. – En skön sommar önskas våra medlemmar.
Tisdag 15 aug Vi startar igen!
kl.14.00
Lördag 9 sept Höstfest!
Lördag 14 okt Hörselskadades Dag
Tisdag 21 nov Månadsfest – med underhållning.
Tisdag 12 dec Julfest – med underhållning. - En god jul och ett gott nytt år önskas våra

medlemmar.

Medlemsrabatter
• Holmers Blomsterhandel, Bockarpsvägen 3, med 10 %.
• Kvarnens Blommor, 10 % på blommor och krukväxter, om
man handlar för minst 100 kr.
• Bremers Färg, Ryttarhagsleden 5, med 10 %.

Passa på att k
öpa batterier
till medlemspri
s

Gäller mot uppvisande av medlemskort!

Styrelsen HRF Mjölby fram till årsmötet 2018
Ordförande Birgitta Svadäng Grahn

svadang@live.se

Sekreterare Ulla Claesson
Kassör Peter Grahn

0142 809 91
0142-343 89

peter.grahn@hotmail.se

Ledamöter Margit Bylfors
Curt Nilsson

0142-809 91
0142-135 86
0142-183 16

Styrelsemöten: • 4 april • 2maj • 5 september • 3 oktober kl. 12.15
• 7 november • 5 december kl 15.30.
18
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M otala-Vadstena

E-post: motala.vadstena@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Motala–Vadstena
Några glimtar från vårens verksamhet
Verksamheten för året 2017 startade enligt tradition med grötfest
som våra värdinnor bjöd på och
som uppskattades av alla.
Julquiz med många kända julsånger som fick många hjärnor
att jobba, sammanställt av AnnBritt Hildebrand. Dans ger en god
motion för oss alla och det blev
avslutningen på julen för i år.

Lördagen 25 februari hade vi årsmöte, som började med parentation över våra medlemmar som
lämnat oss under året. Förhandlingar och val som leddes av
regionrådet Torbjörn Holmkvist
på ett snabbt och lättsamt sätt.
Hela styrelsen valdes om och det
konstaterades att det är en
mycket god och trivsam miljö

och kamratskap att jobba i vår
styrelse. Underhållningen svarade Violet och Thorvald Jangvik
för, på temat ”Lasse Dahlkvist”.
En bra genomgång av Vårdguiden
1177 har vi fått av ansvariga på
regionen.

Vadstena

Vuxendöva

Solveig Johansson
Vadstena
Hovsvägen 18 B
Här köper du
592 40 Vadstena
(tillhandahåller hörhörapparatsbatterier
batterier).
Ring innan du kommer på besök: 0143 – 124 07.

Ta kontakt med Kerstin Asp.
Texttelefon: slå 020–600 650 till texttelefoni och
begär 0141–23 38 12.
E-post: kerstin_asp@telia.com

Hörselvården

Lasarettet i Motala, där finns service på hörseltekniska hjälpmedel och dylikt.
Öppet måndag-fredag kl. 09.00–11.00.

Rabatt på Livskvalité, Kungsgatan 3 D,
Motala. Du får 10 % rabatt mot uppvisande av
ditt HRF kort på alla hjälpmedel för funktionshindrade, dock ej rullatorer.

Tel: 010–104 72 51 mån–fre kl. 11.00–12.00.

• Tinnitusdrabbade (med oljud i öron och
huvud).
• Meniérs sjukdom är en öronsjukdom med
hörselnedsättning, yrsel och tinnitus i sitt följe.

Hos oss köper du
r
hörapparatsbatterie
för 30 kronor.

• Hörselskadade i yrkesverksam ålder.
Har Du problem eller vill Du ha någon att fråga?
Kontakta oss alltid så hjälper vi dig vidare!
Kontakta Hörselkonsulent Pia Ottosson
på tel: 0141–22 58 78
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M otala-Vadstena

E-post: motala.vadstena@forening.hrf.se

Aktiviteter 2017
Sista bingon för våren är 31 maj och därmed slutar alla vårens aktiviteter.
Kristi Himmelfärdsdag åker vi till Tåkern. Vi promenerar, fågelskådar, fikar och grillar.

Hela vårt program finns i det förra numret av Östergyllen. Det finns även på Vättersol!
OBS! Anmäler Dig till våra möten gör Du till Berit Bartha, Solvig Yngve eller skickar ett mail.
Boka redan nu in vår sommarresa som i år går till Sörmland lördag 12 augusti 2017.
Styrelsen vill hälsa alla medlemmar välkomna och hoppas att vi ses i våra sommaraktiviteter.
Vi spelar boule varje onsdag hela sommaren kl. 14.00, som avslutas med allsång under juli på
vår härliga terrass. Kom och njut av god samvaro och kaffe med hembakat.

Flyttad hållplats
Vi har länge önskat få en hållplats vid Vättersol, för
vår anropsstyrda buss i Motala men det har varit
svårt. Nu har det kommit ett mycket glädjande
besked från Östgötatrafiken. De har gjort en förändring, vilket innebär att hållplatsen är flyttad till
Vindarnas väg 1 och koordinaterna är ändrade i

systemet. Med glädje har vi nu alltså fått
en hållplats vid Föreningshuset Vättersol.
Ange Vindarnas väg 1, när du beställer
och ska åka servicelinjen i Motala.

Motala kommuns råd för funktionshinderfrågor
Ledamöter från föreningarna och våra politiker
och tjänstemän träffas fyra gånger om året. Då
ger vi varandra information om vad som är bra
och mindre bra för funktionshindrade i kommunen ex. hörselfrågor som är viktigt för oss hörsel-

skadade men också rörelsehinder när vi ska leva i
ett samhälle lika för alla!
Har Du frågor och synpunkter som Du vill föra
fram, hör av dig till oss!

Styrelsen HRF Motala-Vadstena
E-post: motala.vadstena@forening.hrf.se
Ordförande/ Solvig Yngve
Tinnitus
Vice ordförande Berit Bartha
Kassör Arne Andersson
Sekreterare Stig Sandell
Ledamot Sylvia Eklund

sollan.p1@gmail.com

070 - 523 09 47

berit.bartha@hotmail.com

073 – 37 07 810

nilarn@hotmail.se
stigsandell39@gmail.com
sylvia.eklund@gmail.com

Ersättare Gösta Schelin
Marie-Louise Björk
20
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M otala-Vadstena
Program i Motala–Vadstena 2017
Måndag 2 maj Planeringsmöte - Höstens verksamhet planeras.
kl 14.00
Onsdag 3 maj Bingo
kl 14.00
Måndag 8 maj Styrelsemöte HRF
kl 14.00 – 15.30
Onsdag 10 maj Boule / Öppet Hus
kl 14.00
Onsdag 17 maj Bingo
kl 14.00
Onsdag 24 maj Boule / Öppet Hus
kl 14.00
Torsdag 25 maj Utflykt! Till Tåkern. Över Omberg på vägen hem.
kl 10.00
Onsdag 31 maj Bingo - Sista gången för denna termin!
kl 14.00
Öppet hus/Boule alla onsdagar – Vi börjar kl. 14.00
Tisdag 6 juni Gökotta – Nationaldagen! – Vi samlas för gemensamma aktiviteter. Kaffe och
kl 9.00 smörgås samt korvgrillning till självkostnadspris.
Fredag 23 juni MIDSOMMARFEST

kl 13.00 - Vi samlas på Midsommarafton. Vi bjuder på sill och potatis.
kl 16.00 - Kaffe med dopp.
Grillafton! Var och en ansvarar för sin mat.
Underhållning.

Öppet hus/boule/allsång alla onsdagar i juli & augusti - vi börjar kl. 14.00
Augusti 2017 Resa ut i det blå – vi ger oss ut på bussresa!

Besök föreningshuset Vättersol när du känner för lite avkoppling i
sommar. Alltid träffar du någon, eller bara njut av vår underbara
anläggning!
Föreningshuset Vättersol, Vindarnas väg 1, 591 72 MOTALA
Vill Du anmäla Dig till våra aktiviteter ring:
Berit Bartha, mobil: 073-370 78 10
Solvig Yngve, mobil: 070-52 30 947
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N orrköping–Söderköping–V aldemarsvik

E-post: norrkoping.soderkoping.valdemarsvik@forening.hrf.se

Hörselskadades förening
Norrköping–Söderköping–Valdemarsvik
Ordföranden har ordet.
Föreningens styrelse har för- Ny ordförande valdes på årsmöändrats en del i och med
tet och det blev undertecknad.
årsmötet 2017.
Johanna Pettersson heter jag.

Vår ordförande sedan flera år,
Criss Hagfeldt, har avgått.

Under flera år har jag varit vice
ordförande i föreningen. Helt
sanningsenligt har jag inte behövt göra så stort väsen av mig
tack vare en kompetent ordförande.

Under Criss ledning har styrelsen genomfört flera förändringar
och bland de främsta är bytet
av namn på föreningen, från att
tidigare hetat ”Norrköping med
I och med att jag nu blivit vald
omnejd”. Föreningens verksamkänns det dock oerhört spännanhetsområde har även tidigare
de och inspirerande för mig att
varit Söderköping och Valdemar- försöka föra föreningen mot nya
svik men då Criss såg att vi inte
utmaningar.
gjorde tillräckligt för medlemJag är barndomsdöv på ett öra
marna i dessa kommuner, blev ett och sedan år 2001 har jag en
första steg att inkludera alla tre
hörapparat i det öra jag fortfarankommunnamnen i föreningens
de kan höra med. Minierès och
namn. På så sätt är våra förhopp- tinnitus tillhör också min vardag.
ningar att även medlemmarna i
Jag arbetar fortfarande vilket
Söderköping och Valdemarsvik
innebär att min tid är begränsad
ska känna sig mer delaktiga i
men engagemanget har jag ändå i
föreningen. Genom att även ha
stora mått.
dessa två kommuners namn i
Jag har även synts en del i tidföreningsnamnet, visar vi också
ningen Auris och i HRF:a nya
tydligt utåt mot allmänheten, att
vi även fokuserar på Söderköping satsning på nätet i form av film.
Styrelsen har dessutom fått två
och Valdemarsvik. Inte minst
nya ledamöter. Lennart Carlsson,
påminner vi dessutom oss själva
CI-bärare och Marie Jackson,
om att sträva mot att ordna aktisom helt nyligen har börjat anviteter i dessa kommuner.
vända hörapparater. Styrelsen har
Stort tack Criss för ditt engagenu en mycket bra sammansättmang i föreningen.
ning. Alla har olika erfarenheter
av att leva med hörapparater eller

leva ihop med någon som har
någon form av hörapparat.
Stora utmaningar väntar oss i
HRF såväl i föreningen i helhet
som i styrelsen.
Vi är många med hörselsvårigheter, allt fler bär hörapparat
idag. Men långt ifrån alla dessa
personer är med i HRF och vårt
arbete mot ett bättre, hörselsmart
samhälle.
Vi hoppas att vi skall kunna
väcka intresse bland alla dem
som har en hörapparat, CI eller
nyss har upptäckt svårigheten
med att höra sämre.
Vi hoppas att vi ska kunna föra
ut kunskap om hur det är att leva
med hörapparat, CI och andra
tekniska hjälpmedel för att höra
bättre. Rätten till att förstå vår
omgivning och aktivt delta i samhället på lika vilkor.
Vi gör en del nysatsningar i
föreningen. Under föreningsnytt
i lokalpressen och på webben
kommet vi att annonsera om
aktiviteterna. Likaså här i Östergyllen hittar du en del datum och
aktiviteter.
Varmt välkomna nya och gamla
medlemmar.
Styrelsen genom Johanna

Köp batterier till medlemspris
25:-/karta (6 batterier).
Vi har även batterier till CI-implantat. Ring (011-19 98 91)
eller skicka ett mail
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anders.cedgren@telia.com till
Anders, för att komma överens
om en tid att ses på kansliet.
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N orrköping–Söderköping–V aldemarsvik
Resa ut i det blå!
Söndagen den 21 maj kl. 9.00
åker vi med buss (anpassad för rullstolar) från
Sandbyhovsgatan 19 i Norrköping, på hemlig färd
och beräknas vara åter på Sandbyhov kl 17.00.
I priset, 300:- för medlem, (övriga 400:-), ingår
resa, lunch (kl.12.30) och entré.
På resan medföljer även skrivtolk.

Meddela om du har någon allergi.
Så vi kan meddela restaurangen om alternativ.
Välkommen på en trevlig resa tillsammans!
Anmäl dig genom att ringa till Lilian Järfalk
Nyberg, tel. 0705-56 73 86 eller skicka e-post till
anders.cedgren@telia.com
Senaste dag för anmälan: 3 maj!

Kafé på Färgargården
Torsdag den 8 juni kl 14.00.
Kom och fika med oss på Färgargården i Norrköping Vi hoppas på bra väder och en trevlig stund,
för att ses och prata lite om lite av varje.

Styrelsen HRF Norrköping–Söderköping–Valdemarsvik
Tel: 011-12 11 40 • E-post: norrkoping.soderkoping.valdemarsvik@forening.hrf.se
Hemsida: www.hrf.se/norrkoping
Ordförande Johanna Pettersson

hannajo140@hotmail.com

0733-64 1853

gunnjoha@hotmail.com

0707-95 98 88

stibre@telia.com

0733-64 18 53

anders.cedgren@telia.com

0769-16 23 45
(skicka SMS)

bo-goran.ahl@telia.com

0705-71 78 87

Lennart Carlsson

lennart.n.carlsson@gmail.com

076-309 94 22

Marie Jackson

marie.jackson@samhall.se

Karin Jonsson

karin_jonsson61@hotmail.com

Vice ordf. Gunnel Johansson
Kassör Stig Bredberg
Sekreterare Anders Cedgren
Ledamöter Bo-Göran Ahl

Kajsa Vallén Jakobsson kajsavallen@hotmail.com

0739-59 62 79
011-39 26 27

Styrelsemöten före sommaren, i personalköket på
Sandbyhovsgatan 19 i Norrköping: 8 maj kl 18.00

Östergyllen nr 2 - 2017
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Å tvidaberg

E-post: atvidaberg@forening.hrf.se

Hörselskadades förening Åtvidaberg
ÅRSMÖTE 2017
Årsmöte hölls i Frälsningsarméns lokal den 22
februari. 67 medlemmar var närvarande. En tyst
minut hölls för att hedra avlidna medlemmar.
Styrelsen omvaldes i sin helhet. Efter förhandlingarna föreläste Camilla Smedberg, på ett medryckande
sätt, om två gamla kriminalfall från Linköping och
Åtvidaberg. Föreningen bjöd på kaffe och smörgåstårta.

Ordförande Åke Andersson läste
en dikt skriven av Atle Burman:

Kanske är det först vid dagens slut,
när tidens timglas rinner ut.
Ja, kanske är det då man får,
en aning om vart vägen går.
Kanske är det först i kvällens ro,
man anar att det går en bro.
Från världen, den man hör och ser,
mot något större, något mer.

VÅRENS BUSSRESA
Onsdag den 17 maj 2017
• 07.30 Avresa från Sunnebotorget, Ålundaplan och Edberga, Åtvidaberg.
• 09.15 Kaffe med smörgås på Café Vattenfronten i Blankaholm.
• 12.00 Ankomst och besök på Hönsalotta
Luffarmuséum i Boda.
• Lunch och eftermiddagskaffe enligt SnackePers program.
• 17.00 Hemresa
• 20.00 Åter i Åtvidaberg.

VÅRUTFLYKT
Onsdag den 7 juni till Smedstorp, där vi bjuder på
grillkorv och trivsam samvaro. Var och en tar med
sig kaffekorg. Tid: 17.00.
Välkomna önskar HRF Åtvidaberg!
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Vi reser med Bankekinds buss, telefon 013-530 85.
Anmälan till Allan Petersson måndag den 8 maj
kl. 09.00–12.00
Telefon: 0120-128 97.
Resans subventionerade pris: 400 kronor.

HÖSTUTFLYKT
Onsdag den 16 augusti kl. 14.00 samlas vi på
Ålundaplan. Vi kommer under Bo-Inge Nilssons
ledning att besöka Forsaström och Falerum.

Östergyllen nr 2 - 2017

Å tvidaberg
Lokal webbplats för Hörselskadades
förening i Åtvidaberg.
Från och med september månad
kan den som har tillgång till
Internet hitta aktuell information
om förening, distrikt och förbund

på vår nya webbplats,
www.hrf.se/atvidaberg
AnneMaj Smedberg är
webbansvarig.

Meddelanden

Batterier

10 % rabatt

Skrivtolkar medverkar vid
våra träffar.
Som vanligt är vi tacksamma
för vinster till lotterierna
vid varje möte.

kan köpas till reducerat pris på
våra möten eller på Citygallerian,
kl. 10.00–11.00, första fredagen
i varje månad.

får du på ordinarie
priser, när du handlar på,
Gropen eller Thylls.

Styrelsen HRF Åtvidaberg

Epost: atvidaberg@forening.hrf.se
webb: www.hrf.se/atvidaberg
Ordförande Åke Andersson
Vice ordf. Allan Petersson

ake.andersson@atvidaberg.se

070-303 73 92

allanpetersson@hotmail.com

0120-128 97

Kassör Birgitta Kammeby
Sekreterare AnneMaj Smedberg

0120-100 77
annemaj.smedberg@hotmail.com

Ledamöter Ulla-Maj Ekholm

0120-126 83
070-512 68 30
0120-132 01

Gunnel Nilsson

0120-131 77

Edith Swärd
Ersättare Kerstin Dahlström

0120-354 65

Kerstin Gunnarsson
Ingvar Nilsson
Hedersledamot Margaretha Johansson

Östergyllen nr 2 - 2017

073-846 27 96

0120-139 46
Nocke2009@hotmail.com

0120-132 01
0120-350 04
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Tolkcentralen Linköping/Östergötland
Information från Tolkcentralen
Om Tolkcentralen

Boka gärna tidigt

Vi har två anställda tolkar för
vuxendöva och personer med
hörselnedsättning. Det finns även
några timanställda och privata
bolag som vi anlitar vid behov.
Vid uppdrag som är mer än en
timme arbetar två tolkar tillsammans. Tolkarna ansvarar för
att utrustningen är anpassad för
uppdraget. Om det är många
som behöver tolkhjälp används
projektor för att presentera texten.
Det är viktigt att du som beställer
talar om ifall det behövs en extra
skärm till ordförandebordet vid
t ex årsmöten. Du kan beställa tolk till alla förekommande
situationer i livet, dop, bröllop,
begravning, studentuppvaktning, personalmöten på arbetsplatsen och vid olika händelser
inom sjukvården. Det går bra att
beställa både skrivtolkning och
tolkning på TSS - Tecken Som
Stöd. Att blanda tolkmetoder går
också bra. Som exempel skrivtolkning vid mötet och TSS under
fikapausen.

Det är bra att beställa tolk i så
god tid som möjligt. Då är det
lättare för oss att se till att du får
tolk. Men även om tolkbehovet
uppstår med kort varsel, till och
med samma dag, så ska du alltid
prova att beställa. Det kan vara så
att vi har fått en avbokning så att
ledig tolk finns. Även om beställning är gjord i god tid kan annan
beställning med högre prioritet
och inkommen med kortare varsel komma att gå före.

När du beställer tolk
vill vi veta:

Hur du avbokar din
beställning?

Faktaruta

Du kan avboka tolk på samma
sätt som du bokar tolk. Det finns
även ett avbeställningsformulär
på Tolkcentralens hemsida som
du kan fylla i.

Fråga: Måste jag ha ett läkarintyg på om jag behöver
skriv-/ TSS-tolk?

• Ditt namn och telefonnummer.
• Namn & personnummer på
tolkanvändare.
• Datum och tid när tolkuppdraget ska börja och sluta.
• Plats och adress.
• Vad tolkningen gäller.
• Finns det program, manus,
kursmaterial etc. skicka det
till oss.
• Särskilda önskemål.
• Tolkmetod – Skrivtext- eller
TSS-tolkning.
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För att kunna göra en så kvalitativ
tolkning som möjligt är det viktigt
att beställningen innehåller
kontaktuppgifter till eventuella föreläsare eller underhållare
samt att sångtexter, dagordning
eller annat förberedelsematerial
kommer oss till handa i så god tid
som möjligt.

Hur gör du dina beställningar?
Via taltelefon 010-103 78 90
Tider: mån-tor. 9–11 och 13–15
samt fre. 13–15.

Stängt helgdagar och röda dagar
samt reducerade öppettider under
jul- och sommarledigheter.
Via texttelefon
010-103 78 95
Här kan du lämna meddelanden
under hela dygnet, men vi svarar
endast under samma telefontider
som ovan.
Via mail
tolkcentralen@
regionostergotland.se
hela dygnet
Via bildtelefon
tolkcentralen.ostergotland
@t-meeting.se

Tolkcentralen

Skulle det vara med kort varsel
du behöver göra din avbokning
så går det bra att skicka sms till
070- 541 64 84. Det är viktigt att
du avbokar så fort du vet att du
inte behöver tolk. Det kan vara
flera som behöver tolk samma tid
och då kan tolken användas av
annan tolkanvändare istället.

Svar: Det räcker att jag har behov av tolk och anmäler mig till
bokning av tolk.
Via hemsidan
www.1177.se/ostergotland
(sök tolkcentralen)
Här finns ett webbformulär för
beställning.
Östergyllen nr 2 - 2017

Finspång

N orrköping
–S öderköping
–V aldemarsvik

M otala–Vadstena
L inköping
M jölby
Å tvidaberg
Kinda

Ordförande
Tinnitus
Bo-Göran Ahl
Idrottsgatan 35
603 63 Norrköping
bo-goran.ahl@telia.com
070-571 78 87
—
Vice ordförande
Menière
Susanna Ahlström
Munkhagsgatan 45
587 25 Linköping
ahlsus@hotmail.com
070-882 81 53
—
Sekreterare
Vakant
—
Kassör
Ledamot ÅtvidabergÅke Andersson
Björsäter Mörkedal 1
597 94 Åtvidaberg
ake.andersson
@atvidaberg.se
0120-600 33
070-303 73 92
—
Studieansvarig
Vuxendöva/CI
Kerstin Asp
Torpavägen 68
591 46 Motala
kerstin_asp@telia.com
texttel: 0141-23 38 12
sms: 070-636 02 41
—
Ledamot Finspång
Ulla Johansson
Hyttvägen 7B
61237 Finspång
ulla.johansson.bv
@telia.com
0122-157 31
070-630 57 31
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Ersättare Finspång
Kaj Persson
Dunderbacksvägen 22
61246 Finspång
kape_ fsp@telia.com
—
Ledamot Kinda
Egon Jonsson
Skansvägen 1
590 77 Vreta Kloster
mullan70@hotmail.com
013-605 15
073-441 47 74
—
Ledamot Linköping
Yrkesverksamma
Marianne Eriksson
Vårbruksgatan 12
583 32 Linköping
marianne.eriksson
@bahnhof.se
070-306 38 67
—
Ledamot Mjölby
Peter Grahn
Kapellgatan 2D
595 31 Mjölby
peter.grahn@hotmail.se
0142-809 91
—
Ledamot
Motala-Vadstena
Stig Sandell
Lustigkullevägen 13C
591 47 Motala
stigsandell39@gmail.
com
076-314 72 15
0141-21 39 74
—
Ledamot
Norrköping–Söderköping–Valdemarsvik
Johanna Pettersson
Norralundsgatan 29
60214 Norrköping
hannajo140
@hotmail.com
073-364 18 53

Distriktets styrelse 2017-2018
& övriga förtroendevalda

Ledamot
CI/Vuxendöva
Peter Fischier
Middagsgatan 96
589 53 Linköping
pelle62@gmail.com
sms: 070-494 66 22
—
Ledamot
Föräldraansvarig
Gunnel Johansson
Skarphagsgatan 47
603 64 Norrköping
gunnjoha@hotmail.com
070-795 98 88
—
Övriga uppdrag
Revisor
Bo Adamsson
Åbylundsgatan 38
582 36 Linköping
adamssonbo
@gmail.com
070-522 02 56
—
Revisor
Ulla-Britt Lagström
—
Revisorsersättare
Christer Svensson
—
Valberedning
sammankallande
Jan-Erik Asp
Torpavägen 68
591 46 Motala
jan-erik-asp@telia.com
072-732 11 50

Adjungerade
Ljudmiljö i skolor
Stig Bredberg
Bossgårdsvägen 16
610 24 Vikbolandet
stibre@telia.com
073-033 24 27
—
Hemsidesansvarig
Anna Gryszkiewicz
Enebygatan 8B
60218 Norrköping
gryszkiewicz.anna
@gmail.com
—
Redaktionsgruppen
Sammankallande
Anders Cedgren
Luntgatan 12 D
602 47 Norrköping
anders.cedgren
@telia.com
011-19 98 91
(texttelefon)
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Returadress:
HRF Östergötland
Föreningshuset Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Information från Handikappföreningarna Östergötland

Handikappföreningarna i Östergötland inbjuder till följande
KURSER OCH TEMAKVÄLLAR 2017
Reservation för förändringar
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Föranmälan är obligatoriskt och det är
viktigt du vid anmälan anger behov av
särskild kost.

• 20 september Hjälpmedelsdag,
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping

Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna
Östergötlands hemsida,
www.hso-ostergotland.org

• 11 oktober Temakväll,
Fosterdiagnostik, vi har tekniken
men har vi etiken?
kl. 8:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping

Du kan också kontakta,
Handikappföreningarna Östergötland
tel: 013-12 30 60
e-post info@hso-ostergotland.org

• 8 november Tema ej bestämt
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping

Produktion: Fontänen, Linköping 21 april 2017 Upplaga: 1200 ex

• 13 september Utbildning,
Förtroendevald i samverkan med ABF
Östergötland
kl. 18:00–20:30
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset
Fontänen, Linköping

