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Att rapportera lokala  
nyheter, korrekt och  
relevant, är vår högsta 
prioritet. Vi har en  
ansvarig utgivare och  
följer de pressetiska  
reglerna.

”Slingkollen” testade 
hörbarheten i plenisalen
VIMMERBY

Hörs det? Jodå. Den uppgraderade 
hörslingan i plenisalen i Vimmerby 
får godkänt, när HRF Vimmerby-
Hultsfred är ute på ”Slingkoll”. ”Målet 
är att få fler och bättre slingor i all-
männa lokaler. Att det är valår i år gör 
det inte mindre viktigt”, säger ordfö-
rande Brittmari Pettersson.

Slingkollen är Hörselskada-
des Riksförbunds (HRF) sats-
ning på fler och bättre tele-
slingor (hörslingor) runt om 
i landet. Genom Slingkollen 
väcker HRF också opinion för 
fler teleslingor och ett hörsel-
smart samhälle, tillgängligt 
för alla.

– Det finns 1,5 miljon med 
hörselnedsättning i Sverige 
och det är klart att det är ex-
tra lämpligt och angeläget 
att väcka opinion just det 
här året, inför valrörelsen, sä-
ger Brittmari Pettersson, HRF 
Vimmerby-Hultsfred.

Syftet med projektet är att 
kolla att det finns teleslingor 
där de bör finnas, men ock-

så att de underhålls och re-
pareras.

– Främsta målet är att vi 
ska ha tillgänglighet för alla 
i lokaler där allmänheten har 
tillträde, som här i de kom-
munala samlingssalarna, 
men det räcker inte att det 
finns en hörslinga. Det måste 
också finnas någon som kan 
sköta den och se till att den 
funkar. När det inte fungerar 
kan det vara något så enkelt 
som att den inte är på.

I plenisalen i Vimmerby, där 
bland annat kommunfull-
mäktige har sina samman-
träden, fungerar den nyligen 
uppgraderade slingan bra.

– Man kan till och med stå 
utanför lokalen och höra, 
säger Janne Carlson, tekni-
kansvarig och den som lot-
sar HRF-delegationen under 
rundturen i stadshuset.

Teleslingan gör det lättare 
för personer med hörappara-
ter och/eller hörselimplantat 
att höra vad som sägs. Med 
en teleslinga försvinner bak-
grundsljuden och det blir is-
tället ungefär som att lyss-

na med hörlurar – talet går 
klart och tydligt direkt från 
ljudkällan in i hörapparaten/
implantatet via teleslingan.

Den lokala HRF-avdelning-
en gör slingkoll i både Vim-
merby och Hultsfreds kom-
muner.

– Vi gör så mycket vi mäk-
tar med och tar de kommu-
nala lokalerna först, eftersom 
det är valår. Men det är givet-
vis viktigt att det finns fung-
erande hörslingor i andra lo-
kaler som bygdegårdar, kyr-
kor, teatrar och samlingssa-
lar. 

Det finns krav på att tele-
slinga ska installeras vid ny- 
och ombyggnation av sam-
lingslokaler som rymmer 
mer än 50 personer.

Men tillgänglighet är ock-

så individens ansvar. Om-
kring en tredjedel av svensk-
ar med hörselnedsättning 
använder hörapparat.

– Tyvärr är det fortfarande 
en tröskel att ta sig över. Att 

använda glasögon om man 
ser dåligt är helt naturligt, 
men det är inte lika självklart 
med hörapparat.

Rebecca Forsgren 
Malmström

Nils-Erik Petterson, t v och Lennart Karlsson, t h från HRF Vimmerby-Hultsfred diskuterar hör-

slingan i plenisalen med Janne Carlson, teknikansvarig. FOTO: REBECCA FORSGREN MALMSTRÖM

Brittmari Pettersson behöver inte hörapparat men har med 

sig utrustning för att se att hörslingan i plenisalen fungerar 

som den ska.

"
Vi gör så 
mycket vi 

mäktar med och tar 
de kommunala 
lokalerna först, 
eftersom det är 
valår. 

Brittmari Pettersson,  

HRF Vimmerby-Hultsfred

Bil körde  
in i vägg  
– anmäldes 
stulen
VIMMERBY

En bil körde genom ett 
Gunnebostängsel och 
kraschade in i väggen 
på en industribyggnad i 
Vimmerby på måndags-
kvällen.

Polisen larmades vid 21-ti-
den till olyckan som inträf-
fat vid MIR på södra indu-
striområdet i Vimmerby.

Bilen har kört rakt ge-
nom Gunnebostängslet 
som omger företaget och 
har sen kraschat mot en 
vägg inne på området, en-
ligt polisen. 

När polisen kom till plat-
sen hade föraren smitit 
från olycksplatsen. Bilen 
stod kvar, men har inte be-
slagtagits.

– Vi har dock beslagtagit 
en airbag för att säkra spår, 
säger Ulf Gollungberg vid 
polisen.

Bilen anmäldes senare som 
stulen. Enligt anmälan ska 
den ha stulits på parkering-
en vid Coop under månda-
gen.

– Det finns dock ingen 
uppgift om brottstid i an-
mälan, säger Ulf Gollung-
berg.

Jimmy Karlsson

Tre företag fick besök av politikerna
VIMMERBY

Kommunstyrelsen be-
sökte tre företag och en 
förening under sin årliga 
rundresa på tisdagen.

– Näringslivsenheten har 
uppdraget att koppla ihop 
politiken med företag och 
föreningar. Vi valde två aktu-
ella handelsföretag och ett 
tillverkningsföretag, säger 
Carina Östh på näringslivs-
enheten.

– Nu har vi också vårt nya 
sätt att jobba som vi bottnar i 
SLUS-arbetet, och vi vad olika 
intressen vill, säger kommu-
nalrådet Helen Nilsson (S).

Första nedslaget var hos 
Ultimate sound.

– Ett intressant handelsfö-
retag, om än mycket nischat, 
säger Carina Östh.

Jörgen Nilsson berättade 
om företagets historia och 
att man har sin marknad i 
norra Europa, med stort fo-
kus på ljud och bild.

– Skivförsäljningen har 
minskat enormt men börjar 
vända igen sen ungdomar in-
sett känslan att hålla i en vi-

nylskiva, och det smittar av 
sig till cd också, säger han.

Han berättade om mycket 
exklusiva ljudanläggningar, 

men också att man tar fram 
bra alternativ i prisklasser 
möjliga för gemene man.

– Det finns dåliga anlägg-

ningar för 500 000 på mark-
naden, men man kan också få 
riktigt bra ljud för 15 000-20 
000 med rätt råd.

Ultimate Sound har också 
knutit till sig producenten 
Henke Alsér som jobbar med 
att mixa och mastra i företa-
gets studio.

– Det har utvecklat oss, och 
gjort att flera musiker kom-
mit hit, säger Jörgen Nilsson.

Ultimate Sound har bland 
annat levererat utrustning 
till Benny Anderssons stu-
dio i Stockholm.

Senare på dagen besökte 
kommunstyrelsen även Car-
lenskogs Bygg, Storebro Boat 
AB och Ryttargården.

Jörgen Nilsson tycker det 
är positivt med ett besök.

– De får upp ögonen för 
småföretagen, och jag tän-
ker ta upp parkeringsfrågan.

Jimmy Karlsson

Jörgen Nilsson, till höger, berättade historien om Ultimate Sound för kommunstyrel sen och 

att hans enorma musikintresse är hans syre. FOTO: JIMMY KARLSSON


