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Välkommen tillbaka till höstens HRF arbete!  

Sommaren har ju varit fantastiskt fin och säkert gett oss alla ny energi till höstens 

arbete.  

 

Distriktsstyrelsen hade sitt första möte för säsongen den 21 augusti. Dagordningen 

upptogs till största delen av olika uppföljningar samt diskussioner av höstens planer. 

 

Vi (distrikt HRF Västra Götaland) kommer att deltaga på tre stycken s.k. Seniormässor i 

regionen – News 55. Först ut blir Göteborg den 27-28 augusti, kl 10 – 16 varje dag. 

Vi kommer att ha en egen monter. På måndagen kl 13.40 har vi ett kortare seminarium 

om att vara hörselskadad samt om vad HRF står för och arbetar med. 

Mässan är på Lindholmens Konferenscenter.  

Distriktet får här också hjälp av Göteborgs-föreningen. 

Senare tillfällen blir Alingsås den 17 oktober och Borås den 19 oktober. Vi hoppas 

naturligtvis också här på stöttning från den lokala HRF föreningen. 

 

Vårt höstmöte är planerat till den 29 september och kommer att vara i Göteborg. 

Kallelse och program kommer. Notera dagen och vi lovar en intressant dag. 

 

Hur går det med Slingkollen i era kommuner? Förbundet ordnar en uppföljningsdag för 

distriktets representanter den 16 september. Vår representant blir Barbro Prästbacka. 

 

Vi, i distriktet, har under sommaren haft s.k. samverkansmöte med Hörselvården i 

Västra Götaland.  

Bakgrunden är den att några äldre byggnader på Sahlgrenska Universitetssjukhus skall 

rivas (ganska snart). Dessa byggnader inrymmer bl.a. öron-näsa-hals mottagningen 

samt delar av Hörselverksamheten (bl.a. rehabilitering och barnteam). Öron-näsa-hals 

mottagningen kommer att flytta ut i tillfälliga lokaler för att sedan flytta in i de nya 

lokalerna. För Hörselverksamhetens del innebär det flytt till helt nya lokaler. De nya 

lokalerna är belägna vid Redbergsplatsen (Södra Gubberogatan). 3000 kvm. Bra 

kommunikationer. De övriga fyra audionommottagningarna i Göteborg kommer tills 

vidare inte att beröras.  

Detta kommer i första hand att beröra brukare i Göteborgs-området och södra Bohuslän. 

  

Det är positivt att konstatera att Hörselverksamheten i Västra Götaland ser oss (HRF) 

som en viktig samtalspartner och vill ha våra kommentarer innan slutliga beslut. 

 

 

Nu hoppas jag att ni uppmärksammar våra politiker på att valdebatten skall vara 

tillgänglig för alla. Vi vill ha en hörselsmart valrörelse. 

Påminn gärna våra politiker om vår uppmaning att … 

 

Svensk Politik hörs för dåligt! 
 

För Distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson 
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