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HYViS Årsmöte
På HRF HYViS årsmöte i februari avtackades Anne-Marie Persson 
för sin tid som ordförande med en ordentlig lykta som minne. Ny-
gammal ordförande är nu Ulla Thelander, som tillsammans med 
styrelsen ska leda arbetet med föreningen. En av uppgifterna är att 
sammanställa resultatet av enkätundersökningen som gjorts bland 
medlemmarna där rubriken var ”Att ha arbete eller inte arbete – det 
är frågan…”.  

Vi söker personer som är intresserade av informatörsuppdrag 
samt att hjälpa till på mässor som distriktet ska delta på. Gör en 
intresseanmälning till distriktskansliets expedition (se sista sidan).
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Lappkast och  
okunskap
I slutet av förra året kom glädjande information om 
planer på en gymnasieskola för döva/hörselskadade 
elever i Stockholm. Äntligen, tänkte nog många, för 
behovet är stort. Barnkonventionen säger att skolan 
ska vara tillgänglig för alla, men dagens skola är 
faktiskt inte tillgänglig för någon med hörselproblem. 
Ju mer man måste anstränga sig för att höra, desto 
svårare blir det att tillgodogöra sig och minnas det 
som sägs. För hörselskadade elever blir problemen 
mångfalt större förstås. Många hankar sig trots detta 
igenom grundskolans årskurser i den vanliga skolan 
och förstår inte riktigt hur mycket bättre resultaten 
hade varit med rätt anpassning. 

Förhoppningarna om en ny gymnasieskola som 
skulle ge hörselskadade ungdomar goda förutsättningar 
till framgångsrika studier har nu grusats ordentligt. 
Någon gymnasieskola blir det inte och nu riskerar 
även grundskoleklasserna på Alviksskolan att drabbas 
av neddragningar. 

Det är oroväckande med dessa halsbrytande 
lappkast. Det blir en otrygg situation där många 
föräldrar gång på gång får kämpa sig fram mellan 
olika instanser för att hitta en lösning som fungerar 
åtminstone någorlunda. Tills det kommer nya propåer. 
Det vore välkommet med någon sorts avsiktsförklaring 
från politikerna, något långsiktigt som vi kan lita på 
och förhålla oss till. Vi kan väl åtminstone diskutera 
saken! Det är många elever som drabbas och det finns 
mycket pengar att spara på att ge dem möjlighet till en 
bra skoltid.

Agneta Österman, distriktsordförande 

Teckentolkad konstvisning i 
tunnelbanan

Stockholms tunnelbana kallas ibland för värl-
dens längsta konstutställning med sina nästan 
100 stationer med konst.

SL fortsätter att erbjuda teckentolkade 
visningar av konsten i tunnelbanan – så kallade 
konståkningar – även under 2013. Visningarna 
är gratis, endast giltig färdbiljett behövs. Ingen 
föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. 

Hela programmet finns på www.sl.se/
konstakningar. 

Söndag 28 apr kl 13 
Samling på T-bana Alvik, biljetthallen mot 
Tvärbanan, och reser på den gröna linjen mot 
Hässelby strand. 

Torsdag 30 maj kl 18 
Samling på T-bana Kungsträdgården, biljetthal-
len mot Arsenalsgatan/Skärgårdsbåtarna, och 
reser på den blå linjen i innerstaden. 

Bemötande på Försäkringskassan
Hur har du blivit bemött på Försäkringskassan 
inom Stockholms län när det gäller ”hörsel-
relaterade” ärenden? Då menar vi ärenden 
som handlar om dig som hörselskadad, med 
tinnitus, med ménière, som ljudöverkänslig  
eller som CI-opererad.

Hör av dig till Hörselskadades distrikt med 
din berättelse. På sista sidan hittar du adresser 
och telefonnummer.

… och än slank den ner i diket!
En gymnasieskola för hörselskadade i Stock-
holm verkar vara som ”Prästens lilla kråka” 
som än slank hit och än slank dit och slutligen 
slank i diket. Från att gymnasieskolan utretts 
och sagts bli på ett ställe, ändrats till ett annat 
så ser det nu ut att inte bli någonstans. I nästa 
nummer av DistriktsNytt hoppas vi kunna ge 
besked om hur det egentligen blir.

Smyghöjning på batterier
Apoteket AB sålde tidigare Duracellbatterier 
till vanliga hörapparater i förpackningar med 
tio batterier. När jag köpte i januari hade de 
blivit billigare – trodde jag. Ända tills jag upp-
täckte att nu innehåller förpackningen bara 
sex batterier. Det innebär att ett batteri som 
förut kostade 7:50 kr nu kostar 9 kr det vill 
säga det har blivit cirka 20 procent dyrare.
Jag tycker det är litet fult att använda en exakt 
likadan förpackning som innehåller en mindre 
mängd än vad kunden förväntar sig från 
tidigare köp.         Christer O



En eftermiddag i februari hade jag förmånen att få 
träffa en grupp på Grundläggande vuxenutbildning för 
hörselskadade och döva i Huddinge. De har alla invand-
rarbakgrund och kommer från många olika länder, en 
del har varit i Sverige mycket kort tid och kunskaperna 
i svenska språket är väldigt varierande. På skolan be-
drivs undervisningen i små grupper. Ämnen man läser 
är svenska för invandrare (sfi), matematik på grundläg-
gande nivå och teckenspråk. Varje elev får ett individu-
ellt schema då det är stor variation på vilken baskunskap 
eleven har sedan tidigare.

Eftersom det var dags för den första Shiba-träffen 
för året var det lämpligt att berätta om den, men också 
om vad HRF är och gör. Till min hjälp hade jag Sue 
Öhrström och Tanja Ilic som båda kommit med i HRF 
genom Shiba-träffar.

Det är inte alls självklart för alla vad en förening är. 
Inte heller vad en organisation som HRF är. Det fram-
kom under det projekt som HYViS hade för ett antal 
år sedan med syfte att få fler personer med invandrar-
bakgrund in i HRF. Det visade sig att om man nyligen 
kommit till Sverige var det mest viktigt att skaffa bo-
stad, arbete med mera. Att träffa andra hörselskadade 
i en förening var inte alls något man reflekterade över. 
De med invandrarbakgrund som bott i Sverige under 
längre tid däremot var betydligt mer öppna för att träffa 
andra hörselskadade personer i någon form av fören-
ingsform. I fas två av projektet var målet att starta en 
fadderverksamhet där medlemmar i HRF-föreningar 

kunde bli fadder till någon som inte varit i Sverige så 
länge och kanske ville träna svenska, ha någon att fråga 
om olika saker eller ha som fikakompis.

PowerPoint-presentationer är bra att använda sig av, 
både text och bild kan göras mer roligt och kanske mer 
lättförståeligt. Det är knepigt att förklara vår organisa-
tion på enklare svenska. 

Eleverna var mycket uppmärksamma, och en del 
antecknade mycket. En av eleverna hjälpte till att för-
klara en del av min information på arabiska, en jättebra 
hjälp. De lärare som deltog antecknade också, här fanns 
mycket att i sina klasser följa upp och gå igenom bety-
delser. Man planerade också att tillsammans åka in till 
Norrtullsgatan för att lära sig hitta i en för en del elever 
helt ny del av Stockholm.

När informationen var slut var det flera som ville 
fråga om olika saker. Tanja, som kommer från Serbien, 
fick till exempel försöka svara en man från Rumänien 
på serbiska då språken är närbesläktade. Sue hade också 
fullt upp med att besvara frågor och förklara.

Shiba-gruppen startade 1999 och har träffar som 
vänder sig till hörselskadade med invandrarbakgrund. 
Namnet Shiba är en förkortning av Svenska hörselska-
dade med invandrarbakgrund. I år hölls första träffen 
den 3 mars, och nästa blir den 19 maj. Träffarna är på 
dövblindas aktivitetshus på Norrtullsgatan, trevliga lo-
kaler som inbjuder till trevliga samtal kring en fika. 

Ulla Sand

Grundvux
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Politikerna tycks i alla fall inte riktigt förstå behovet när 
man ser till att minska anslagen… 

Alviksskolan är ett alternativ för hörselskadade elever 
i stället för att gå integrerat i en klass med hörande elever. 
Den stora skillnaden är att det är små klasser på 7–8 elev-
er, klassrummen är utrustade med hörselteknisk utrust-
ning såsom hörselslinga och andra hjälpmedel.

Alviksskolan har skolverksamhet från sexårsverk-
samhet och hela grundskoletiden. Idag har skolan 135 
hörselskadade elever. 

Kraftigt minskade anslag hotar nu skolans existens. 
Olika fördelningssystem slår hårt mot skolans ekonomi.

Redan 2010 infördes ett resursfördelningssystem 
som ledde till stora försämringar av hörselklassernas 
villkor. Dessförinnan fanns det ett eget system för hör-
selklasser. Förändringen innebar att man ”bakade” in 
hörselskadade elever i resursfördelningssystemet. I all-
männa skolor finns det i regel ett fåtal elever med hörsel-
skada, andra funktionshinder och diagnoser. Åtgärds-
planer upprättas för dessa elever. För Alviksskolans del 
innebär det många elever med ett särskilt resursbehov 
och åtgärdsplaner ska göras för varje elev som har be-
hov av tekniskt stöd. På Alviksskolan är det vanligt att 
hörselskadade elever även har andra funktionshinder. 
Ofta är det av den anledningen som de söker sig till Al-
viksskolan eftersom vanlig skola inte utgör ett alterna-
tiv. Det nya sättet att beräkna resurser slår därför hårt 
mot Alviksskolan.

Verksamhetsstöd är ett särskilt stöd som tillhanda-
hålls av skolförvaltningen i Stockholms stad. Kraftigt 
ökade kostnader har uppstått eftersom alltfler skolor an-
söker om detta stöd. Staden har då valt att spara genom 
att skära ned 7 procent per elev i år. Konsekvenserna 
blir mycket kännbara för Alviksskolan eftersom ned-
skärningarna rör så många elever som har detta stöd.

En annan stor utgift som Alviksskolan har är 3 mil-
joner för skolskjutsarna inom Stockholms kommun. 
Nu tas allt stöd bort, men utgifterna består. Kranskom-
munerna betalar för sina kommuninvånare och deras 
elever berörs inte av detta. 

Många elever är helt beroende av att åka taxi till och 
från skolan. Detta har politikerna inte tänkt på.

Nu står Alviksskolan inför stora nedskärningar som 
drabbar alla personalkategorier, såväl städpersonal som 
talpedagoger och fritidspedagoger samt barnskötare 
och lärare.

Den största stöten får dock eleverna ta. Idag finns 
13–15 elever i varje årskull uppdelat på två klasser med 
7–8 elever i varje klass. Sammanslagningar under vissa 
tider i veckan blir nödvändigt.

Större fritidsgrupper. Även specialstöd för en del 
elever kommer att drabbas av sammanslagningar.

Vad kan Hörselskadades distrikt göra?
Trolla fram pengar? Nej, men vi kan stötta med att ta 
kontakt med föräldrarna till eleverna på Alviksskolan 
och gemensamt uppvakta skolborgarrådet. Ge röst åt 
en grupp som har ett dolt funktionshinder och som lätt 
glöms bort när det gäller fördelningar av resurser.

Det viktigaste vi har är våra barn sägs det och nu 
är det våra hörselskadade barn på Alviksskolan som det 
gäller! Dessa elever är värda att få möjlighet precis som 
hörande elever att kunna tillgodogöra sig kunskap och 
utvecklas samt få ett innehållsrikt liv med möjlighet till 
utbildning och ett stimulerande arbete. Det är en själv-
klar mänsklig rättighet men som omänskligt tas ifrån 
Alviksskolans elever.

Detta måste politiker ändra på annars är vi ingen de-
mokrati!

Berit Hagström

Behövs Alviksskolan?

Ung med tinnitus
Tinnitus, ofta i samband 
med bestående hörsel-
skador, håller på att bli en 
ny folk sjukdom bland unga.  
En stödgrupp har startats 
för tinnitusdrabbade mellan 
17–35 år. Målet är att dela 
med sig av kunskap, behandlingar, praktiska tips 
och erfarenheter. facebook.com/UngMedTinnitus

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf -material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd -skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf -medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 
Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrf s tinnitusgrupper

08
Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrf s menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrf s föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf -möte, studiecirkel etc

2,101,10 02
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Alviksskolans rektor Håkan Wiklund
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Helen Kellers liv 
– En teater som passar ALLA

Pjäsen om Helen Keller, framförd av 
Teater Relevant på Tekniska Museet 
i Stockholm i februari, höll vad den 
lovade och är som reklamen säger: 
”en föreställning ingen behöver se”!

Och med det en föreställning för 
seende, hörande, synskadade, blin-
da, hörselskadade, döva och perso-
ner med dövblindhet.

Innan föreställningen börja-
de stod skådespelarna uppradade 
framför scenen, så att den som inte 
kunde se hade möjlighet att med 
händerna känna på skådespelarnas 
ansikten och klädsel. Via hörslingan 
fick man syntolkning, vilket inne-
bar att det utöver replikerna hördes 
en berättarröst som beskrev exakt 
vad som hände på scenen då ingen 
talade.

Jag var tvungen att slå om hör-

apparaten för att kontrollera om 
publiken i salongen hörde händel-
sebeskrivningen? Det gjorde de na-
turligtvis inte. (En av rollfigurerna 
fungerade som ”osynlig” tecken-
språkstolk.)

Dunkande på dörrar förstärktes 
så att man kände det, när det skulle 
vara regn på scenen fick publiken 
lätta droppar på sig, och när det 
blåste sattes en stor fläkt på vid si-
dan av scenen så att publiken kunde 
känna vinden. (De som satt närmast 
fläkten såg ut att ha rätt så kul.)

Handlingen beskriver Helen 
Kellers familj och hur de hanterar 
situationen med det dövblinda bar-
net; att de anställer en lärare, och 
hur denne arbetar med Helen.

Som ni vet (?) och kan läsa i fak-
tarutan här intill blev Helen Keller 

döv och blind i tidig ålder, och famil-
jen hade ingen lösning på hur man 
skulle hantera Helen och hennes 
utveckling. Det medförde att hon 
inte fick något språk och heller ing-
en uppfostran då hon inte förstod 
sammanhangen. Så småningom 
anställdes tjugoåriga synskadade 
Anne som blev hennes lärare och 
var kunnig i teckenspråk.

Läraren kämpar oerhört för att få 
Helen att ”knäcka språkkoden”. Res-
ten är världshistoria.

Helen Keller spelas av Stina Er-
iksson och läraren Anne Sullivan 
av Sabina Heitmann; tillsammans 
gör de en fantastisk föreställning! 
Inte minst fysisk, då föreställningen 
bjuder på sparkar, slag och ibland 
också brottning. Allt för att få Helen 
att förstå, trots hennes frustrationer.
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I början av föreställningen läggs 
för mycket tid och fokus på famil-
jens situation. Sista delen handlar 
om Annes arbete med Helen, som 
leder till att hon inser samman-
hangen då hon förstår vad vatten 
är. Istället för den dysfunktionella 
familjebilden hade jag personligen 
föredragit lite mer av fortsättningen 
av Helen Kellers fantastiska liv.

Men det är en bra förställning 
trots allt. Även om flera av oss med 
hörapparat och hörslinga hade öns-
kat att skådespelarna haft egna 
mikrofoner istället för den gemen-
samma takmikrofonen som gjorde 
att man ibland hade lite svårt att 
uppfatta vad som sades.

Ulla Sand

Fakta: Helen Keller
Hellen Keller (1880–1968) drab-
bades vid 19 månaders ålder av 
en febersjukdom som gjorde hen-
ne både döv och blind. Med hjälp 
av sin lärare, Anne Sullivan, lärde 
hon sig kommunicera med om-
givningen. Med tiden blev hon en 
framgångsrik författare och som 
politiskt aktiv en världsomvittnad 
agitator för kvinnors, funktionshin-
drade och arbetares rättigheter.

Via Alexander Graham Bell – 
professor i Boston i talorganens 
fysiologi och icke oomstritt känd 
som telefonens uppfinnare – fick 
föräldrarna kontakt med Perkins-
blindinstitut i Massachusetts där 
den blott tjugoåriga synskadade 

lärarinnan Anne Sullivan fick upp-
draget att lära Helen Keller förstå 
sin omgivning genom att i Helens 
hand rita symboler för olika före-
mål i deras närhet.

Helen Keller skrev om sitt liv i 
The Story of My Life, 1902, The 
World I Live In, 1908, Out of the 
Dark, 1913 och Midstream: My 
Later Life, 1929.

Helen Kellers fantastiska och 
innehållsrika liv har omvittnats 
både i böcker, pjäser och på film 
inte mindre än tre gånger. Den 
mest berömda, Miraklet, gjordes 
av Arthur Penn och hade premiär 
1961.
Helen Keller blev 87 år.
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Krönika
av Ulla Sand

Av födsel och ohejdad vana
Jag brukar kunna se på hörselskadade personer ifall de 
är vana att umgås med andra som också hör dåligt. Na-
turligtvis stämmer det inte alltid, men oftast. Helt en-
kelt, för att när man är ensam hörselskadad är det bara 
omgivningen som ”behöver” ta hörselhänsyn till mig. 
Själv behöver jag inte tänka på sådant. De andra hör ju …

När man sedan träffar någon annan som också är 
hörselskadad är det lätt att ”glömma”; man pratar tyst, 
sätter sig alltid så man själv hör (ifall man hör bättre på 
det ena örat), vänder sig om och pratar.

Att glömma, ja … ”Mina arbetskamrater glömmer 
hela tiden att jag hör dåligt”, ”Min maka/make glöm-
mer hela tiden att jag inte hör vad han/hon säger när 
radion är på”.

Känns det igen? Det händer mig ofta att andra glöm-
mer. Men, handen på hjärtat, är inte vi hörselskadade 
väldigt goda skådespelare? Ibland är det enklare att bara 
nicka eller le när vi tror att det passar – trots att vi egent-
ligen inte hört.

Ibland vill man inte vara ”till besvär” och fråga om. 
Ibland orkar man inte fråga om – det kostar på att all-
tid vara på alerten för att hänga med. Om man oftast 
hänger med, så är det ju lite knepigt att kräva att omgiv-
ningen alltid ska veta när jag inte hört.

Jag kan gå till mig själv. Jag kan glömma att ta hän-
syn när det gäller vänner som exempelvis har problem 
med viss mat, har synnedsättning, reumatism … Oftast 
märks ju inte det.

När en hörselläkare beskrev hur mycket energi man 
gör av med under en dag, och sedan plussade på den 
energi som en hörselnedsättning och eventuell tinnitus 
tar – då förstod jag mig själv på ett helt annat sätt. Det 
var en aha-upplevelse! Tröttheten efter jobbet och fre-
dagskvällen som alltid innebär att ögonen trillar ihop 
kring åttasnåret.

Det ska mycket till innan jag vågar mig på att gå på 
teater eller bio en fredagskväll.

Jag tror att det är viktigt att man får kunskap om sin 
hörselskada. Då menar jag inte bara det rent medicin-
ska och tekniska. Det är viktigt att få tips om hur man 
kan underlätta i sin vardag, allt ifrån att våga berätta om 
sin hörselnedsättning till att det finns kommunikativa 
alternativ. Men också, att man inte får ha för höga krav 
på sig själv när det gäller att hänga med hörselmässigt. 
Inte ens hörande hör allt!

HRF ska som organisation driva hörselfrågor – både 
i stort och smått. Det handlar om att hörselvården ska 
fungera, tillgänglighet, utbildning, information (till all-
mänhet och medlemmar), tillgänglig kultur, och myck-
et mycket annat.

En viktig del är också möjligheten att få träffa andra i 
samma situation. Träffa någon som också tycker att det 
är jobbigt att gå på släktträffar för att man inte hänger 
med hörselmässigt, lider av ménières sjukdom, är ljudö-
verkänslig, eller som …

Att få möjlighet att utbyta erfarenheter, tillsammans 
med andra som förstår är viktigt. Men, glöm inte att det 
finns positiva saker också!

För mig är det positivt att kunna lyssna på hörsling-
an när jag är på teater eller ser på tv, för att slippa om-
givningsljud. Eller att stänga av hörapparaten på bussen 
när en medresenär högt och ljudligt pratar i mobilen 
(länge, länge, högt, högt …).

Du är viktig i organisationen och som medmänniska! 

Mina arbetskamrater 
glömmer hela tiden att 
jag hör dåligt”

Synpunkter på Vårdval/Fritt val?
Om du ångrar dig har du rätt att häva köpet 
inom 30 dagar och få pengarna tillbaka enligt 
konsumentköplagen.

Om du känner dig felaktigt bemött ska du kontakta 
Patientnämnden 
Box 17535, 118 91 Stockholm 
E-post: registrator2pan.sll.se 
Telefon: 08-690 67 00.

Har du haft kontakt med en hörselmottagning och 
skaffat hörapparat och vill dela med dig av din 
erfarenhet, positivt eller negativt? Vi tar gärna emot 
dina erfarenheter av Vårdval/Fritt val.
Hörselskadades distrikt 
Box 38180, 100 64 Stockholm 
E-post: ulla.sand@hrf-sthlmsdistrikt.se
Telefon: 08-702 30 54.



Nu kan du boka tolk på nätet
Tolkportalen är ytterligare ett sätt att boka tolk via Tolk-
centralen. Det går fortfarande lika bra att boka tolk som 
tidigare via telefon, e-post eller fax.

På Tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, 
dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med 
tecken som stöd (TSS). Tolkportalen är Stockholms läns 
landstings webbplats för bokning av tolktjänster och 
finns på Vårdguiden.se och Mina vårdkontakter. 

Man måste logga in via Mina vårdkontakter och du 
måste därför ha ett konto där. Anledningen är att är att 
säkerheten ska vara hög. Ingen obehörig ska komma 
åt uppgifter som man lämnat, det kan ju röra känsliga 
vårdkontakter. 

Fördelen med att boka via ditt konto på Vårdguiden 
är att du kan se de beställningar du gjort, ändra i be-
ställningar, kopiera uppgifter från en tidigare beställ-
ning, avboka beställningar, lämna synpunkter på ett 
utfört tolkuppdrag.

Så här gör man:
 ■ Gå in på Vårdguiden.se och skaffa ett konto på Mina 
vårdkontakter.

 ■ När du skaffar kontot väljer du om du vill logga in 
med e-legitimation som du skaffar via din bank eller 
logga in med lösenord och sms, då får du uppgif-
terna via brev på posten första gången.

 ■ När ditt konto är klart loggar du in på  
Vårdguiden.se: Mina vårdkontakter.

 ■ Klicka på Beställa tolk.
 ■ Klicka på Övriga tjänster.
 ■ Nu är du inne i Tolkportalen och  
kan börja göra din beställning.

Du kan göra beställningar för tolk-
tillfällen som ligger fem 
vardagar framåt i 
tiden eller mer. 
För att göra en 
bokning i Tolk-
portalen behövs 
personnumret för 
den person som 
behöver tolk.

Om du bokar i god 
tid ökar möjligheterna 
för att det finns tolk.

Ändringar eller 
avbokningar i en beställ-
ning i Tolkportalen går 
direkt till Tolkcentralen, 
men det kan ta några dagar 
innan du ser din ändring i 
Tolkportalen eftersom Tolk-
centralen är bemannad på 
vardagar, kl. 8–17.

Det går naturligtvis att boka tolk på 
Tolkcentralen som tidigare:
08-123 359 50 
texttelefon: 08-123 359 90 
bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu 
fax: 08-123 496 70 
e-post: tolkcentralen@sll.se
Tolkcentralens webbplats: 
www.slso.sll.se/tolkcentralen

Blodomloppet 4 juni
Vill du vara med i distriktets lag?
Den 4 juni går Blodomloppet av stapeln på Djurgården 
vid Djurgårdsbrunn. Löpare, joggare och promenerare 
hälsas varmt välkomna att delta i loppet som hjälper till 
att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen.

Om man är ett lag får man en välfylld picknick-kasse 
att dela på efter loppets målgång.

Förra året hade vårt HRF-distrikt två ”hörsellag” – 
och hoppas på minst det i år också. Distriktet subventio-
nerar deltagaravgiften och sponsrar med lagtröjor.

Avgift: HRF-medlem 100 kr, ej HRF-medlem 250 kr 
(ingår 1 års medlemskap i HRF).

Anmälan till laget
Senast 24/4 till distriktskansliet på  
kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se eller 08-702 30 50  
(tis–fre kl. 10.00–11.30, 12.30–13.30) – så får du  
ytterligare information.

9DistriktsNytt #2 2013

Häng med du också!
Mer info: www.blodomloppet.se
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER 
I sista minuten 
18/5 13.30, 31/5 13.30  
West Side Story
27/3 19.00, 12/4 19.00, 27/4 19.30, 5/5 19.30, 
15/5 18.00
Körsbärsträdgården
27/4 13.00. 16/5 19.00, 26/5 19.00
Apatiska för nybörjare (Lilla scenen)
8/5 19.00
From Sammy with love (Klarascenen)
5/9 19.00, 14/9 19.00 
En midsommarnattsdröm (Klarascenen)
17/5 19.00, 29/5 19.00

Biljettkvot finns för hörselskadade  
till de textade föreställningarna
E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
OBS: Svar kan dröja upp till två dagar.  
Telefon (ej texttelefon): 08-506 20 200,  
tis–sön kl 12.00–16.00. 
Ange: TEXTAD FÖRESTÄLLNING

Hörslinga
På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har 
man hörapparat med T-spole finns halsslingor. 
Hjälpmedlen finns att låna av publikvärdarna utanför 
salongen.

TEXTAD BIOFILM
På SF hemsida kan man se vilka filmer 
som textas och var de visas: www.sf.se/
textadefilmer

DRAMATEN
Other desert cities 
22/5 och 2/6

Biljettkvot finns för hörselskadade  
till de textade föreställningarna
publikservice@dramaten.se, 
telefon 08-667 06 80

Hörslinga
Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är 
utrustade med IR-slingor. IR-mottagarna finns 
tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. 
Stora scenen och Lilla scenen är även utrus-
tad med teleslinga som ställs in till den egna 
hörapparaten.

TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV

199  SVT1
299  SVT2
793  SVT24/Barnkanalen 
794  Kunskapskanalen
890  TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, 
 TV4 Film, TV4 Sport 
 (vad som textas: sid 658)
199  TV3, Kanal 5, Kanal 9.

RåDET FÖR TEXT OCH TOLKFRåGOR
Kontakt har tagits med SVT Text om alla program ska 
textas då de visas på SVT Play från och med februari.

Svaret blev att inledningsvis finns ingen undertext 
som vi är vana vid (som texttv-sidan 199 för ettan och 
så vidare). SVT hinner inte slutföra utvecklingsarbetet 
med textning till lanseringen. Men längre fram i vår 
ska tjänsten uppgraderas.

På så kallade slimmade program, då programmet 
inte läggs upp som egen fil på webben, utan i stället 
kopieras från utgående bild, finns texten med.

Rådet för text och tolkfrågor kommer att bevaka 

detta med textning på SVT Play.
När det gäller färdtjänst ska man alltid kontakta 

kundtjänst 08-720 80 80 om något är fel. Om be-
ställd bil inte kommit inom 20 minuter ska man ringa 
0200-77 66 55, de ska då skicka en ny bil eller tala om 
varför bilen är sen.

Ingrid Bengtsson



35-årsjubileum i HRF Järfälla-Upplands Bro
Lördagen den 10 november samlades ett gäng förvän-
tansfulla personer för att tillsammans fira vår förenings 
35-årsjubileum. Vi hade bokat in restaurang Kärnmaka-
ren i Kallhäll, med fullständig service. Detta var ju sär-
skilt skönt för oss som ingår i föreningens festkommitté 
och som nu fick sitta still och bli uppassade som alla 
andra! 

Vid ankomst serverades 
ett glas sprudlande vin och vi 
minglade glatt medan vi vän-
tade på att alla skulle komma.

Som vanligt hade vi ett 
lotteri med många fina vin-
ster och lotterna gick åt som 
smör i solsken.

En härlig middag servera-
des med toast Skagen till för-
rätt och fläskfilé som varm-
rätt. Till detta drack vi vin/

öl eller vatten enligt önskemål. Som avslutning bjöds 
kaffe med chokladpraliner.

Stämningen var hög och Kvarnkörens spelmanslag 
ledde oss alla i glada allsånger och många tog chansen 
att ta sig en svängom för att skaka ner maten. Vår för-
ening har ett stort antal dansanta herrar, vilket uppskat-
tades mycket av alla danssugna damer!

De gästande föreningarna framförde sina gratulatio-
ner och överlämnade penninggåvor.

Som stolt ordförande bad jag alla som jobbar aktivt i 
vår förening att resa sig och ta emot gästernas applåder!

Efter maten var det dragning på lotteriet! Visst är det 
otroligt vilken tur en del personer har?! 

Vår orkester avslutade sedan kvällen med några lug-
na låtar så att vi danslystna fick chans att varva ner.

Tack alla som var med och gjorde vår förenings 
35-årsjubileum till ett härligt minne!

Stor kram till er alla
/ Inga

HRFs föräldrasatsning
”Ditt barn har också rätt till en bra utbildning”
Hörselskadades riksförbund erbjuder i sin föräldrasats-
ning seminarier som riktar sig till föräldrar och har fo-
kus på stödet till hörselskadade elever i skolan. Lagen 
ger alla barn rätt till en fullgod utbildning – på sina vill-
kor. Det inte självklart att skolan har hörselskadekun-
skap eller rätt anpassad undervisning och skolmiljö så 

föräldrarnas insatser blir ofta avgörande för vilket stöd 
eleven erbjuds.

I Stockholm genomförs seminariet den 4 maj 
för föräldrar i Stockholm och på Gotland. En mer 
detaljerad inbjudan skickas till föräldrar runt om i 
landet. Föräldrar kommer att kunna anmäla sig på  
www.hrf.se/foraldraseminarium.

HRF Södertälje
HRF Södertälje minskar sin styrelse med en person vil-
ket betyder att Ulla-Bella Miler inte ersätts när hon efter 
18 år i styrelsen valt att avsäga sig omval. Medlem blev 
hon redan 1972 och kan därmed ståta med mer än 40 
års medlemskap.

Sven-Eric och Gunnel Lindström fortsätter dock, 
men bara två år till. Sedan har de suttit i styrelsen pre-

cis ett kvarts sekel och de tycker att den tiden får räcka.
Vid årsmötet i slutet av februari uppmanades med-

lemmarna att finna efterträdare för Sven-Eric som är 
ordförande och Gunnel som är sekreterare och även 
sköter kansliet.

Sedvanligt bjöds det på mat och årsmötet var välbe-
sökt.

SHIBA (Svenska hörselskadade med invandrarbakgrund)

SHIBA-träff. Vi träffas, fikar och pratar om sådant som är intressant för oss.
Träffen är på Aktivitetshuset (FSDB) på Norrtullsgatan 14 J, nära Odenplan.
Du måste anmäla dig före träffen.
Söndag 19 maj kl. 14–16.
Sista anmälningsdag: 16 maj.
Anmäl dig till:
kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se, sms 070-566 01 42.
Varmt välkommen!

Fika kostar 15 kr.

Tolkportalen – om att kunna 
beställa tolk via nätet.

Information med Kerstin Malmgren 
och Anna Karbin Lund från landsting-
ets hälso- och sjukvårdsförvaltning
Måndag 8 april kl 18.00–20.00
Tellus, lokal Svärdet,  
Rosenlundsgatan 44 A
Skrivtolk beställd.
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På gång…



Distriktskansliet
ÖPPETTIDER: 
TIS–FRE 10.00–13.30
LUNCHSTÄNGT  11.30–12.30

BESÖKSADRESS:
TIDELIUSGATAN 12, 9TR STOCKHOLM

POSTADRESS: 
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
BOX 38180, 100 64 STOCKHOLM

EXPEDITION:
TELEFONTID: TIS–FRE  10.00–11.30 och 

12.30–13.30
08-702 30 50
kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se
www.hrf-sthlmsdistrikt.se

EXPEDITION
CATHRIN JANSON
08-702 30 56
cathrin.janson@hrf-sthlmsdistrikt.se

EXPEDITION
ISABELLA NORDFORS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN
SEIJA BEXAR
08-702 30 52 
seija.bexar@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN
BERIT HAGSTRÖM
08-702 30 53 
berit.hagstrom@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN 
ULLA SAND 
08-702 30 54
ulla.sand@hrf-sthlmsdistrikt.se

VERKSAMHETSLEDARE
ROBERT SANDSTRÖM
08-702 30 51
robert.sandstrom@hrf-sthlmsdistrikt.se

Posttidning B
Porto betalt

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

Mars
Ons 27  Sista dag för motioner till 

distriktets årsmöte

April
Tors 4 kl. 18–20  HYViS pubafton
Lör 6 kl. 19.00 HYViS vårfest 
Mån 8 kl. 18.00  Information om Tolkportalen
Ons 24  Distriktets årsmöte

Maj
Tors 2 kl. 18–20  HYViS pubafton
Sön 19 kl. 14–16  Shiba-träff

Juni
Tors 6 kl. 18–20  HYViS pubafton

Nyfiken på mahjong?
Mahjong är ett brick-
spel, som härstammar 
från Kina där man 
började spela i början 
av 1900-talet. Det är 
lätt att lära sig och inga 
förkunskaper behövs.
Vill du veta mer är du 
välkommen till öppet 
hus 3 och 24 april 
samt 15 maj kl 13–16.
MahJongklubben är en 
liten klubb inom Hör-
selskadades förening i 
Stockholm och vi träf-
fas varannan onsdag 
under vår och höst.

Lokal:
Hörselskadades förening i Stockholm,  
Instrumentvägen 19, 2 tr, Örnsberg.
Tunnelbana 14 mot Norsborg, Station Örnsberg,  
ca 10 minuters promenad från stationen.

Frågor kring medlemskap
Vid ändringar och frågor gällande medlemskapet 
i HRF hänvisas till medlemsregistret på 
Hörselskadades Riksförbund, telefon 08-457 55 48 
eller e-post medlemsregistret@hrf.se.

Foto: Moa Källström


