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Försök med bullerreducerande beläggning 

I somras lades bullerreducerande beläggning på drygt en kilometer 
av E4 vid Rotebro till trafikplats Bredden. Sträckan har höga buller-
nivåer och många boende nära vägsträckan, vilket gör platsen läm-
plig för försöket. Projektet ingår som en del i försök att utveckla en 
hållbar beläggning med bullerdämpande egenskaper. 

Adventsmingel
– distriktet fyller 45

Distriktet fyller 45 år och firar med adventsmingel i våra lokaler 
i Solna. 

En återblick på de gångna åren, vin/glögg och tilltugg.

Vi vill gärna ha en anmälan att du kommer senast 8 december 
på tel 08-702 30 50 eller kansli@distriktet info.

När: onsdagen den 10 december kl. 16.00–18.30

Var: Södra Långgatan 21, Solna.

Varmt välkommen!



Ledare
Dialogen fortsätter
Utanför fönstret sprakar höstfärgerna när jag sitter i 
Solna och skriver detta på min allra sista dag som tillför-
ordnad verksamhetsledare. Från och med 1 oktober åter-
går jag till att enbart vara distriktsordförande. Självklart 
kommer jag att sakna den dagliga dialogen på kansliet 
men jag ser också fram emot att slippa detta omfattande 
resande mellan skärgården och Solna. Det har varit en 
lärorik, utmanande och spännande tid, men nu är den 
över och jag känner stor förväntan inför framtiden.

Vår nya distriktsstyrelse är engagerad och aktiv. 
Höstmötet den 31 augusti med sin mer informella dia
logform blev lyckat med mycket input från alla när
varande föreningar och nu ser vi framtiden an med 
stor tillförsikt och ny inspiration. Nya perspektiv från 
kanslichef Arne Kanth har bidragit till nytt tänk kring 
hur vi bäst kan arbeta med de frågor som ligger på vårt 
intresse politiska bord.

Strax före valet bjöd Dagens Medicin in till sjuk
vårdspolitisk debatt om vårdvalsfrågan och vi var flera 
från kansliet som gick dit. Den utlovade slingan märkte 
vi dock inget av inledningsvis utan den slogs på först 
efter tillsägelse från oss. Det känns tradigt att det näs
tan alltid är på det viset. Det borde vara lika enkelt att 
slå på slingan som att slå på högtalarsystemet. Ändå är 
det inte så. År efter år stängs vi ute från den offentliga 
debatten och troligen beror det mest på okunskap. Att 
vi i utvärderingen tog upp problemet kändes självklart, 
men återkopplingen har tyvärr helt uteblivit. Referat 
från debatten finns på sidan 7.

Hörselskadades dag har nu varit och flera av våra 
föreningar har haft olika arrangemang vilket känns 
väldigt roligt. Distriktet konkurrerar inte utan satsar 
i stället på deltagande i Allt för Hälsamässan på 

Stockholmsmässan 
i Älvsjö den 6–9 
november där vi er
bjuder hörseltest och 
information.

I USA har man 
forskat på hur stor 
skillnad det är i tal
uppfattning och livs
kvalitet om man får 
enkel hörapparat el
ler mer avancerad 
och slutsatsen blev: 
Ingen mätbar skill
nad. Det som däre
mot gör skillnad är utprovningsprocessen och de juste
ringar som görs av professionella audionomer. Detta 
har vi från HRF känt till länge. Däremot blev vi rätt för
vånade över att de enkla apparaterna i studien faktiskt 
gav något bättre talförståelse vid vissa tester av tal i brus 
än de avancerade apparaterna. 

Valet medförde inga större förändringar för vårt 
intressepolitiska arbete. Distriktet ser fram emot en 
fortsatt och utökad dialog med politikerna då de flesta 
partier uttryckt önskan om tätare kontakt med brukar
organisationerna.

Vi jobbar för att experimentet med hörselcheck av
slutas så snart som möjligt så vi åter får en hörselvård 
att lita på.

Läs gärna ordförandebloggen på www.distriktet.info 
om du använder dator.

Agneta Österman,

distriktsordförande
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Värva en medlem!
Om vi hjälps åt blir vi fler. Att bli medlem i HRF kostar 250 kr 
fram till årets slut. 2015 höjs avgiften till 300 kr.
Exempel på medlemsförmåner:

 ■ Rabatt på telefoner/telefonhjälpmedel hos HRF Hörteknik
 ■ Juridiska råd, utan kostnad
 ■ Medlemsförsäkring
 ■ Rabatt på resor/hotell
 ■ Tidskriften Auris 

I Stockholmsdistriktet:
 ■ Information från din förening
 ■ Tidskriften DistriktsNytt

Kontakt: www.distriktet.info 08-702 30 50 
www.hrf.se 08-457 55 00
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Drivs av Hörselskadades Riksförbund

Har du
frågor om
hörsel?
Har du frågor om hjälpmedel? Om tinnitus? Om
Menières sjukdom? Om ljudmiljö? Eller undrar du
kanske hur du kan få en bättre hörselsituation på
jobbet, hemma eller i skolan? Då kan du
vända dig till Hörsellinjen,
HRFs informationstjänst.
Du är välkommen att
ringa vardagar kl. 9–15
på 0771–888 000 eller
ställ dina frågor på
www.horsellinjen.se

hlinjen_annons_Auris_nr1_2012:annons_Svd 2014-10-16 11:46 Sida 1

Webbredaktörskurser
Vid tre tillfällen har nyfikna, blivande webbredaktörer 
kommit till distriktskansliet för att lära sig sköta fören
ingen hemsida. Mellan fem och åtta personer har delta
git varje gång och under fyra intensiva timmar provat 
att skapa och redigera innehåll på webben. 

Lösenord har varit på vift och datorerna har ibland 
haft egna idéer om vad de vill gå med på, men med en
vishet löser sig det mesta till sist. Skapa lokala nyheter, 
aktuella händelser, välja publiceringsalternativ och ad
ministrera innehåll har alla provat på. Några har provat 
att skapa ”puffar” eller lägga upp egna bilder.

Alla som gör en HRFhemsida utgår från en mall 
som riksförbundet tagit fram. Genom mallen placeras 
texter och bilder ut i en bestämd struktur och allt går 
inte att påverka precis som man själv vill, men å andra 
sidan är det möjligt att arbeta med hemsidan utan att 
vara expert på hemsidor. Titta gärna in på varandras si
dor och inspireras!

Det finns önskemål om repetitions och fortsätt
ningskurser längre fram men mycket handlar också 
om att hålla igång kunskaperna själv genom att arbeta 
med sidan då och då. För de nykläckta redaktörer som 
använder Facebook erbjuder riksförbundet en särskild 
webbredaktörsgrupp på 
www.facebook.com/groups/1488167471408919 

Agneta Österman

Rätt inställd hörapparat 
viktigare än modell
En amerikansk studie som publicerats i augusti 2014 
har inte kunnat hitta några mätbara skillnader i talupp
fattning eller upplevd livskvalitet oavsett om försöks
personerna använder en hörapparat av basmodell eller 
en mer avancerad. Studien tar upp att professionen gör 
sina rekommendationer till patienten baserat på uppgif
ter från tillverkarna i stället för oberoende fakta och att 
patienten huvudsakligen fattar sina beslut utifrån dessa 
rekommendationer.

Studien ger inga indikationer på att mer tekniskt 
sofistikerade produkter skulle fungera bättre i dagliga 
livet än enklare modeller utan har kommit fram till att 
alla ger en likvärdig förbättring av såväl taluppfattning 
som livskvalitet under förutsättning att de är program
merade och fininställda på rätt sätt. Tvärtom kanske 
livskvaliteten kan upplevas högre med de enklare ap
paraterna eftersom de är mindre kostsamma och man 
därmed får samma fördelar till en lägre kostnad. I sam
manfattningen tar man också upp att utprovningen är 
väldigt viktig, att det är nödvändigt att den får ta tid om 
man ska få optimalt resultat för varje patient oavsett vil
ken modell man valt.

Studien är gjord av Robyn M. Cox, Jani A. Johnson 
och Jingjing XU. School of Communication Sciences 
and Disorders, University of Memphis. USA
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Konsten att lära känna nya
Krönika av Bengt Mattsson/Vällingby 

Att träffas utanför föreningen är inget ovanligt. Men of-
tast är det vänner som samlas, möjligen har någon med 
en egen vän/partner som inte känner övriga gruppen. 

Jag har CI och fick en idé om att samla en grupp CI
användare i augusti 2013. Träffas och verkligen prata och 
lyssna med CI. Hur fungerar det, hur går det på midda
garna, hur fungerar tekniken, väckning, mobil...?

Funderade på en Ålandstripp eller ett restaurang
besök men kom fram till att ett vandrarhem med kon
ferensrum borde vara det bästa. Platsen skulle ge frid 
och ro och ligga på ”neutral mark”, tio deltagare borde 
fungera som grupp och alla skulle nog hinna säga sitt 
över en helg och lokalhyran bli billigare per person. Den 
som ville ha tolk skulle ordna detta själv, men tanken 
var att främja kommunikation genom teknik. Cochlea 
implantat, hörapparat, slinga, mikrofon och man talar 
en i taget. Mejlade olika vandrarhem upp till tio mil från 
Stockholm och kostnaden om vi lagade maten själva 
skulle bli ungefär 1 000 kr inklusive resan.

Nästa fråga blev var jag kunde finna deltagare, jag 
ville få kontakt med personer mellan 20 och 80 år som 
inte kände varandra. Eftersom jag var med i HRF:s 
Cochleaimplantatgrupp på Facebook och lärt känna 
människor den vägen, gjorde jag ett inlägg om min idé. 
Inom några dagar hade flera visat intresse och inom en 
vecka var vi tio. Dessa la jag in i en sluten grupp på Face
book där vi gemensamt bestämde var, när och hur vi 
skulle träffas. Det tog ett tag innan alla insåg att jag inte 
gjorde jobbet utan bara höll i trådarna, men efter några 
veckor var alla överens. 

Ett år senare har 
jag haft två träffar och 
nu är vi sexton CIan
vändare inom om rådet 
NorrköpingUppsala
Örebro som deltagit. 
Några har börjat um
gås, andra inte. Några 
har kontakt via Face
book mer eller min
dre, en del mejlar. Mitt 
mål var inte att delta
garna skulle bli vän
ner, utan att utbyta erfarenheter som man sedan har 
med sig genom livet och till min glädje har detta upp
nåtts tack vare engagerade deltagare.  

Jag anser att det är en fördel att inte ha med nära 
vänner i en sådan här grupp, på så sätt blir det en sa
lig blandning av nya människor, med olika bakgrund 
och erfarenheter. Det jag funderar över är att det saknas 
män, vi var två män av åtta första träffen, andra gången 
en av nio. Det är nog Facebook som är boven, det flesta 
som skriver är kvinnor. Jag tror inte det har så stor be
tydelse egentligen, det var ju CI som var den gemen
samma nämnaren och viljan att mötas.

När man har lärt känna varandra i verkligheten är 
det mycket lättare att förstå varandra genom nätet. Det 
här kan fler göra, behöver inte handla om CI. En person 
bör vara koordinator och om någon vill ni ha tips och 
råd går det bra att mejla mig på cibengt@hotmail.se.

Buller från Roslagsbanan 
Mark- och miljödomstolen har beslutat i flera 
ärenden gällande buller från Roslagsbanan. 
Domstolen fastställer att det är rimligt att vidta 
åtgärder för att dämpa buller från Roslagsba-
nan då riktvärdet överskrids både inomhus och 
på uteplats, återkommande spårskrik och att 
tvisten pågått under lång tid.



Buller i vardagen 
och hur det kan åtgärdas
Nu har Haningeföreningen haft den andra föreläsning-
en om bullerkällorna i vardagen. Föreläsare var akusti-
ker Anne Hallin och Leif Åkerlöf. Inbjudna åhörare var 
politiker, tjänstemän inom kommunens förvaltningar, 
skolhälsan och rektorer.

Föreläsarna berättade om olika slags ljud, och att 
buller är oönskat ljud. 45 dB(A) i naturen betraktas som 
ljud, men 35 dB(A) i sovrum med öppet fönster, betrak
tas som buller. Anne Hallin förklarade att trafikbuller 
är en av de största orsakerna till att vi blir påverkade av 
buller. Vi fick veta vad addition av ljud blir i antal deci
bel, 8–10 dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering 
av ljudet.

Mest störande ljudkällor i bostadshus är trafikbuller. 
Vid hastigheter under 30 km/tim är det motorn, och 
vid hastighet över 50 km/tim är det däcksbullret som 
är värst. 

Ena sättet att minska trafikljudnivån är att minska 
trafikmängden. Det andra sättet är att sänka hastighe
ten från 110 km/tim till 90 km, som ger 2 dB lägre ljud
nivå, eller en sänkning till 70 km/tim ger 4 dB lägre 
ljudnivå. Med bullervall eller bullerskyddsskärm eller 
en kombination av dessa kan också ljudnivån sänkas. 
Ny vägbeläggning ger 8–10 dB lägre ljudnivå och för
bud av dubbdäck sänker ljudnivån med 10 dB.  

Personer med hörselnedsättning skall ha bättre 
ljudmiljö än normalhörande. Enligt riksdagsbeslut är 
gränsvärdet för trafikbuller 30 dB(A) ekvivalent nivå in
omhus, utomhus vid fasad 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, 
och 70 dB(A) maxnivå vid uteplats. Det finns också krav 
som gäller tillgänglighet avseende hörbarhet i offentliga 
lokaler, samlingssalar och receptioner.

En åhörare nämnde att vi bör påverka politikerna, så 
att de inte bygger i bullerkänsliga områden. Leif Åkerlöf 
svarade att man vill utnyttja den befintliga infrastruk
turen, genom att bygga nära kollektivtrafiken, och att 
bebyggelsen får en bullerskyddad sida. 

En av politikerna i Stadsbyggnadsnämnden nämnde 
att det ska vara ljudklass B vid byggnation för att få god 
ljudmiljö inomhus i bullerutsatta områden. Det gäller 
inte bara människor som har hörselproblem, utan om 
människor i allmänhet. Mycket buller påverkar risken 
för hjärt och kärlsjukdomar. Det måste få kosta att byg
ga med hänsyn till god ljudmiljö. Enligt EUreglerna 
ska hänsyn tas till buller när man bygger.

En annan åhörare ansåg att samhällsplanerarna nu 
bygger in oss i kokonger för att skydda oss mot buller och 
hålla oss inomhus, så att vi inte drabbas av buller. Alla 
borde jobba tillsammans med politiker och sakkunniga 
för att få tystare bilar, tystare vägunderlag, tåg, bromsar 
och bussar. Det går om man gör det tillsammans. Leif 
Åkerlöf svarade att det vid planering av bostadsbebyg
gelse alltid planeras för en bullerskyddad sida.

Det diskuterades om andra störande ljud. I Handen 
finns en restaurang med marmorgolv och tunga trästo
lar som låter hemskt när man flyttar dem då de inte har 
tassar eller annat bullerdämpande. För ljudöverkänsliga 
är det därför svårare att vistas i det offentliga rummet. 
Akustikerna menade att de naturligtvis inte gett upp 
vad det gäller restauranger och liknande. I många fall 
är det mycket enkelt och billigt att åtgärda, men inget 
händer. En radiolyssnare påpekade att talet tyvärr ofta 
dränks av bakgrundsmusik så att man inte uppfattar 
vad som sägs.

Roland Hedman
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Vi har även fått bekräftat att alla, 

oavsett partifärg, känner till att 

det finns problem med Fritt Val-

systemet och att man måste göra 

något åt det.

Debatt om sjukvård
”…behövs en god och jämlik vård”

Några dagar före valet bjöd Dagens Medicin in till sjuk-
vårdspolitisk debatt. Medverkande politiker var Filippa 
Reinfeldt (M), Helene Hellmark-Knutsson (S), Anna 
Starbrink (FP), Helene Öberg (MP), Gustav Hemming 
(C), Ella Bohlin (KD) och Håkan Jörnehed (V). Under-
tecknad deltog tillsammans med intressepolitisk om-
budsman Berit Hagström samt kanslichef Arne Kanth 
från distriktskansliet. Vi hade noga förhört oss om att 
det skulle finnas slinga och fått löfte om detta vid inte 
mindre än två tillfällen. Trots detta visade det sig vid de-
battstart att så inte var fallet. En snabbutryckning med 
tillsägelse till ansvarig tekniker löste dock problemet re-
lativt snabbt.

Den första frågan som ställdes av modera
tor Christina Kennedy (chefredaktör på 

Dagens Medicin) var vilken sjukvårds
politisk fråga som var viktigast inför 
valet. Partierna lyfte olika frågor, 
men flera nämnde att det behövs en 
god och jämlik vård och att vårdjobb 
måste bli mer attraktiva så fler söker 
sig dit. KD menade att staten behöver 
ta ett ökat ansvar för vården i fram

tiden.
Det blev bitvis hård debatt 

kring att väldigt många ak
tivt valt vårdcentral och är 

nöjda med det, medan 
andra lyfte att vissa före
tag upplevs som giriga. 
Enligt M är ungefär 
en tredjedel av mottag
ningarna entreprenörs

drivna. Inom primär hörselrehabilitering är det 100 
procent.

När det gällde vårdvalsfrågan specifikt värnar många 
om den fria etableringsrätten men är eniga om att det 
fungerar olika väl inom olika vårdområden och att det 
behövs en översyn. Det kan också behövas ekonomisk 
styrning för att öka incitamenten för etablering i vård
tyngda områden.

Man har noterat problemet med att de som behöver 
mest vård är de som får vänta längst. Akutbesöken ökar 
och människor med stora vårdbehov trängs undan i det 
nuvarande systemet. Det är viktigt att få meddelarfrihet 
tydligt inskriven i alla vårdavtal så att det ska bli lättare att 
anmäla eventuella brister (C). Politikerna hänvisade till 
att brukarundersökningar visar stor nöjdhet, men en i 
publiken tog upp svåra psykosociala problem hos sönder
stressad vårdpersonal som hon träffat i egenskap av fack
lig företrädare, så det finns flera perspektiv. Som alltid.

Direkt efter debatten fick vi tillfälle att växla några 
ord om hörselvården och Fritt Val av hjälpmedel med 
Filippa Reinfeldt (M). Hon berättade om svårigheter att 
hitta bra ersättningsmodeller men att hon gärna ville 
diskutera vidare med oss. Även Gustav Hemming (C) 
tog upp hur viktigt det är att samarbeta med brukaror
ganisationerna. Det kändes extra bra att få kontakt med 
just dessa två eftersom vi därmed har träffat företrädare 
för samtliga politiska partier. Vi har även fått bekräftat 
att alla, oavsett partifärg, känner till att det finns pro
blem med Fritt Valsystemet och att man måste göra 
något åt det. 

Den som är intresserad kan se hela debatten på 
www.dagensmedicin.se/dmplay.

Agneta Österman
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På gång…

TISDAG BLIR ONSDAG
Ménièreföreningens tisdagsträffar kommer från och 
med januari 2015 att bli onsdagsträffar. Den första 
blir den 21 januari kl. 14–16.

ÖFL-TRÄFF
Den medlemsträff som tidigare aviserats i utskick 
till ÖFL-medlemmar kommer att äga rum i HRF:s 
lokaler på Södra Långgatan 21 i Solna lördagen 
den 29 november. Programmet är inte fastställt vid 
DistriktsNytts pressläggning, men intresserade av 
träffen anmäler sig senast 10 november till 
ofl@distriktet.info eller till Birgitta 08-776 11 00. 

HYVIS HÖSTFEST
Lördagen den 6 december hålls höstfest på Dövas 
Hus med trevlig samvaro, buffé och dans. Närmare 
information finns om anmälan, pris med mera på 
www.hrf.se/hyvis.

SHIBA-TRÄFF
Hörselskadade med invandrarbakgrund (Shiba) 
träffas för fika och trevlig samvaro lördagen den  
16 november kl. 13–16 i distriktets lokaler. 

FÖRELÄSNING I ÖRNSBERG
HRF Stockholm har sin tredje föreläsning i höstens 
serie den 15 november kl. 18 på Instrumentvägen 
19, Örnsberg. Denna gång är ämnet ”Lär dig leva 
med tinnitus”.

HRF HANINGE 
Deltog på Haningedagen i augusti med ett 
informa tionsbord och har haft föreläsning 
om buller. Föreningen firar 45-årsjubileum i 
samband med det traditionella julbordet.

HRF HUDDINGE 
Ska fira 45-årsjubileum i samband med 
föreningens julbord i december.

HRF JÄRFÄLLA-UPPLANDS BRO
Hade öppet hus med hörseltest i Jakobsberg på 
Hörselskadades dag.

HRF LIDINGÖ 
Försöker komma in i skolor för tinnitusinformation, 
men nekas med motivation att skolsköterskan ska 
ombesörja detta.

HRF SOLLENTUNA-UPPLANDS 
VÄSBY-SIGTUNA 
Medverkade på en föreningsmässa i Upplands 
Väsby centrum med bland annat hörseltest på 
Hörselskadades dag.

HRF TÄBY 
Hade träff med information om hörselhjälpmedel 
och hörseltest på Hörselskadades dag.

TSS-CAFÉ
Distriktet provade att ha TSS-café en eftermiddag 
i september. Alla försökte använda sig av sina 
teckenkunskaper i diskussionerna, fikade och 
hade trevligt.

HEMSIDESKURS
En lördag i oktober genomfördes den andra hem-
sideskursen i distriktets lokaler i Solna. Fem flitiga 
och djupt koncentrerade från föreningarna Lidingö, 
SUS och CI deltog. Datalärare var Agneta Öster-
man. Läs mer på sidan 4.
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Ledarskap – en investering för framtiden
För att HRF ska kunna utvecklas och fortsättningsvis 
påverka samhället till det bättre för alla hörselskadade 
personer behövs engagerade och kompetenta medlem-
mar. En långsiktig strategisk investering är att distriktet 
blir bättre på att fånga upp engagerade personer och sä-
kerställer att vi har ett väl fungerande ledarskap.

– Att satsa på ledarskap och kompetenshöjande in
satser är en förutsättning för att vi som organisation ska 
utvecklas. Deltagande på riksförbundets utbildningar 
är ett bra sätt att åstadkomma detta, säger distriktets 
ordförande Agneta Österman.

Ledarskap inom distriktet handlar om olika uppdrag 
i föreningsstyrelser, distriktsstyrelsen och ansvariga för 
enskilda aktiviteter eller projekt. Kansliet håller just nu 
på med att se över hur distriktet kan göra en strukture
rad kompetensutveckling för aktiva medlemmar exem
pelvis genom ledarskapskurser.

Fyra på förbundskurs
I slutet av september anordnade riksförbundet en ordfö
randekurs där fyra föreningsordförande, varav tre är le
damöter i distriktsstyrelsen, deltog. Det var Clas Viotti, 
Arne Hall, Göran Blomberg och LarsErik Thellnér.

De berättar att kursen innehöll bra grundläggande 
information om organisationen, framför allt för den 

som är ganska ny som förtroendevald. Men även den 
som är ”inkörd” fick en del matnyttigt att tänka på, 
dessutom är det värdefullt att få bekräftelse på det man 
tror sig kunna. Det handlade om att gå igenom HRF:s 
grundläggande handlingar – stadgar, handlingspro
gram och intressepolitiskt program samt hur man som 
ordförande kan lägga upp sitt arbete. 

Väldigt givande var att få tillfälle att knyta kontakter 
med andra föreningsordföranden i landet.

– Ingen förening/grupp/verksamhet blir bättre än 
sin ledare. Att utveckla ledare är att tänka på framtiden, 
att utvecklas och att lättare kunna uppnå målsättningar, 
säger Clas Viotti.

Ulla Sand

HRF:are till Roslagen
En nästan fullsatt buss, 41 personer, startade i ottan lördagen 
den 22 augusti sin färd mot Roslagen. Solen sken och det var 
varmt och behagligt!

Första stoppet blev vid den ekologiska odlingen Växplats 
Nybyn, där vi drack kaffe med äppelkaka i ett växthus med 
Pelargonutställning! Vi var många blomtokiga som njöt! De 
flesta passade också på att ”självplocka” eterneller.

Heliga Birgittas Finsta stod sedan på programmet. Vi be
sökte både hennes ”bönegrotta” och kyrkan. Gull hade läst 
på och berättade Birgittas historia.

Lunch intogs på s/s Norrtälje. Självklart bjöds på ström
ming och potatismos med rårörda lingon!

Dagen avslutades på sjöfartsmuséet i Älmsta, som drivs 
av en ideell förening. Vi fick en fin guidning av Håkan, som 
bland annat berättade att han själv varit med många gånger 
och rott Postrodden mellan Åland och Grisslehamn.

På vägen hem var vi nog alla ganska trötta och nöjda med 
att bara koppla av!

Tack alla glada människor för en härlig dag! Särskilt tack 
till Gull som fixat allt!

Inga Hägerbring, HRF JärfällaUpplands Bro

Foto: Bengt Gereonsson, HRF Norra Skaraborg.
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER
Chicago
5/11 19.00
Karl Gerhard (Stora scenen)
13/12 13.00, 14/2 13.00
Happy End (Klarascenen)
21/11 19.00, 11/12 19.00
Bibeln
7/12 19.00, 20/1 19.00
Ronja Rövardotter
16/1 18.00, 23/1 18.00
En Folkefiende (Lilla scenen)
9/1 19.00

Vid frågor, kontakta kundtjänst
E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se  
(biljetter kan inte bokas via e-post).
Telefon (ej texttelefon): 08-506 20 200,  
mån–sön kl. 12.00–16.00.

HÖRSLINGA

På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har man 
hörapparat med T-spole finns halsslingor. 

DRAMATEN
Tre systrar
16/11
Måsen 
13/11, 18/11, 6/12, 7/12
Ungefär lika med
29/11, 3/12
Rosmersholm
8/11

För biljettbokning, kontakta biljettkassan.
E-post: 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 utrustad med 
teleslinga.

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

TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV
Samma text-tvsida, 199, för alla dessa kanaler:
SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen, Kunskaps-
kanalen, TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, TV4 Film, 
TV4 Sport, TV3, Kanal 5, Kanal 9

Att höra och höra till!
Hörselskadades distrikt finns på mässan Allt för Hälsan 6–9 november. 

I vår monter B03:58 kan man göra ett 
hörseltest och få information.

Besök oss gärna på www.distriktet.info eller
www.facebook.com/groups/distriktet
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Hur såg det ut förr?
En som kommer ihåg hur det såg ut på 50-talet i Sol-
na där distriktet nu har sina lokaler är HRF:aren Irene 
Montero. Hon var ofta hos sin mormor som bodde i om-
rådet här i Hagalund. 

– Spårvagn 15 gick från 
Norra Bantorget till Sund
byberg och körde längst 
Råsundavägen. Råsun
davägen var en lugn gata 
med många småaffärer 
och även biografer. På 
spårvagnen fanns nästan 
alltid någon bekant som 
man bytte några ord med. 
Man kunde åka till Råsun
da, göra en utflykt till Rå
stasjön eller Haga Norra. 
Men oftast gick man, och 
det var ju bra ur hälsosyn
punkt.

Hagalundskolan som 
finns mitt emot distriktslokalerna fanns även på 50ta
let, men var då en grundskola och inte lika många hus 
som idag. Vid skolan fanns en mindre park med en liten 
kiosk som under höst och vinter sålde fisk. 

– Där köpte jag strömming och lärde mig rensa till
sammans med mormor.

Åkersvägen som går från Råsundavägen korsade 
då Södra Långgatan och fortsatte på andra sidan – nu 
är det bebyggt. Kvarteret där distriktet nu finns var på 

50talet lummigt och bebyggt med trähus. 
– I ett av husen fanns ”kattkärringen” som sas vara 

elak och ha trollkonster för sig där hon behövde barn. 
Henne var vi rädda för. 
Hon var ett känt original i 
trakten. Men förmodligen 
var hon sjuk och försökte 
leva så gott hon kunde, sä
ger Irene.

Runt om fanns småaf
färer, som mjölkaffären 
dit man ofta gick eftersom 
de flesta inte hade kylskåp 
och kunde förvara mjölk 
hemma under längre 
tid. En tobaksaffär med 
många olika varor fanns 
också. Där köpte Irene 
sina första julklappar, jul
granskulor.

När de blå höghusen, 
”Blåkulla”, byggdes försvann lummigheten och alla 

trähusen där. Flera av husen hade grävda brunnar och 
behövdes en trappa till övervåningen spikade man dit 

en utanpå. Det var främst fråga om funktionalitet, inte 
en fråga om ”home styling” som det ofta är idag. Nya 
hus betydde bekväma lägenheter, men Irene berättar 

att hennes mormor inte trivdes i äldreboendet i Blåkul
la. Hon saknade grannarna och trivseln i sin gamla 

omoderna lägenhet.  Ulla Sand

KONSTEN ATT NÅ TINNITUSMEDLEMMARNA
Tinnitusföreningens styrelse har beslutat att börja an
vända epost som kommunikationsmedium i framti
den. Portokostnaderna, som på ett förödande sätt urhol
kar föreningens ekonomi, kan på så sätt minska. Bland 
tinnitusföreningens medlemmar har cirka hälften upp
givit epostadress. Information kommer, liksom tidiga
re, att sändas per post till alla medlemmar som inte har 
epostadress eller som av någon anledning inte vill ha 
epost. Den som inte vill ha epost utan föredrar vanlig 
post ska meddela detta till någon i tinnitusstyrelsen. De 
medlemmar som inte har dator kan på närmaste biblio
tek läsa Tinnitusföreningens hemsida 
www.hrf.se/tinnitusforeningen. Ansvarig för 
hemsidan är Marie Nordstrand, epostadress 
nordstrandmarie@hotmail.com. 

Telefon 08654 79 45. Tinni
tusföreningens epostadress 
är tinnitus@distriktet.info.

Efter nyår kommer Tin
nitusföreningens kamrat
träffar att sändas via Skype 
från distriktslokalen i Solna 
så att de medlemmar som 
inte kommer på kamratträffarna ska kunna vara med. 
Vår styrelseledamot Björn är expert på detta och kom
mer att hjälpa alla som är intresserade av att delta. Vi 
hoppas att det är intressant för våra medlemmar att vi 
moderniserar vår kommunikation.

LarsErik Thellnér

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 finns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bildfilerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-filerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-filerna 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, 
hrfs tinnitusgrupper

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

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrfs menière-
verksamhet

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

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

01,1 01,2 02

Foto: Olle Johansson, hämtat från Solna stads bildarkiv.



Posttidning B
PORTO BETALT

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

NOVEMBER
4 kl. 14–16 Ménièreföreningens tisdagsträff
5 kl. 18.00 HRF Stockholm föreläsning om 

tinnitus
6 kl. 18–20 HYViS pubkväll
6–9  Distriktet på Stockholmsmässan, 

Allt för hälsan
14 kl. 13–16 Shiba-träff
15 kl. 13 HRF Järfälla-Upplands Bro 

medlemsmöte
20 kl. 17–19 Tinnitus/ÖFL kamratträff
22 HRF Täby medlemsmöte
29 kl. 14.00  HRF Haninge julbord

DECEMBER
2 kl. 17.00 Ménièreföreningens medlemsmöte
3 Distriktsmöte
3 Distriktsstyrelsen sammanträder
4 kl. 18–20 HYViS pubkväll
6  HRF Täby julfest
6  HYViS höstfest
10 kl. 16–18.30 Distriktets adventsmingel och 

jubileum
11  HRF Lidingö julfest

2015

JANUARI
18 Distriktets vårmöte – preliminärt
21 kl. 14–16  Ménière onsdagsträff

FEBRUARI
11 Distriktsstyrelsen sammanträder
18 kl. 14–16  Ménière onsdagsträff
26 kl. 18.00 HYViS årsmöte
22  Distriktets årsmöte

Distriktskansliet
ADRESS: 
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
SÖDRA LÅNGGATAN 21 
169 59 SOLNA

EXPEDITION:
TELEFONTID: TIS–FRE  09.00–11.30 
08-702 30 50
kansli@distriktet.info
www.distriktet.info

EXPEDITION
ISABELLA NORDFORS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@distriktet.info

OMBUDSMAN
SEIJA BEXAR
08-702 30 52 
seija.bexar@distriktet.info

OMBUDSMAN
BERIT HAGSTRÖM
08-702 30 53
berit.hagstrom@distriktet.info

OMBUDSMAN 
ULLA SAND 
08-702 30 54
ulla.sand@distriktet.info

KANSLICHEF
ARNE KANTH
08-702 30 51
arne.kanth@distriktet.info

”Grön” bullerskärm 
I Stockholm har traf ikkontoret 

satt upp en skärm med växtlighet 
på båda sidor. Syftet är att 

utvärdera konstruktionen och 
växternas tålighet.


