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VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE OCH NY STYRELSE
Med siktet inställt på valen 2018 valde årsmötet att fortsätta satsa på 
strategiskt utvecklingsarbete. Detta arbete kommer i distriktsstyrelsen 
att ledas av nyvalde ordföranden Jonas Sahlberg.
Den 20 april samlades Hörselskadades distrikt i Stockholms län på 
kansliet för att hålla årsmöte. Närmare 40 personer var med och be-
slutade om distriktets framtid. 

Under årsmötet beslutade föreningarnas ombud att även fortsätt-
ningsvis satsa på strategiskt utvecklingsarbete med sikte på såväl de 
allmänna valen 2018 som att skapa varaktiga och hållbara förändring-
ar i ett längre tidsperspektiv i enlighet med en långsiktig målbild. 
Årsmötet röstade även ja till att införa en ny modell för ekonomiskt 
organisationsstöd till föreningarna och möjlighet att söka projektme-
del. Detta kommer att ersätta Femkronan och andra former av ekono-
miska stöd till föreningarna.

 
En ny styrelseordförande valdes under årsmötet. Jonas Sahlberg 

efterträder Agneta Österman som ordförande. 
Jonas har varit förtroendevald inom Hörselskadades sedan 2008 

och var nu senast kassör i distriktet. Jonas Sahlberg är hörselskadad 
sedan barndomen och använder dubbla cochleaimplantat. Han arbe-
tar idag som fastighetsförvaltare, men har under större delen av sitt 
yrkesliv suttit i olika ledningspositioner inom IT-branschen. 

Om distriktets framtid säger han:
- Distriktet ska särskilt driva på för en bättre och rättvis hörselvård 
och god ljudmiljö i länet. Med vårt förändringsarbete inom distriktet 
ska vi bli en stark samhällsaktör och särskilt inför valet 2018.

Vidare valdes en ny styrelse under årsmötet. Evelynn Holmer Wy-
stråle valdes till kassör och styrelsen har även fått tre nya ansikten - 
Peter Falkegård, Lars Lindberg och Farha Halef. Lasse Lindén valdes 
om ytterligare en mandatperiod. Övriga som sitter i styrelsen med 
ett år kvar av mandatperioden är Barbro Eriksson, Britt Edoff, Roland 
Hedman och Eivor Rådberg.
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Ledare
Min första ledare

Först vill jag tacka för förtroende att leda Stockholmsdi-
striktet. Jag ser fram emot min nya roll med stor tillför-
sikt då mina företrädare har gjort ett utmärkt jobb. De 
senaste åren har präglats av stora förändringar och nu 
är vi framme vid målet för den senaste målbilden - en 
stark organisation anpassad för dagens utmaningar. En 
organisation som inte förändras med omvärlden kom-
mer ofrånkomligen att stagnera i sin utveckling. 

Hörselvården har förändrats de senaste åren och 
samhället har haft svårt att ta hänsyn till behovet av 
hörselvänliga miljöer där vi kan samtala utan att an-
stränga oss. Det gäller både utomhus, i restauranger, i 
skolan med mera.

Jag hoppas att ni kommer att se nya sätt att påverka 
vår omgivning på, många olika sätt har prövats under 
de senaste åren av både distriktet och förbundet. Di-
striktet kommer nu att fokusera mer på långsiktiga lös-
ningar, som t ex samtal med politiker och tjänstemän 
på landstinget för att hitta lösningar på de problem som 
finns inom hörselvården. Fokus kommer även att ligga 
på hur vi ska få samhällsplanerare, arkitekter, krögare, 
skolledningar med f lera att ta hänsyn till en bättre ljud-
miljö, något som inte bara kommer oss med hörselska-
da tillgodo.

Distriktet kommer självklart även fortsättningsvis 
att stödja föreningarna och jobba med att utveckla både 
dagens och framtidens ledare med olika kurser och se-
minarier.

Stark, synlig och hörselsmart är ledorden för HRFs 
kongress som kommer att hållas i Linköping sista hel-
gen i maj. Det är många frågor för de kommande fyra 
åren som ska diskuteras och sedan beslutas. Från länet 
åker 17 ombud, 6 observatörer och jag som distriktsom-
bud. Kanske ses vi där!

 

Jonas Sahlberg, distriktsordförande

”ETT DISTRIKT VÄRT NAMNET!”
Efter sex år som ordförande för Hörselskadades di-

strikt i Stockholms län lämnade Agneta Österman över 
stafettpinnen till Jonas Sahlberg på distriktets årsmöte. 
- Jag är stolt över att vi fått stenkoll på ekonomin och 
verksamheten under min tid som ordförande, vi är nu 
ett distrikt värt namnet, säger Agneta.

Agnetas karriär i HRF startade när hon blev ordföran-
de i Cochlea implantat-föreningen. 2009 började hon ar-
beta på ett vikariat på distriktets kansli och det var i slutet 
av det året som hon blev tillfrågad att kliva på ordföran-
deposten för Hörselskadades distrikt i Stockholms län. 
- Jag och styrelsen har arbetat hårt med förändrings-
arbetet som tog sin början i att få bra rutiner för eko-
nomi och redovisning. Beslutet att minska distriktssty-
relsen från en ledamot från varje förening, till dagens 
modell där valberedningen kan bidra mer aktivt har 

varit mycket positiv, säger Agneta, och fortsätter: 
- Distriktet består av många engagerade människor 
med förändringsvilja. Vi måste våga förändras för att 
överleva i omvärlden, där förutsättningarna för ideella 
organisationer har ändrats.

Agneta fortsätter sitt engagemang i förbundsstyrel-
sen där hon hoppas på att få förtroendet att sitta som le-
damot en andra mandatperiod. Hon är även nominerad 
till ordförandeposten i förbundsstyrelsen.

Agneta tycker att det känns lagom att läm-
na över ordförandeskapet efter sex år och 
hon har fullt förtroende för de som tar över.  
- Det känns bara roligt att lämna över till både nya och 
gamla styrelseledamöter. Det ska bli spännande att se 
dem fortsätta med förändringsarbetet och leda distrik-
tet in i framtiden!
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VI ÄR HÖRSELSKADADES KANSLI!
Kansliet för hörselskadades distrikts i Stockholms län har under det senaste året genomgått en del 
förändringar. På kansliet idag finns det både bekanta ansikten, men också några nya. 
Distriktsnytt har lärt känna kansliets medarbetare lite bättre…

Berit Hagström
Berit är en nyfiken jurist 

från Stockholms innerstad 
som har engagerat sig i hörsel-
frågor sedan slutet av 90-talet, 
detta då Berit själv är gravt hör-
selskadad sedan hon fick mäss-
lingen som barn. Hon började 
sin karriär inom HRF när hon 
för drygt 20 år sen blev ersät-
tare i HYViS. Därefter klätt-
rade hon snabbt inom organi-

sationen och blev ordförande i HYViS och sedermera 
vice ordförande i distriktsstyrelsen mellan 2000-2005. 
Efter det har hon haft en rad olika förtroendeuppdrag. 
- Något som var särskild spännande var att sitta i HRF:s 
stiftelsestyrelse där vi ansvarade för att placera pengar 
och dela ut medel, säger Berit.

2005 började hon arbeta som ombudsman på Hör-
selskadades distrikt och idag är Berit handläggare. Hon 
skriver bland annat utredningar som hon ”servar” res-
ten av kansliet med. Tjänsten innebär att Berits juridis-
ka kompetens tas i anspråk, vilket hon tycker är roligt.

Om några år hoppas Berit att Hörselskadades di-
strikt är en blomstrande organisation som många vill 
tillhöra och som det ska vara attraktivt att vara aktivt 
förtroendevald i. Hon ser att organisationen blir en na-
turlig samtalspartner i politiken kring hörselfrågor. 

När Berit inte arbetar på distriktets kansli busar hon 
med sonen Erik och umgås med vänner. Hon tycker 
även om att förlora sig i en god bok och fynda på auk-
tioner.

Tre snabba med Berit

Min dolda talang är… envishet och uthållighet.

Mitt drömresmål är... Rom.

Min roligaste ”felhörning” var när... jag var liten och 
trodde att det hette ”ett ögonbryn” istället för ”ett ögon-
blick”.

Arne Kanth
Arne är smålänningen som drivs uppåt, både i sin 

hobby klättring och på jobbet. Efter 10 år som yrkes-
verksam inom industrin skolade Arne om sig till stats-
vetare och började arbeta med intressegruppers möjlig-
heter att påverka politik och samhälle. 

För ett och ett halvt år sen lämnade han sin tjänst 
som Public Affairs-ansvarig på Rädda Barnen och bör-

jade arbeta som kanslichef på Hörselskadades distrikt i 
Stockholms län.

Arnes huvuduppgift är att leda och driva ett omfat-
tande strategiskt utvecklingsarbete i organisationen. 
Han har även ansvar för personalfrågor, ekonomi, samt 
håller kontinuerlig kontakt med distriktets styrelse.  
- Sen jag började på distriktet har jag jobbat med att 
minska kansliets administrativa arbete och öka verk-
samhetsarbetet. Det är en spännande utmaning att 
driva den här typen av förändringsarbete, och det finns 
en förståelse från distriktets ledning och en vilja att för-
ändra organisationen på riktigt, säger Arne. 

Nu är det fullt fokus mot valen 2018 för distriktet, 
men tittar Arne längre fram ser han att Hörselskadades 
distrikt inom en tioårsperiod är experter på hörselrela-
terade frågor, och på att kommunicera det. Målbilden är 
att distriktet ska kunna påverka både politik och sam-
hälle. 

Vid sidan om jobbet ägnar sig Arne åt friluftsliv, 
gärna tillsammans med familjen som består av fru och 
två döttrar. Han är glad åt att döttrarna börjar dela hans 
intresse för utförskidåkning.

Tre snabba med Arne:

Min dolda talang är… att baka 
pizza. Jag har faktiskt jobbat 
som pizzabagare.

Mitt drömresmål är… Norra 
Kanada. Det är friluftslivet där 
som lockar, jag vill paddla i f lo-
derna utåt ishavet.

Min roligaste ”felhörning” var 
när… det minns jag inte, men 
det har definitivt förekommit.

Ulla Sand
Ulla är dalkullan som flyttade till Stockholm för 44 

år sedan. Det var Hörselgymnasiet i Alvik som lockade 
och sen blev hon kvar i huvudstaden. Ulla har arbetat 
heltid inom HRF sedan 1980, och har hunnit med en 
mängd olika tjänster under årens lopp. Då Ulla är ut-
bildad fritidsledare började hon jobba som ungdoms-
konsulent. Därefter har hon arbetat som konsulent, 
ombudsman och idag är hon verksamhetsutvecklare. 
- Jag jobbar med distriktets föreningar och med att 
utveckla dem. Jag arbetar även med att skapa arbets-
grupper inom distriktet som inte är kopplade till själva 
föreningarna. Sen ansvarar jag även för kurser, och ut-
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bildningar för föreningarna.  
I framtiden ser Ulla att Hör-
selskadades distrikt är en or-
ganisation som syns mer mot 
myndigheter och politiker 
och att organisationen för-
hoppningsvis har f ler med-
lemmar. Hon vill även att det 
ska finnas f ler arbetsgrupper 
som arbetar med specialfrå-
gor. Ulla tror även att de lo-
kala föreningarna både jobbar 

med den sociala biten men också att de syns mer utåt.  
     Ulla som själv är hörselskadad har aldrig skämts 
över sitt handikapp som innebär att hon är helt döv 
på ena örat och hör dåligt på det andra där hon har 
en blå hörapparat med snyggt glitter på insatsen. Hon 
har istället alltid varit öppen med att hon hör dåligt. 
- Jag har faktiskt aldrig stött på några negativa reaktio-
ner från omvärlden gällande min hörselnedsättning.

Tre snabba med Ulla:

Min dolda talang är… att krydda egen snaps – favoriten 
är slånbär! God kryddad snaps ska avnjutas rumstem-
pererad i små sippar.

Mitt drömresmål är… USA för att hälsa på släktingar 
som bor i Kalifornien.

Min roligaste ”felhörning” var när… jag efter söndagssko-
lan kom hem till mamma och berättade att vi lärt oss om  
Jesus och de 12 läderungarna. 

Sebastian Kopp
Efter fem år utomlands med jobb och studier har 

Boråskillen Sebastian hittat tillbaka till Sverige och för 
två månader sedan började han arbeta som utredare på 
Hörselskadades distrikt. Sebastian kombinerar jobbet 
med sitt examensarbete, som han planerar att vara färdig 
med efter sommaren och då ta sin master i statskunskap. 
- I jobbet så utreder jag just nu hörselvården i distriktet. 
Både den primära vården och den utvidgade hörselreha-
biliteringen, berättar Sebastian.

Han tror att Hörselskadades distrikt i Stockholms 
län i framtiden kommer vara 
en handikapporganisation 
som syns. Att organisatio-
nen, när det blir en aktuell 
fråga som berör hörselvården 
i Stockholms län, alltid får 
kommentera. Att landstinget 
frivilligt vänder sig till distrik-
tet för att rådfråga och få veta 
vad medlemmarna tänker och 
tycker. Sebastian tror också att 
distriktet om några år lockar 

f ler yngre medlemmar och fångar upp allas intressen 
som handlar om hörselnedsättning. 

När Sebastian inte jobbar eller pluggar så gillar han att 
spela basket i ett Korpen-lag och att hänga med vänner och 
sin fästmö.  Han gosar även gärna med sin katt Denzel. 
Tre snabba med Sebastian:

Min dolda talang är… frågesport, jag är faktiskt rätt 
grym. På Spåret är under vintermånaderna heligt, hem-
ma hos mig är det inget fredagsmys utan blodigt allvar.

Mitt drömresmål är… Rwanda och kolla på bergsgoril-
lor. Och jag vill även se en blåval!

Min roligaste ”felhörning” var när… jag trodde att en 
låt hade ett vackert kärlekstema och skickade låten till 
min fästmö, men tydligen hade jag hört fel och låttexten 
handlade om att göra slut… Det har man ju fått äta upp! 

Cecilia Wihlborg
För några veckor sedan bör-

jade kansliets nyaste tillskott 
Cecilia sin tjänst som kom-
munikatör på Hörselskada-
des distrikt. Cecilia kommer 
närmast från bransch- och 
arbetsgivarorganisat ionen 
Glasbranschföreningen där 
hon arbetade med kommu-
nikation och projektledning.  
- Jag kommer vara en del av 
förändringsarbetet i distriktet 
där vi ska arbeta med påver-
kansarbete gentemot politiker, samhälle och allmänhet. 
Vi ska också jobba mer med att kommunicera ut vad vi 
själva gör. Min tjänst kommer vara väldigt varierad och 
innehålla allt från uppdateringar på hemsida och Face-
book till att skriva kommunikationspolicys och arbeta 
strategiskt med distriktets kommunikation.

Om några år tror Cecilia att Hörselskadades distrikt 
har fått en ny grund att stå på med väloljade rutiner för 
verksamhet och påverkansarbete. Vill någon politiker 
eller journalist prata hörselfrågor så är Hörselskada-
des distrikt den självklara samtalspartnern. Hon hop-
pas även att distriktet har ökat på antalet medlemmar 
markant och att medlemmarna speglar länets hörsel-
skadade.

När Cecilia är ledig reser hon gärna och umgås med 
nära och kära.

Tre snabba med Cecilia:

Min dolda talang är… att jag är väldigt bra på att vissla.

Mitt drömresmål är… Bali. Att få surfa på turkosa vågor.

Min roligaste ”felhörning” var när… jag i större delen av 
mitt liv trodde att Gyllene Tider sjunger ”Kommer hem, 
äter spenat” när de egentligen sjunger ”Kommer hem, 
helt desperat” i Flickorna på TV2.



6 DISTRIKTSNYTT #2 2016
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TEXTAD KULTUR

STOCKHOLMS STADSTEATER

Farmor och vår herre
19/5 13.30
En folkefiende
20/5 18.00
Pappan
17/5 19.30, 3/6 19.00
Fröken Rosita
18/5 18.00, 4/6 18.00
Fosterlandet
10/5 18.00, 22/5 14.00, 5/6 14.00
Trollflöjten 2.0
14/6 19.00, 15/6 19.00

För textning får du låna display av publikvärdarna 
utanför salongen. 

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 mottagare och har 
man hörapparat med T-spole finns halsslingor.
Teleslinga finns på Klarabiografen, Studion, Plattan-
scenen och informationsdisken våning Plattan.

DRAMATEN

Rampfeber
14/5, 22/5
I lodjurets timma 
29/5, 5/6

Låna display, eller få textningen på egen mobiltelefon 
eller surfplatta via Wi-Fi med gratisapp. Information: 
www.dramaten.se/Infor-besoket/Tillganglighet. 

För bokning av biljetter, kontakta biljettkassan:
E-post: publikservice@dramaten.se
Telefon: 08-667 06 80

HÖRSLINGA
Stora scenen, Lilla scenen, Målarsalen, Lejonkulan 
och Elverket är utrustade med IR-slingor.  IR-motta-
garna finns för utlåning via publikvärdarna.
Stora scenen och Lilla scenen har teleslinga som 
ställs in till den egna hörapparaten.

TEXTAD BIOFILM
SF Bio, Zita Folkets Bio och Svenska Bio ska nu 
visa alla svenska filmer med text, om de är textade 
från början. Det ska framgå tydligt om filmen inte är 
textad.

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

FÖRENINGSANSVARIGA
Efter föreningens årsmöte - ni har väl rapporterat in 
alla uppgifter som förbundet vill ha? Har du frågor 
kring detta – kontakta förbundskansliet! 

Distriktets ekonomiska stöd till föreningarna – in-
formation kommer att skickas till alla föreningar. I 
annat fall finns blanketter på hemsidan.

FÖRENINGEN ÖFL NEDLAGD
Efter att ha varit vilande under ett år med en arbets-
grupp som försökt hitta sätt att fortsätta driva fören-
ingen, föreslogs till årsmötet att lägga ner föreningen. 
Vid årsmöte och extra årsmöte i mars beslöts så att 
lägga ner föreningen. Föreningens tillgångar har 
övergått till distriktet som beslutat att använda dessa 
medel för frågor kring ljudmiljö och buller.
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UTREDNINGAR PÅ GÅNG

FÖRSLAG OM NY LAG FÖR TOLKTJÄNST UTE PÅ REMISS
En ny lag där landstiget ska erbjuda tolktjänst för var-
dagstolkning, föreslås i en utredning gjord av Socialde-
partementet. Förslaget är nu ute på remiss, samtidigt 
som en förstudie genomförs i Västra Götaland.

I början av april skickade Socialdepartementet ut sin 
utredning Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 
till närmare 100 myndigheter, kommuner och orga-
nisationer på remiss, bland dem Hörselskadades Riks-
förbund. I utredningen föreslås en ny lag om tolktjänst 
för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Enligt 
lagförslaget ska möjligheterna till en mer effektiv och 
nationellt samordnad tolktjänst erbjudas tolkanvändare. 
Landstinget kommer fortsättningsvis att erbjuda tolk-
tjänst för vardagstolkning åt de tolkanvändare som är 
bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 
folkbokföringslagen och som stadigvarande vistas där. 

Ansvaret kommer troligen fortsättningsvis ligga på 
landstingen. 

Enligt förslaget lyfts bestämmelsen om vardagstolk-
ning bort ur 3b§ hälso-och sjukvårdslagen. Detta inne-
bär att hänvisning till patientlagen och att anmäla till 
patientnämnden tas bort. En ny skyldighetslag kommer 
att reglera vardagstolkning och landstingen har samma 
ansvar som tidigare. 

Vidare i utredningen behandlas frågor som rör en 
gemensam administrativ ingång för bokning av tolk, 
insatser för att effektivisera tolktjänst genom IT samt 
vissa frågor om tolk i arbetslivet.

Västra Götalandsregionen kommer att genomföra 
en förstudie i ovanstående frågor. Förstudien syftar till 
att närmare utreda möjligheterna att i vissa delar sam-
ordna landstingens tolktjänst för vardagstolkning. 

Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet senast 
den 15 februari 2017. 

NY UTREDNING OM HJÄLPMEDEL
Tillgången till och användningen av hjälpmedel ses just 
nu över av en särskild utredare. Syftet är att öka likvär-
digheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter 
och regelverk.
I december beslutade regeringen att utse Gunilla Malm-
borg till särskild utredare för utredningen om Hjälp-
medel, teknik och metoder för delaktighet och självbe-
stämmande. 

Malmborgs uppdrag består bland annat av att ana-
lysera regler, ansvarsfördelning och samverkan mellan 
berörda huvudmän samt bedöma hur allt detta påver-
kar effektivitet i förskrivning, utnyttjande av hjälpme-
del och ekonomiska resurser, utveckling och innovation 
samt föreslå vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. 
Med grund i denna analys ska hon föreslå vilka eventu-
ella åtgärder som ska vidtas för att bland annat tillgång-
en till funktionella hjälpmedel, tjänster och metoder för 
den enskilde kan bli mer likvärdiga runt om i landet.

Utredningen ska vara klar den 28 februari 2017. 
Den särskilde utredaren Gunilla Malmborg 

Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

KARTLÄGGNING - HÖRSELVÅRDEN
På kansliet på Hörselskadades distrikt genomförs just 
nu en kartläggning av hörselvården i Stockholms län 
för att förtydliga bilden över hur hörselvården är for-
merad och hur ansvaret är fördelat mellan beställa-
ren, utförarna och brukarna. Utredningen kommer 
att presenteras på hemsidan, så håll ögonen öppna!

DIGITALT NYHETSBREV
Vill du prenumerera på distriktets digitala nyhetsbrev? 
Maila kansli@distriktet.info och meddela oss ditt 
namn och e-postadress.
Nyhetsbreven kommer även att finnas på distriktets 
hemsida www.distriktet.info
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DISTRIKTET PÅ 

SOCIALA MEDIER
Hemsida: www.distriktet.info
Facebook: www.facebook.com/groups/distriktet
Twitter: @hrfsthlmslan

MAJ
7 kl. 18-20 HYViS pubkväll
10   Distriktskurs om medlemsvård
10   HRF Huddinge busstur
12 kl. 18-20  HYViS pubkväll
12  HRF Södertälje till bla. Tyresta  
18  HRF Nacka-Värmdö och Lidingö   
  till Wira bruk
18 kl. 14-16 Menière onsdagsträff 
18  HRF Täby till bla. Sala
19 kl. 18  Föreläsning på distriktskansliet   
  om hörselskadade i Finland
21 kl. 13-16  Shibaträff 
21 kl. 18  HYViS vårfest med bowling
22   HRF Järfälla-Uppl Bro sillunch
26  Forskningskonferens, Linköping
27-29  HRF kongress, Linköping

PROGRAMÖVERSIKT
För ytterligare information om program, kontakta distriktets expedition.

JUNI
3 kl. 18  HYViS brännboll (om dåligt väder  
  10 juni) på Djurgården
4 kl. 18-20 HYViS pubkväll  
11   HRF Solna-Sundbyberg till Trosa 

AUGUSTI
19  HRF Järfälla-Uppl Bro till S-tälje
20  HRF Haninge-Tyresö till Rejmyre 
24 kl. 14-16  Menière onsdagsträff
28   Distriktets höstmöte

SEPTEMBER
21 kl. 14-16  Menière onsdagsträff

ÖPPET HUS I NACKA-VÄRMDÖ
Hörselskadades förening i Nacka-Värmdö bjuder in till 
Öppet hus!
Plats: Lusthuset Boo folketshus, Orminge centrum
Tid: Torsdagar klockan 11-12 den 25 augusti – 15 de-
cember 2016
Läs mer på hemsidan: www.hrf.se/nacka-varmdo

FÖRELÄSNING
HYViS bjuder in alla i distriktet till föreläsning med 
Anne Sjökvist från Åland. Hon berättar om HiA, Hör-
selskadade i arbetslivet, en organisation för hörselska-
dade i svensktalande delen av Finland. 
Tid: torsdag 19 maj kl. 18-20
Plats: Hörselskadades distrikt, Södra Långg. 21, Solna
Anmälan: till kansliet eller hyvis@distriktet.info

HÖRSELSKADAD MED INVANDRAR-
BAKGRUND?
Shiba-gruppen träffas lördagen den 21 maj kl. 13-16 i 
distriktets lokaler på Södra Långgatan 21 i Solna. Här 
finns möjlighet att träffa andra hörselskadade med in-
vandrarbakgrund för att fika, umgås och diskutera. 


