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Jag har alltid förknippat Stockholm med kanel-
bullar. Vart man än går doftar det nygräddade kanel-
bullar. I Finland doftar det aldrig kanelbullar ute på 
stan, möjligen hemma i folks kök. 

Nu är jag själv en del av kanelbullarnas stad. I mel-
landagarna stuvade jag in en mycket liten del av mitt 
pick och pack i min gamla Audi och tog färjan över 
Ålands hav. Det gungade rätt ordentligt men det såg 
jag som ett gott omen för detta nya skede i livet. Jag 
vill inte ha en kavlugn tillvaro, jag vill ha gung och nya 
erfarenheter, upplevelser och utmaningar. 

De första dagarna på det nya året har jag tillbringat 
på Instrumentvägen 19 med att göra färdig denna 
tidning som min företrädare Moa så förtjänstfullt 
hade förberett. 

En kortkort beskrivning av mig kan vara: finlands-
svenska som är uppväxt i svenska delen av Österbot-
ten, journalistutbildad vid Åbo Akademi med arbets-
bakgrund både i medievärlden och i organisationer, 
mamma till två vuxna döttrar, hörselskadad happ-
användare som nu har väldigt svårt att förstå varför 
jag väntade ända tills jag var över 40 innan jag skaf-
fade hörapparaterna. Ja, och så är jag alltså från och 
med nu kommunikatör i Hörselskadades förening i 
Stockholm. 

Mycket är väldigt lika i Finland och Sverige men 
jag har ändå mycket att lära mig, 
inte minst om hörselvården här. 
Det lär man sig bäst genom att prata 
med dem som har erfarenheterna, 
alltså ni föreningsmedlemmar, så ta 
gärna kontakt. 

En stad som doftar kanelbullar 
och ett folk som bor i en sådan stad 
kan inte vara annat än bra. Vi hörs! 
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för att ni stödde oss 
under hörselveckan!TACK

Ecophon

LN Akustikmiljö

Stockholms stad

Wolfgang



Att få fler medlemmar engagerade är 
en utmaning som många folkrörelser 
och föreningar  brottas med. Detta gäl-
ler även Hörselskadades Riksförbund. 
Under en följd av år har riksförbun-
det förlorat medlemmar och runt om 
i landet läggs allt fler före-ningar ned, 
framförallt för att det är svårt att få 
nya personer att ställa upp att ta på sig 
uppdrag när de gamla eldsjälarna inte 
längre orkar. 

Vi i Stockholm har betydligt bättre 
situation men vi möter en liknande ut-
veckling. Kris kan både betyda kris och 
möjlighet. Jag tror på möjligheterna 
men är också övertygad om att vi måste 
ändra på  vår inställning till engage-
mang och hur vi väljer att organisera 
oss. Hierarkier och traditionella mötes-
former måste ersättas med lyhördhet 
och flexibilitet. Detta är ledord som styr 
arbetet i vår förenings utvecklingsar-
bete. 

Under hösten genomförde vi ett ut-
redningsarbete för hur vi ska bli bättre 

på bland annat uppsökande verksamhet 
och kommunikation. Målsättningen är 
att vi ska bli mer synliga och kända för 
allmänheten bland annat genom att vi 
driver ett tydligt politiskt påverkansar-
bete som märks. Hörselgången i Brun-
kebergstunneln som vi arrangerade i 
samband med hörselveckan är ett ex-
empel på detta. Ett annat exempel är att 
vi arrangerar seminarier i ABF-huset 
på Sveavägen.

Men även om det är en prioriterad 
uppgift att få fler medlemmar så ska 
det inte ske till vilket pris som helst. 
Inför den kommande kongressen finns 
det en del som förordar ett namnbyte 
på förbundet till ett organisationsnamn 
som öppnar upp för att locka andra 
grupper – till exempel de som jobbar 
inom området – för att på det sättet 
möta medlemsminskningen. 

Namnfrågan kan alltid diskuteras 
men att gå ifrån själva tanken att vara 
en organisation främst för och av hör-

selskadade vore ett steg tillbaka såväl 
ideologiskt som politiskt. Vi måste 
snarare ställa oss frågan varför inte fler 
hörselskadade och föräldrar till hörsel-
skadade barn väljer att engagera sig i 
HRF och förändra vår verksamhet uti-
från det. 

Och framför allt måste vi öka enga-
gemanget i vår förening.  Det är ett ar-
bete som vår förening i alla fall nu tar 
tag i på allvar.

Ledaren

Nu är ledamöterna utsedda till 
Stockholms första råd för mänskliga 
rättigheter. Tretton förtroendevalda 
och sakkunniga ledamöter som repre-
senterar civilsamhället, akademi och 
politik ingår i rådet vars mandatperiod 
är på ett år, fram till december nästa år. 

Kritik har framförts från funktions-
hinderrörelsen för att ingen represen-
tant för funktionshinderfrågor finns 
med trots att rådet ska inkludera alla 
diskrimineringsgrunder.

Rådets uppgift är att arbeta aktivt 
mot diskriminering, bevaka hur Stock-
holms stad lever upp till de internatio-
nella konventioner och deklarationer 
om mänskliga rättigheter som Sverige 
har anslutit sig till samt vara ett rådgi-
vande organ och en kunskapsresurs för 
kommunstyrelsen. Rådet ska också ut-
bilda personal. 

Valberedningen har utsett tre kandi-
dater av de personer som nominerats av 
föreningarna till att gå vidare i proces-
sen inför nomineringen av förbunds-
ordförande för Hörselskadades Riksför-
bund.

De tre är Mattias Lundgren, om-
budsman HRFs förbundskansli, Eva 
Sten, civilekonom, förbundskassör och 
ledamot av HRF förbundsstyrelse samt 
Agneta Österman, egen företagare och 
ledamot av HRFs förbundsstyrelse. Alla 
tre bor i Stockholm. 

Den 24 januari planeras de delta vid 
en  "hearing" i Stockholm. I samband 
med den erbjuds utbildning i ett digitalt 
mötessystem för kongressen. 

HRFs kongress hålls den 27-29 maj i  
Linköping. Kongressen hålls vart fjärde 
år och är HRFs högsta beslutande 
församling. 

Ingen från funktionshinderrörelsen 
i första rådet för mänskliga rättigheter 

Kandidater till 
förbundsordförande
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Lyhördhet och flexibilitet är våra ledord

Lars Lindberg, ordförande

Foto: Fredrik L
agerqvist

Ordinarie sakkunniga ledamöter: 
Christina Heilborn, UNICEF Sverige
Azam Qarai, Kvinnors nätverk
Maud Eduards, Stockholms Universitet
Ulrika Westerlund, RFSL Stockholm
Isak Reichel, Judiska Centralrådet
Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Right 
Defenders
Ersättare: 
Aleksander Gabelic, Svenska FN-förb.
Larisa Lacatus, Tro och solidaritet 
Stockholmsdistrikt
Pranvera Bahtiri, Interfem
Förtroendevalda ordinarie ledamöter: 
Gita Nabavi (Fi), ordförande
Karin Gustavsson (S)
Awad Hersi (MP)
Clara Bergman (V)
Cecilia Brink (M)
Gulan Avci (FP)
Isak Kupersmidt (C)



Flera tusen stockhol-
mare fick anledning att 
reflektera över bra och 
dåliga ljudmiljöer när 
de passerade genom 
Brunkebergstunneln 
under Hörselveckan i 
oktober. 

I slutet av Hörselveckan, 
som sker varje år i oktober, 
omvandlades Brunkebergs-
tunneln i centrala Stock-
holm till en ljud- och 
hörselupplevelse. Tunneln 
döptes till "Hörselgången" 
och kläddes med medde-
landen som fick passerande 
stockholmare att fundera 
över störande ljudmiljöer, 
ljuddämpning och varför det 
är viktigt att testa hörseln.

Gensvaret var positivt 
och många som passerade 
tunneln berättade att de blev 
glatt överraskade av budska-
pet. Inte minst hade flera 
som tillfrågades lagt märke 
till den ljuddämpning som 
hade gjorts i ett parti av 
tunneln, där Hörselskada-

des förening i Stockholm 
i samarbete med ett akus-
tikföretag hade monterat 
absorbenter för att göra det 
ljuddämpade området mer 
samtalsvänligt.

Mogert: "Prioriterad fråga"
En av besökarna var 

Roger Mogert (S), stadsbygg-
nads- och kulturborgarråd 
i Stockholms stad. Tillsam-
mans med akustikern Yvet 
Martin och HRF Stockholms 
ordförande Lars Lindberg 
stannade Roger Mogert upp 
i den ljuddämpade delen av 
Brunkebergstunneln för att 

samtala om ljudnivåerna i 
Stockholms stad.

Enligt Roger Mogert är 
ljudmiljön en prioriterad 
fråga i Stockholms stad. Sär-
skilt nämnde han ljudmiljön 

i skolan och miljöförvalt-
ningens arbete. Akustikern 
Yvet Martin kritiserade dock 
Stockholms stad för bris-
tande uppföljningsrutiner. 
Framför allt menade hon 
att det saknas kontroller 
av bullernivåerna i stadens 
befintliga lokaler. 

– I praktiken sker ingen 
kontroll i efterhand. Prak-
tik och teori är inte alltid 
samma sak, påpekade Yvet 
Martin.

Volontärer på stan
"Hörselgången" var öp-

pen för allmänheten hela 
fredagen och lördagen, från 
tidig morgon till sen kväll. 
Under både fredags- och 
lördagseftermiddagen fanns 
dessutom volontärer från 
Hörselskadades förening i 
Stockholm på plats vid tun-
neln för att dela ut informa-
tion, svara på frågor och 
utföra hörseltester.

 Moa Källström

4

Hörselveckan 2015

Budskap i tunnel väckte 
 intresse under Hörselveckan
Borgarråd besökte "Hörselgången" för att diskutera Stockholms ljudmiljöer

...och över 500 passade på  att testa hörseln på stan
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Många stockholmare 
tog chansen att testa 
sin hörsel under Hör-
selveckan. 

Under årets version av 
Hörselveckan erbjöds stock-
holmare möjligheten att 

testa sin hörsel ute på stan 
under parollen "Har du tes-
tat dig?". Odenplan, Sergels 
torg och Medborgarplatsen 
fick besök av 22 hörseltes-
tare under Hörselveckans 
måndag, tisdag och onsdag. 
Dessutom fanns hörseltesta-

Yvet Martin och Lars Lindberg 
samtalade med borgarrådet 
Roger Mogert (S) i tunneln.



Lokala nyheter

...och över 500 passade på  att testa hörseln på stan

Hårt tryck på 
Hörsellinjen 
efter kampanj
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Rådgivningstjänsten Hörsel-
linjen har gått på högvarv efter 
HRF:s annonskampanj under 
hösten.

Skaffa en hörapparat, men köp 
den inte. Det är budskapet i Hörsel-
skadades Riksförbunds (HRF) an-
nonskampanj för Hörsellinjen som 
har synts i Stockholms och Skånes 
län under hösten. 

– Med kampanjen vill vi bidra till 
att hörselskadade får korrekt infor-
mation om sina rättigheter, att de har 
rätt till hörapparater genom lands-
tinget och inte behöver köpa sina 
hörapparater, säger Ingvild Falken-
haug, HRF:s kommunikationschef. 

Reaktionerna på kampanjen har 
varit starka. Under kampanjens första dagar hade Hör-
sellinjens rådgivare kontakt med lika många personer 
som under en vanlig månad. De flesta har varit tacksam-
ma och glada över att få veta att de inte behöver betala 
dyrt för bra hörapparater. Men många har också varit 
upprörda över att ha fått bristande och vilseledande in-
formation från vårdgivare.

Ny statistik kopplar mottagningar till industrin
I samband med kampanjen gick HRF också ut i me-

dia med ny statistik som visar en stark koppling mellan 
hörapparatindustrin och hörselvården. Av de utprovade 
hörapparater på de största mottagningskedjorna Avesina 
och Audionomerna/Hörsam är 98 procent av märken 
som ägs av samma koncern, det multinationella holding-
bolaget William Demant Holding. Siffrorna har HRF 
tagit fram genom att begära ut företagens fakturor från 
Stockholms läns landsting.               Moa Källström

re på plats vid Brunkebergs-
tunneln både på lördagen 
och söndagen. 

Totalt genomfördes över 
500 digitala hörseltester 
genom HRF:s app Hörsel-
testaren. Hörseltestaren är 
ett vetenskapligt hörseltest 

som är utvecklat av forsk-
ningsinstitutet Hörselbron. 
Genom att göra det digitala 
hörseltestet får användaren 
en indikation på om det är 
dags att kontakta vården för 
en utförligare hörselunder-
sökning. Moa Källström

Ovan: Hela Brunke-
bergstunneln kläddes 
med budskap om vik-
ten av bra ljudmiljöer 
och hörseltester.

Vänster: Tunneln döp-
tes till "Hörselgången" 
under två dagar i 
oktober.  Foto: Sin Vuu

Kampanjen "Hör du 
dåligt? Köp inte en 
hörapparat" har synts 
i Stockholms tidningar 
och i tunnelbanan. 

Varför säger HRF "köp inte"?
Alla har rätt till bra hörapparater från landstinget. 
Genom kampanjen vill HRF visa att hörselskadade inte 
behöver köpa sina hörapparater.
Frågor och svar om HRF:s kampanj finns på 
www.horsellinjen.se/kop-inte

5



Språkröret nr 1 2016

Reportage

6

LInda har valt integrerad 
skolgång för sina båda 
hörselskadade barn och 
är nöjd med skolan.  
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Lindas son Anton spelar handboll. 
Han gillar att konstruera grejer. 

Han är 13 år och ska börja i högstadiet 
till hösten. Lillasyster Alice är fyra år 
yngre. Hon är dansant, sjunger hela 
tiden och är framåt. De är som vilket 
syskonpar som helst men har båda en 
medfödd hörselnedsättning och använ-
der hörapparater. 

Det är blott en vecka till jul och inte 
ett snökorn i sikte. Familjens kök har 
en djärv men smakfull färgsättning. 
Stilrent med grälla färger. Över köks-
bordet hänger dubbla taklampor, ett 
resultat av ett inredningstänk? 

− Njae, både Anton och Alice behö-
ver bra ljus, förklarar Linda. Det un-
derlättar särskilt för Anton om han ser 
ansiktet tydligt på den han pratar med. 

Det är torsdag. Pappa Anders är på 
jobbet. Barnen är i skolan. Huset 

är tyst.
− Skolan ligger precis här borta, sä-

ger Linda och visar med handen. 
Anton och Alice går, liksom majori-

teten av barn med hörselnedsättning, 

integrerat i en skola nära hemmet. 
Är ni nöjda med skolan?
− Verkligen. Inför att Anton skulle 

börja gjordes flera justeringar. Man in-
stallerade hörslinga i klassrummen och 
både elever och lärare pratar i mikrofo-
ner.

Linda berättar också att man bytt 
ut stolarna i matsalen för att minska 
skramlet och för att det inte skulle bli 
för bullrigt på gymnastiken la man in 
nytt golv. 

− Sedan är det klart att man inte kan 
göra allt. Det finns det inte ekonomi 
för. Men vi känner att skolan har gjort 
vad de kunnat. Vi har väl haft ett visst 
mått av tur också. Jag är medveten om 
att det inte ser ut så här på alla skolor. 

Alice hörselnedsättning är lätt me-
dan Antons är måttlig. Anton har 

särskilt svårt att uppfatta diskanttoner. 
Vissa ljud kapas helt enkelt. Det be-
tyder att han måste fylla i hålen själv, 
vilket kräver koncentration och gör att 
han ibland är väldigt trött när han kom-
mer hem från skolan. Anton går en ter-
min till i den här skolan. I högstadiet är 
det dags att byta. 

Har ni funderat på om Anton och 
Alice skulle gå i hörselklass?
− Visst har vi det. Vi har varit på be-

sök på Alviksskolan*. Även om jag fick 
ett bra intryck blev vi osäkra på om det 
skulle passa våra barn. Särskilt efter-
som vi tycker det fungerar så pass bra 
i deras nuvarande skola. Men det som 
fällde avgörandet i Antons fall var att 
han ville gå kvar med sina gamla kom-
pisar. 

 Att barnen inte är teckenspråkiga, 
hur tänker ni kring det?
− Vi har nog känt att det inte riktigt 

har behövts. De har ett bra språk båda 
två och även om jag nog tycker det vore 
bra om vi lärde oss teckna så har vi ald-

Linda känner att 
skolan gjort sitt bästa

Linda är tvåbarnsmamma och florist. Språkröret träffar henne i hemmet 
i Hammarbyhöjden söder om Stockholm. Linda är en av tusentals 
föräldrar till barn med hörselnedsättning och det här ska komma att bli 
ett samtal om familjens erfarenheter och vägval. 

Reportage



  Jag är medve-
ten om att det 

inte ser ut så här på 
alla skolor. 
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rig känt att det varit helt nödvändigt. 
Just nu i alla fall, det kan komma att 
omprövas.

Linda berättar att hon kan uppleva 
teckenspråk som en faktor för grupp-
tillhörighet.

− Det är ju egentligen inget kon-
stigt. Man kommunicerar med dem 
man kan kommunicera med. Men jag 
minns till exempel när Anton och Alice 
skulle lära sig simma. Då behövde de, 
på grund av akustiken och ljudnivån 
som råder i simhallar, gå i en klass till-
sammans med barn med olika former 
av hörselnedsättning. Alla andra barn 
och deras föräldrar tecknade med resul-
tatet att vi vuxna inte kunde prata med 
de andra föräldrarna och våra barn inte 
kunde prata med de andra barnen. Då 
minns jag att vi upplevde det som om 
vi inte riktigt tillhörde gruppen, säger 
Linda. 

Hon fortsätter: 
− Men det handlar förstås inte bara 

om teckenspråk eller inte teckenspråk. 
Jag tror att våra barn aldrig riktigt träf-

fat andra barn och känt ”den här killen/
tjejen är som jag”. Vi tror att det skulle 
vara nyttigt och bra för våra barn om de 
träffade andra barn med i ungefär sam-
ma ålder med liknande erfarenheter. 

På handbollsträningarna går det 
bra. Numera. I början var det svårt. 

Anton hörde inte när någon ropade på 
honom. Den lite hätska stämning som 
ibland kan uppstå i idrottssamman-
hang gjorde att Linda hörde folk säga 
”vad är det med honom?”, ”hör han 
inte?” 

− Jag kan förstå att man inte förstår. 

Har man inte kunskapen så undrar 
man ju. Det blev några samtal med de 
andra barnens föräldrar. 

Barnens morfar har också nedsatt 
hörsel, men använde sällan sina hörap-
parater. Men när barnen fick sina tänk-
te han om. Idag använder han dem. 
Kanske ville han vara en god förebild. 
Så barnens hörselnedsättning ledde till 
att han plötsligt blev mer närvarande i 
sociala sammanhang. 

När upptäckte ni att Anton hade 
nedsatt hörsel?
− Vi tyckte att han sa ”va” väldigt ofta 

så vi misstänkte att han hörde dåligt. 
Folk i vår närhet lugnade oss med att så 
där är det, det är en period som går över. 
Vi gjorde till och med ett extra hörsel-
test på fyraårskontrollen hos BVC men 
fick inget utslag. Men känslan försvann 
inte så vi beslutade att gå vidare till hör-
selavdelningen på Karolinska där han 
fick göra en mer omfattande undersök-
ning och först där och då framkom det 
att han hade en hörselnedsättning.

Anton föddes ett par år innan hör-

  Det var tungt. 
Jättetungt. Jag 

såg framför mig att 
mitt barn skulle leva 
sitt liv i utkanten på 
något sätt.

 

Linda misstänkte att Anton hade nedsatt 
hörsel eftersom han sa "va?" väldigt ofta. 
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Här kan föräldrar byta tips och idéer

FA
K

TA

Är du också förälder till ett hörsel-
skadat barn och skulle vilja utbyta 
erfarenheter med andra föräldrar? 
Så här kan du gå tillväga:

• Gå med i en diskussionsgrupp på Fa-
cebook. Hörselskadades Riksförbunds 
(HRF) diskussionsgrupp "HRF: Föräld-
rar" är i första hand till för dig som är 
förälder till ett eller flera hörselskadade 
barn. Här kan du diskutera, tycka till 
och utbyta tips och idéer som handlar 
om familjeliv, skola, habilitering, HRF:s 
arbete för att stärka och stödja familjer 
med hörselskadade barn, och mycket 
annat. 
• Gå med i en av HRF:s föräldrafören-
ingar eller i den lokala HRF-föreningen 

selscreening på nyfödda var standard. 
Alice däremot hörselscreenades på BB 
och Linda och Anders fick därför på en 
gång reda på hur det stod till med hen-
nes hörsel.

Hur tog ni emot beskedet om Antons 
hörselnedsättning?
− Det var tungt. Jättetungt. Jag såg 

framför mig att mitt barn skulle leva 
sitt liv i utkanten på något sätt. 

Hade familjen vetat det de vet i dag 
hade beskedet inte varit lika jobbigt, 
berättar Linda. Efter ungefär ett halvår 
hade de insett att Antons liv inte skulle 
behöva skilja sig nämnvärt från andra 
jämnåriga kompisars. Tack vare kon-
takter med läkare, audionomer och pe-
dagoger – positiva människor som var 
lösningsorienterade, vände det. Linda 
och Anders började också se lösning-
arna. 

Se lösningarna – det är just här, i 
förmågan att se ljust på tillvaron det är 
så lätt att inspireras av familjen Sand-
ström. Hur de valt att hantera en si-
tuation som från början var både främ-
mande och skrämmande, men som 
idag är en del av vardagen. En del av 
livet.

Text & bild: Markus Håkansson

*Alviksskolan är en kommunal grundskola 
med hörselklasser, där skolgången är anpas-
sad till de hörselskadade elevernas behov. Till 
exempel innebär det att undervisningen sker 
i mindre undervisningsgrupper, att det finns 
hörteknik, en anpassad ljudmiljö och hörsel-
kompetens hos personalen.

Hela familjen: Anton, Alice, Linda och Anders. Foto: privat. 

där du bor. Alla HRF:s föreningar hittar 
du på www.hrf.se/lokalt/foreningar. 
Om det inte finns någon föräldrafören-
ing där du bor är du varmt välkommen 
att kontakta HRF för att starta upp en. 
• Kontakta Hörselhabiliteringen för 
barn och unga på Karolinska univer-
sitetssjukhuset. Hörselhabiliteringen 
erbjuder föräldrar möjligheten att träf-
fas. De bjuder bland annat in till träf-
far med föräldrar som delar med sig av 
sina upplevelser och till familjeträffar 
för barn och föräldrar, dit även mor- 
och farföräldrar och andra anhöriga är 
välkomna. De har också teckenspråks-
kurser för föräldrar och anhöriga. 

Källor: HRF, Hörselhabiliteringen 
Karolinska universitetssjukhuset

Syskon som trivs med varandra. Foto: 
privat. 



Specialpedagoger, ut-
bildningsförvaltningen 
för Stockholms stad, 
habiliteringsperso-
nal, Specialpedago-
giska skolmyndigheten 
(SPSM), akustiker, 
arkitekter och föräldrar 
mötte upp på föreläs-
nings- och diskussions-
kvällen om hörselska-
dade barns rättigheter 
och förutsättningar i 
skolan.

Seminariet arrange-
rades av Hörselskadades 
förening i Stockholm och 
utgångspunkten var HODA-
rapporten som släpptes av 
Specialpedagogiska skol-
myndigheten förra våren.

Rapporten visade stora 
brister i skolan för de hör-
selskadade elever som går 
i inkluderad verksamhet. 
Cirka 80 procent av klass-
rummen har dålig akustik, 
60 procent av hörtekniken 

fungerar inte som den ska 
och 80 procent av elev-
erna har inte kontakt med 
hörselpedagog. Fokus på 
seminariet var därför elever 
som går integrerat i vanliga 
skolor och klasser. 

Anna Quarnström, jurist 
och styrelseledamot i HRF 
Stockholm, inledde med att 
berätta om sina egna erfa-
renheter som hörselskadad 
i en integrerad skolmiljö. 
Hon informerade också om 
de ljudmiljökrav som finns.

Akustikern Yvet Martin 
berättade att människan 
fortfarande är van vid en 

ljudmatta som liknar den 
i skogen och det är den en 
akustiker bygger för att ef-
terlikna. Man kan skapa en 
miljö som bättre stämmer 
överens med hur våra hjär-
nor fungerar till en relativt 
liten kostnad. 

Att skapa ett klassrum 
med bra ljudmiljö kostar 
enligt Yvet cirka 30.000 
kronor från start. Att upp-
gradera ett klassrum från 
standarden ljudnivåkrav 
C- till A-nivå kostar 10.000 
kronor. Med tanke på hur 
många elever som passerar 
ett klassrum under tjugo 

år blir kostnaden per elev 
försvinnande liten. Bra ljud-
miljö är bra för alla i skolan, 
inte bara för hörselskadade. 

Anna Kjellander från 
Specialpedagogiska skol-
myndigheten redogjorde för 
HODA-rapportens resultat 
och slutsatser. 

Kvällen avslutades med 
diskussion. Mest hand-
lade det om hur man ska 
övertyga ansvariga rektorer 
om att skollokalerna måste 
akustikanpassas så att de 
allra helst når upp till ljud-
nivåkrav A. 

Anna Quarnström

Stockholm
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Yvet Martin. Anna Quarnström. Anna Kjellander.

Stort intresse för skolfrågor 

Seminarium 
efter HODA-
rapporten 
Varför? För att diskutera 
lösningar så att alla ele-
ver har lika förutsättning-
ar i skolan. Hörselskada-
des förening i Stockholm 
satsar i år särskilt på 
skolområdet. Det som är 
bra för hörselskadade 
elever är bra också för 
alla andra i skolan. 
Inbjudna: Föräldrar, be-
slutsfattare, skolpersonal 
och andra intresserade.
När? Torsdagen den 3 
december 2015, interna-
tionella funktionshinder-
dagen.

Totalt var 46 personer närvarande vilket är ett högt deltagande för att vara ett ABF-seminarium och en 
indikator på att intresset för skolfrågan är högt. 
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Ordförande Lars Lindberg, styrelseledamot Jan Lamby, borgar-
rådsskereterare Louise Callenberg samt skolborgarrådet Olle 
Burell (S). Fotograf är Anna Quarnström. 

Möte om skolan med ledande politiker

 ÖPPET 

HUS

Hörselskadades förening i Stockholm
Telefon 08–462 24 30 (taltel)
E-post kansli@hrfstockholm.se

Träffa andra med hörselnedsättning! 
Välkommen till vår  öppet hus- verksamhet 
för er som vill träffas och utbyta erfaren heter. 
 
Vi fortsätter träffas  varannan tisdag mellan 
klockan 11 och 13. Vinterns och vårens träffar 
börjar tisdagen den 26 januari och resterande 
träffar är 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4 och 
3 maj. 

Plats: Instrument vägen 19, Hägersten/Örnsberg. 

Läs mer på www.hrfstockholm.se .

Ljudmiljö, kompetens och 
en likvärdig skolgång för 
hörselskadade diskuterades 
när Hörselskadades förening 
i Stockholm mötte skol-
borgarrådet Olle Burell (S) 
före jul. Burell är ansvarig 
politiker för skolfrågor i 
Stockholms stad. 

Lars Lindberg, Jan Lamby 
och Anna Quarnström från 
föreningens skolgrupp rep-
resenterade föreningen.

Från Stockholms stad del-
tog också borgarrådssekrete-
rare Louise Callenberg och 
Kicki Tepphag-Olson från 
utbildningsförvaltningen. 

Jan Lamby tog upp en 

del av Hoda-rapporterna 
som påvisar de brister som 
finns i ljudmiljöer och 
teknik i Stockholms skolor.
Föreningens representanter 
förklarade också hur Stock-
holms stad idag inte uppfyl-
ler skollagens krav och att 
hörselskadade i många fall 
är utsatta för indirekt diskri-
minering på grund av detta.  

Några löften gav Olle 
Burell inte men det var ett 
givande samtal och förening-
en kunde ge en samlad bild 
av läget samt framföra att 
vi gärna bidrar och stöttar 
i arbetet med att förbättra 
skolmiljöerna för hörsel-

skadade barn. Föreningen 
framförde även krav på att 

ansvar för detta ska tas nu 
genast.      Anna Quarnström

hörselfrågor och hörselvård
För vem?  Personer över 65 år
När?   Fredagen den 4 mars
Tid  klockan 14.00–17.00 
Plats  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Även om en hörselnedsättning är en del av det "naturliga 
åldrandet" är det viktigt att inte strunta i den. Vi bjuder in 
dig till en eftermiddag med kunskap, inspiration och tankar 
inför din hörselframtid.

Innehåll: 
• Presentation av HRF och föreläsningsserien
• Hur fungerar hörselvården i Stockholm i dag? 
• Paus med fika
• Hur kan mindfulness och medveten närvaro hjälpa hörseln
• Vad är tinnitus och hur kan mina tinnitusbesvär mnska?

Medverkande: Hörselskadades Riksförbund, Hörsel- och 
Balanskliniken på Karolinska universitetssjukhuset och 
Hörselskadades förening i Stockholm. 

Fri entré! Vi bjuder på fika. 
Antalet platser är begränsat så anmäl så fort som möjligt. Ta 
gärna med en anhörig eller vän. Anmälan lämnar du enklast 
via länken www.hrf.se/stockholm/4-mars. 
Eller lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter 
på telefonsvarare 08-462 24 36.  

En eftermiddag om 



FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1  Årsmötes öppnande 
2  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
3 Fastställande av antalet röstberättigade
4.  Fastställande av dagordning
5.  Val av ordförande för mötet
6.  Val av sekreterare för mötet
7.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare
8.  Styrelsens berättelse från föregående verksamhetsår 
9.  Revisorernas berättelse från föregående verksamhetsår 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11.  Förslag från styrelsen och medlemmar
12.  Val av föreningsordförande
13.  Val av övriga ledamöter samt ersättare i styrelsen
14.  Val av revisorer och ersättare
15. Val av valberedning
16.  HRFs Kongress 2016 
17. Val av ombud till kongressen
18. Styrelsens rapport om aktuella frågor 
19. Mötet avslutas
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Årsmöte och föreläsningar
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PROGRAM 
17.30 Registrering
18.00 Årsmötesförhand-
lingar
19.30 (ca) Mötet avslutas

Matiga mackor serveras 
vid medlemsregistreringen 
utan kostnad.  
Föranmälan senast den 
18 februari till förening-
ens telesvar 08–462 24 
36 eller e-post kansli@
hrfstockholm.se.  

Kallelse till

 Årsmöte
Välkommen 
torsdagen den 25 februari 2016  kl 17.30
Instrumentvägen 19, Örnsberg

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 
Du som medlem kan lämna 
förslag till årsmötet på kansliet 
eller via e-post kansli@hrf-
stockholm.se senast den 
10 februari. 

Årsmöteshandlingar kommer 
att finnas i föreningens lokaler 
och på www.hrf.se/stockholm/
arsmote-2016 senast den 19 
februari. 

Teckenspråkstolk ber vi dig 
beställa via Tolkcentralen.

Vilka hörhjälpmedel 
finns och till vad?

Föreläsning och samtal med 
hörselpedagog/audionom  
vid Hörsel- och balanskliniken. 
Tid: Tisdagen den 28 april 
klockan 14.00–15.30
Anmälan senast den 21 april
till kansli@hrfstockholm.se eller 
08-462 24 36 (telesvar).

Föreläsningsserie om hörsel, 
strategier och hjälpmedel

Örat, hörseln 
och audiogrammet

Föreläsning och samtal med 
hörselpedagog/audionom  
vid Hörsel- och balanskliniken.
Tid: Tisdagen den 14 april 
klockan 14.00–15.30
Anmälan senast den 7 april
till kansli@hrfstockholm.se eller 
08-462 24 36 (telesvar).

Kommunikativa 
strategier

Föreläsning och samtal med 
hörselpedagog/audionom  
vid Hörsel- och balanskliniken.
Tid: Tisdagen den 21 april 
klockan 14.00–15.30
Anmälan senast den 14 april
till kansli@hrfstockholm.se eller 
08-462 24 36 (telesvar).

Hörselskadades förening i Stockholm 
bjuder in sina medlemmar till ytterligare tre 

föreläsningar för dig som vill veta lite mer om några 
av våra mest  grundläggande hörselfrågor. Förutom  

 föredragen finns möjlighet att ställa  frågor. 
Vi bjuder på kaffe.

i samarbete med 
Hörsel- och  balanskliniken vid 

i samarbete med 
ABF Stockholm

Plats: ABF-huset, 
Sveavägen 41
Slinga och skrivtolk 
finns. Läs också på 
www.hrfstockholm.seSTOCKHOLM

För föreningsmedlemmar (ta med medlemsbevis)

Slinga och skrivtolk finns.
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Projektet Uppsökande verksamhet 
inleddes med att föreningen genom-
förde en gedigen analys av nuläget i 
föreningen, inom HRF nationellt och 
i föreningsvärlden i stort. Resultatet 
visade att det förvisso finns mycket vi 
inte kan påverka – som till exempel 
den yngre generationers förändrade 
inställning till ett traditionellt före-
ningsmedlemskap – men analysen 
visade samtidigt att vi har goda förut-
sättningar att öka medlemsantalet. 

Antalet hörselskadade i Stockholm 
ökar och kommer fortsätta göra det 
även i framtiden, inte minst för att vi 
har en åldrande befolkning. 

I rapporten finns ett antal förslag 
på hur vi kan öka medlemsantalet 
som styrelsen nu ska ta ställning till. I 
och med att föreningen har begränsa-
de resurser behöver vi dock prioritera. 
Till att börja med kommer föreningen 
fokusera på att utveckla de delar av 
verksamheten som redan fungerar i 
dagsläget för att på så sätt uppmärk-
samma fler på det vi redan erbjuder. 

Hörselska-
dade personer i 
pensionsåldern 
kommer att 
prioriteras i 
första skedet. 
Det finns till 
exempel ett 
stort informa-
tionsbehov och därför kommer bland 
annat arbetet med föreläsningar att 
utvecklas under 2016 och samtidigt 
satsar föreningen på långsiktiga 
samarbeten med pensionärsorgani-
sationer. 

Utvecklingsarbetet kommer att 
pågå under lång tid framöver och 
rikta sig mot fler grupper med olika 
typer av behov. Målsättningen är att 
vi i framtiden skall vara en än mer 
livskraftig och heterogen mötesplats 
samt en stark förening som i högre 
grad kämpar för hörselskadades rät-
tigheter i samhället.  

David Edlund
projektledare 

Mer samarbete med pensionärsorganisationer

Uppsökande 
verksamhet
• Hörselskadades förening i Stockholm 
har bestämt sig för att vända trenden 
med minskat antal medlemmar och 
under 2014 beslöt styrelsen att starta 
projektet Uppsökande verksamhet. 
• Projektet syftar i första hand till att 
föreningen ska bli synligare och att 
antalet medlemmar ska öka. 
• Från april till november 2015 har för-
eningen haft en projektledare anställd, 
vars uppgift har varit att ta fram en 
strategi för att vända medlemstrenden 
samt att ansvara för Hörselveckan 
2015. 
• I december överlämnade projektleda-
ren sin slutrapport med ett antal förslag 
till styrelsen. 
• Under våren arbetar Oscar Heden-
feldt med projektet. 
• Projektet har möjliggjorts tack vare en 
testamentsgåva. 

Helge underhöll över 100 Lyckad julmarknad sålde slut
Professor Helge Rask-Andersen underhöll en fullsatt föreläsnings-
sal när han i mitten av september föreläste om allas vårt häpnads-
väckande hörselsinne, dansande hårceller och cochlea-implantat. 
Föreläsningen arrangerades av HRF Stockholm i samarbete med 
ABF Stockholm. 

När HRF Stockholm återuppväckte en kär tradition, julmarknaden, 
sålde alla skänkta prydnader och loppisartiklar slut före utsatt tid. 
Volontärerna Gunnar och Linda jobbade för fullt för att serva alla 
Hägerstensbor som hittade till torget i Örnsbergs centrum. Vill du 
också vara volontär för HRF Stockholm? Kontakta kansliet!

Foto: Shutterstock
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Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19.

Februari
25 februari Årsmöte (annons s.12)

Mars
4 mars Eftermiddag om hörselfrågor och hörselvård (s. 11)

April
14, 21, 28 april Temaföreläsningar om hörsel i samarbete med Hörsel- 
  och balanskliniken (s. 12)

Kalendarium vinter & vår
Se även klubbinfo till höger samt kalendern på www.hrfstockholm.se

Biografer i Stockholm
Hörslingor 
Be personalen att sätta på slingan innan före-
ställningen, då den inte alltid är påslagen. 
• SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på 
 Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar, och 
på biografen Sture där slinga finns i salong 1. 
• Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i 
alla salonger. Victoria har slingor i alla salonger 
förutom salong 5.
• Zita Folkets Bio: Har slingor i alla salonger.
• Bio Rio: Har slinga i huvudsalongen.

Textad biofilm
Biografkedjorna SF Bio och 
Svenska Bio samt Stock-
holmsbiograferna Zita Folkets 
Bio och Bio Rio visar svensk 
text på alla föreställningar av 
svenska filmer, när filmen har 
textremsa att visa. Se vardera 
biografs webbsida och www.
hrf.se/stockholm/biografer-i-
stockholm

Stockholms stadsteater  
Cabaret 21/1.
Farmor och vår herre 9/2.
En uppstoppad hund 26/1.
Livläkarens besök  24/1.
Ronja Rövardotter 7/2, 14/2, 
10/3.
April i Anhörighetssverige 16/2.
En rackarns långhelg 18/2, 9/3.
Kärlek och politik 12/3.
Bokning: tel 08–506 20 200, 
e-post kundtjanst@stadsteatern.
stockholm.se
www.kulturhusetstadsteatern.se

Textad teater i Stockholm
Dramaten
Och ge oss skuggorna 31/1, 20/2.
Idioten 23/1, 3/2.
Fanny och Alexander 19/1.
Marodörer 11, 30/12, 24/1.
Ungefär lika med 12/3.
Utvandrarna 29/3, 2/4.
Hamlet 13/2, 3/3, 5/4.
Rampfeber 14/5, 22/5.
De stora vidderna 4/3, 3/4. 
Fåglarna 7/4.
I lodjurets timma 26/5, 29/5, 5/6.
Bokning: tel 08–67 06 80, e-post 
biljettbokning@dramaten.se
www.dramaten.se

Stadsteatern och Dramaten har  kvoter för hörsel skadade/döva. Ange vid bokning.

Bridgeklubben
Både nya och gamla spelare hälsas 
välkomna till våra partävlingar på
måndagar med start 11 januari kl.10.45
Bridgeklubbens spel fortsätter under 
våren med den sista träffen måndagen
den 25 april.
Årsmöte 2016 är måndagen den 15 
februari kl 10.45.
Välkomna!

Årsavgift  50 kr (helår)
Spelavgift 30 kr inkl. kaffe/te
Ordförande Johnny Sköldvall 
  tel 08–91 32 89
Spelledare Björn Åström 
  tel 08–644 53 50
  Karl-Herman Sköldvall 
  tel 08–648 89 84
 Kassör               Sonja Sköldvall
                           tel 08–648 89 84

Konstklubben
Konstklubbens styrelse önskar alla 
medlemmar en riktigt god fortsättning 
på 2016 och vi hoppas få träffa er på 
vårens aktiviteter inom klubben.

Liljevalchs vårsalong,
tisdagen den 16 februari kl. 12.45
Eftersom Liljevalchs ska renoveras 
kommer årets vårsalong att finnas i 
provisoriska lokaler i närheten av Gal-
lerian, på Malmtorgsgatan 8. Gatan är 
en fortsättning av Malmskillnadsgatan 
mot Slottet. T-banestationer i närheten: 
Kungsträdgården eller T-centralen, 
uppgång Sergels torg. Närmaste buss-
hållplats är Karl XII-s torg. Vi samlas vid 
ingången till Malmtorgsgatan 8.
Vi har med oss hörslingor och vi får en 
guidad visning av utställningen. Efter 
visningen kommer vi troligen att kunna 
dricka kaffe i huset där Liljevalchs finns.
Det får vara högst 30 personer på den 
guidade visningen, så det är ”först till 
kvarn…” som gäller.
Kostnad: 100 kronor för medlemmar 
i Konstklubben och 120 kronor för 
icke-medlemmar. Kostnaden betalas 
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Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter 
kan även ske via e-post kansli@hrfstockholm.se, texttel 462 24 35, eller telesvar 462 24 36.

in till Konstklubbens plusgirokonto nr. 
701158-8 senast tisdagen den 5 feb-
ruari. Avanmälan utan kostnad senast 
torsdagen den 11 februari.

Stockholms Konstsalong 
någon dag i vecka 14
Än vet inte arrangörerna var de  kan ha 
utställningen, men den kommer att äga 
rum vecka 14. Vi återkommer i mejl och 
brev, när vi har fått mer information.

Värmlandsresa preliminärt 12-15 maj 
– intresseanmälan 
Konstklubben ordnar en tredagars 
bussresa till Värmland med två över-
nattningar i Karlstad till en preliminär 
kostnad av 3600 kronor om det finns 
ett tillräckligt stort deltagarintresse. 
I  programmet ingår åtminstone: 
• Besök i Kristinehamn för att titta på 
världens största Picassoskulptur.
• Guidad visning av Lars Lerin-museet.
• Konstutställning i sliperiet i Borgvik 
med en samlingsutställning.
• Linneväveriet i Klässbol.
• Arvika med Rackstamuseet och 
Arvika kyrka. 
I det preliminära priset ingår boende på 
Scandic hotell i Karlstad, två frukostar, 
två middagar, en lunch samt kaffe och 
smörgås både på dit- och hemresan. 
Reseledare och guider har tillgång till 
vår slingutrustning.
Nisse Forslund vill ha besked om in-
tresse för resan senast måndagen den 
15 februari  antingen via mejl 
nisse.forslund07@gmail.com 
eller via telefon 070-496 91 45.

Årsavgift 175 kronor
Ordförande Nisse Forslund
  070–49 69 145
Sekreterare Anna-Lena Hörnkvist
  08–711 30 87
Kassör  Karl-Hugo Eriksson
  tel 08–768 23 06
Årsavgift 175 kronor
Plusgirokonto 70 11 58 – 8
Org.nummer 802416–2227

Mah Jong-klubben
God fortsättning på det nya året!
Vi i vår klubb vill gärna ha flera med-
lemmar, så du som ännu inte
prövat på mahjongspelet, kom och se 
om det är någonting för dig.

Kallelse till årsmöte 27 januari 
kl. 12.30. Efter förhandlingarna bjuder 
klubben på en lätt förtäring. Skrivtolk.

Spelträffar varannan onsdag 
kl l2.30-ca 16.00
Februari        10, 24
Mars             09, 30
April             13, 27
Maj               11
Avslutning     25 maj

Årsavgift  25 kr
Spelavgift 10 kr
Ordförande Karina Hell-Andersson,
 tel 073–8013697 
Kassör  Wera Sjöström
 tel 08–716 04 34
Klubbmäst. Linnéa Jansson
 tel 08–99 47 53
         Mats Olsson 
         tel 070 730 61 88

TSS-klubben
Vi fortsätter med våra torsdagsträffar 
under våren. Första gången blir torsda-
gen den 21 januari 2016. 
På Skärtorsdagen den 24 mars är det 
ingen TSS-träff.
Årsmötet äger rum torsdagen den 18 
februari 2016.

Årsavgift: 50 kronor
Plusgiro: 22 24 02 –0

Vänliga hälsningar från arbetsgruppen
Ingegerd Bergkvist
070–581 08 76
ia.bergkvist@gmail.com
Carin Bergnér
072–72 74 142 (endast sms)
carin.bergner@telia.com

Birgitta Eriksson
08–768 23 06
karlhugo@tele2.se
Eva Sjögren
08–768 27 73
evajgsjogren@gmail.com
Anna Svensson
0157–300 55
070–42 43 765 (endast sms)
annaksv97@yahoo.se

Nätverket Hör & Häpna
Hör & Häpna är ett nätverk 
inom Hörselskadades  förening i 
Stockholm. Medlemmarna träffas 
ungefär en gång i månaden och 
vid varje tillfälle är det olika aktivi-
teter på schemat: föreläsningar, 
middagar, TSS-kurser och resor.

Inför varje aktivitet gör nätver-
ket ett utskick med post eller 
e-post, med information om an-
mälan och kostnad. För att få Hör 
& Häpnas utskick 2016  betalar 
du 130 kronor för vanlig post 
eller 50 kronor för e-post. Vill du 
anmäla dig för att få utskicken 
via e-post ska du skriva till Jan 
Hörnkvist: hornkvist@comhem.se

Vårens aktiviteter: 
•  19 januari kl 11.15:  Besök på 
utställningen "Staden vid Siden-
vägen".
•  8 mars, 5 april, 10 maj: Öppet 
hus i Örnsberg.

Kontaktperson: Hans Lindberg. 
Adress: Hör och Häpna c/o  
Hans Lindberg, Tenorgränd 118,   
162 47 Vällingby. 
Telefon: 08–36 51 50. 
E-post: h.lindberg.se@gmail.com. 

På föreningens hemsida finns 
alla Hör & Häpnas aktiviteter. 
Se fliken ”Kalender” på 
www.hrfstockholm.se.



Stängda dagar på kansliet
Under våren håller föreningens lokaler 
och expedition som vanligt öppet un-
der de tider du hittar längst ner på den 
här sidan. Under vårens helgdagar har 
kansliet stängt 24-28 mars (påsk), 30 
april-1 maj och 4-5 maj. 

Personal på kansliet
Anne Sjökvist började arbeta som kom-
munikatör i föreningen i december. Os-
car Hedenfeldt arbetar under våren med 
uppsökande verksamhet tills han går på 
föräldraledighet igen i juni. Erik Hall 
fortsätter som vikarierande kanslichef. 

Nya regler för klubbstöd
Istället för debitering av småkostnader 
för kaffe, porto och kopiering drar före-
ningen från och med 2016 ett schablon-
avdrag om 1000 kronor per klubb som 
erhåller grundbidrag.

Ny förslagslåda på kansliet
Direkt till höger om entrén på Instru-
mentvägen 19 har vi satt upp en för-
slagslåda. Här kan du som medlem 
lämna förslag och synpunkter på vad 
som är bra och vad som kan förbättras. 
Vill du ha återkoppling så lämnar du 
dina kontaktuppgifter.

Vi säljer miljömärkta batterier
Föreningen säljer som tidigare miljö-
märkta hörapparatbatterier. Notera att 
betalning sker genom faktura då vi inte 

tar emot kontanter. Prisuppgifter finns 
på expeditionen och föreningens hem-
sida.

Medlemsavgifter
Från och med årsskiftet 2014/2015 kos-
tar ett medlemskap i HRF 300 kronor 
per år för huvudmedlem och 75 kronor 
för familjemedlem. Som dubbelanslu-
ten medlem i flera föreningar i samma 
distrikt tillkommer en avgift per fören-
ing. Om du har frågor angående med-
lemskap och avgifter kan du kontakta 
vår expedition eller HRF:s medlems-
register. Medlemsregistret når du via 
e-post medlemsregistret@hrf.se eller 
 telefon 08–457 55 48 (tisdagar 9–11, 
13–15 och torsdagar 13–15).

Låna slinga som förmån
Är du medlem i Hörselskadades fören-
ing i Stockholm? Då har du möjlighet 
att utan kostnad låna slingsystem från 
föreningen. Utlåning sker till medlem 

för privata sammankomster såsom dop, 
begravning, examensfest, födelsedags-
firande eller jubileumsfest. Dessutom 
är det möjligt vid personlig rådgivning, 
exempelvis hos fastighetsmäklare, lä-
kare, bank eller advokat. Föreningen 
lånar inte ut för besök hos offentliga 
myndigheter eller föreningsaktiviteter 
som vi förväntar oss ska vara tillgäng-
liga. Systemet innehåller enheter som 
är både sändare/mottagare och sådana 
som bara är mottagare. Kontakta expe-
ditionen för mer information.

Öppet Hus
”Öppet hus” fortsätter under våren. An-
nonsen hittar du på sidan 11.

Tv-textning på sidan 199
Numera hittar du textningen under 
samma sidnummer på kanalerna SVT, 
TV3, TV4 och Kanal 5. Det gäller även 
kanalerna som drivs av ovanstående 
bolag, såsom Barnkanalen, Kanal 7 och 
Kanal 9 med flera. 

SVT-Slingan, text-tv s. 285–
Information från HRF 286 

Granskningsnämnden
Tycker du att textningen på tv är dålig 
–  eller har den helt och hållet uteblivet? 
Gör en anmälan till Granskningsnämn-
den för radio och tv, direkt på  nätet 
www.radioochtv.se/tillsyn eller hör av 
dig till kansliet för kontaktuppgifter.

Följ oss på 
Twitter
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Hörselskadades förening i Stockholm
Besöksadress Instrumentvägen 19
Postadress Instrumentvägen 19,
126 53 Hägersten
E-post kansli@hrfstockholm.se
Hemsida www.hrfstockholm.se
Organisationsnr 802001–5551
Plusgiro 15 66 88 – 4

Ordförande Lars Lindberg
lars.lindberg@hrfstockholm.se

Telefon- och expeditionstider
Måndag–torsdag kl 10.00–12.00
Fredagar är expeditionen stängd.

Telefonnummer
Expedition 462 24 30
Kanslichef 462 24 38 
Telesvar  462 24 36
Texttelefon 462 24 35 
Redaktör  462 24 31

Bokning av samlingssal görs via telefon
462 24 30 (under expeditionstider) eller 
e-post till kansli@hrfstockholm.se.
Anmälan till aktiviteter görs via telesvar 
462 24 36, texttel 462 24 35 eller e-post 
kansli@hrfstockholm.se.
Adressändring och medlemsanmälan: 
HRF:s medlemsregister, tel 457 55 48 
(tis och ons 9–11, 13–15 samt tors 
13–15), e-post medlemsregistret@hrf.se.

POSTTIDNING B
Returnera till 
Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, 
Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

Du hittar oss som HRFsthlm. 

Gilla oss på 
Facebook


