
 

INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR  

AKTIVITETER VINTER/VÅR 2021 

 

VÅRA FYRA HÖRSELRÅDGIVARE  har turvis mottagning alla onsdagar kl 16.30-17.30 i 

HandiCampen, Skarpansvägen 30. Ingen tidsbokning behövs. Förutom att de servar 

apparater, säljer de även batterier och andra tillbehör. 
 

HÖRHJÄLPMEDELSEXPERTEN Dick Lundmark har mottagning hos oss varje månad. Hans 

följande besök under vintern/våren: 16-17 mars, 13-14 april, 11-12 maj och 8-9 juni. 

Välkommen att boka tid på tel 21365 (mån-ons). 

 

HÖRSELNS DAG brukar hållas i mitten av mars. P.g.a. det rådande Coronaläget har 

styrelsen beslutat att flytta fram detta arrangemang till hösten. 

 

VÅRMÖTE hålls tisdagen den 6 april traditionsenligt i restaurang Soltuna med efterföljande 

påskbord. Detta under förutsättning att Corona reglerna det medger. Skild kallelse med 

agenda kommer före mötet. 

 

MINIATYRSTADEN MARIEHAMN besöker vi lördagen den 8 maj. Uppdelning i två 

grupper med 10 personer i varje. Bokade tider är kl 12 och 14 vilka kan utökas vid behov. 

Boka redan nu på tel 21365. 

 

LUNCHKRYSSNING MED SUNNAN II blir det lördagen den 5 juni kl 11-14. 

 Medlemspris € 30,- per person vilket inkluderar lunchen. Begränsat antal deltagare. 

Anmälan på tel 21365 senast onsdag 26.5. kl 12.00. 

 

            

                                                                               Forts. följande sida.. 

 



Medlemmar med AKUSTIKUS NEURIOM och CI och som är intresserade av att delta i en 

diskussionsgrupp, vänligen hör av er till vår hörselrådgivare Anki Johansson, 

 tel  0457 3561672 alt. per e-post anki.johansson@aland.net  

 

UTLÅNING AV HJÄLPMEDEL. Föreningen lånar ut en del hörhjälpmedel som man kan 

låna och testa, tex. kommunikatorer. Det s.k. Ljudörat är en blinkande decibelmätare som 

visar när ljudnivån blir för hög. Ett utmärkt hjälpmedel i tex. dagismiljö. I broschyren 

”Hörselslingor på Åland” finns listat samlingssalar och servicepunkter som har fungerande 

hörselslingor. 

                                                                                             

NYA KONTAKTUPPGIFTER 

Observera att föreningen har  ny e-post adress fr.o.m. 10.2. :  info@horsel.ax  

Och vi påminner om det nya telefonnumret fr.o.m. senaste årsskifte är 21365. 

 

Med reservation för eventuella förändringar i programmet p.g.a. rådande Corona 

situation. 

Bifogat medlemsavgiftsfaktura för 2021. 

 

 

Ålands Hörselförening r.f. Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel 21365 

Öppettider: mån-tis 9-15, ons 9-12 

info@horsel.ax   www.handicampen.ax/horsel  
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