




PASSERAR RONNEBYÅN PÅ VÄG TILL ROSA 
HUSET

• SOMLIGA CYKLAR, SOMLIGA GÅR

• FÖRVÄNTAN ÄR HÖG





PETRA MELE´N SYN OCH HÖRSEL







KONSTIG DUSCH
BARA TVÅ HÅL!

• PER ARNE HADE LITE JOBB MED TRILSKANDE DATOR 

OCH PROJEKTOR MEN HAN LÖSTE DET.



MYCKET FOLK
ETT EXTRA BORD
SWEDBANK BJÖD PÅ KAFFE MED DOPPA





VÅR ORDFÖRANDE VAR SJUK MEN VICEN 
GUNNAR TOG ÖVER 

• UPPTÄCKER JUST NU KONSTNÄRENS NAMN.

• GOOGLING GER VID HANDEN ATT DENNA HELGA 

HÅFSTRÖM KAN VARA DEN SOM UPPGES VARA 

MODER TILL JAN HÅFSTRÖM, KÄND KONSTNÄR.





Information i Rosa Huset 26 sep 2019.
Torsdag igen och SPF-medlemmar fylkades i Rosa huset , inte för underhållning denna gång utan ren, skär 
kunskapsinhämtning.

Information om syn och hörsel.
Från kommunen kom Petra Melén som sysslar med syn- och hörselfrågor. I jakten på kostnader har 
kommunen beslutat att hennes tjänst skall tas bort från årsskiftet. Hon är uppsagd, men vi kan nå henne 
fram till dess via kommunens växel. I fortsättningen måste man ringa till Hörcentralen i Karlskrona eller 
Karlshamn direkt om man har hjälpmedel sedan tidigare. När man söker för första gången måste man dock 
som tidigare gå via sin distriktssköterska/läkare.
Tänk på att det finns många hörselhjälpmedel såsom hörapparat, TV-slinga, blinkande lampor för 
brandvarnare och dörrklocka. Hörapparat kostar 800 kr. En fungerande apparat får man byta efter 5 år.
Som kuriosa kan nämnas att Per Arnes far en gång i tiden fick skriva under på att han skulle använda sin 
hörapparat medan Petra kontrade med att idag skriver man under en kvittens på att man fått en apparat –
men hon underströk att om man ska tillgodogöra sig alla dess fördelar ska man städse bära den.
Om man är osäker på om man hör tillräckligt illa för att gå till läkare kan man börja hemma genom att 
prova Hörselskadades riksförbunds hörselprov på internet. Mycket enkelt.
http://horseltestaren.se/

http://horseltestaren.se/


Swedbank, en av SPF Ronnebys sponsorer, informerade.
Gabriella Nilsson, ny kontorschef i Ronneby informerade. Hon nämnde BankID och Swish och att banken 
gärna hjälper till att flytta över dessa till din nya telefon. Blipp-kort och bedrägerier och polisens råd 
ventilerades också.
Som avslutning bjöd banken på kaffe med doppa.
Gabriellas presentation kommer att läggas upp de närmaste dagarna sedan teknikstrul fördröjt den.
Titta gärna på YouTube-filmen som berättar lite om bankens aktiviteter för barn och ungdomar. (Bara ca 5 
min.)
https://www.youtube.com/watch?v=gp8XQGiGxQU&feature=youtu.be
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