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Iris Hjälpmedel sponsrar Deafblind Challenge!  
På cykel genom hela Sverige med dövblindhet - Torbjörn visar att 
alla kan med rätt förutsättningar 
Han gör det igen! Torbjörn Svensson följer upp förra årets Deafblind Challenge med ett 
ännu större och tuffare äventyr.  

På tandemcykel, från landets nordligaste punkt, Treriksröset, till landets sydligaste punkt, 
Smygehuk. En stor fysisk utmaning men också en stor praktisk; att lösa en sådan färd med 
dövblindhet och vara den första som gör det.  

Torbjörn startade den 15 augusti i Treriksröset och har redan cyklat 80 av totalt 240 mil. 
Just nu cyklar han från Umeå på sin tandemcykel tillsammans med ledsagare som både 
cyklar/styr och tolkar.   

På ett antal orter kommer ABF, FSDB och Iris Hjälpmedel att finnas för att heja fram 
Torbjörn samt för att informera om våra verksamheter och om synhjälpmedel. 

Iris Hjälpmedels syfte med sponsringen av DBC2019 är att öka kunskapsnivån om vad det 
innebär att leva med en funktionsvariation inom syn/hörsel och om vilka hjälpmedel som 
finns.  

https://evt.mdlnk.se/Issues/1e32b0e0-ba60-42e4-b1ba-b5f66ffbca50/Click?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&url=https%3a%2f%2fui.mdlnk.se%2fIssues%2f1e32b0e0-ba60-42e4-b1ba-b5f66ffbca50%3fAccountId%3d238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1%26ContactId%3dfe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b%26IssueId%3d1e32b0e0-ba60-42e4-b1ba-b5f66ffbca50
https://evt.mdlnk.se/Issues/1e32b0e0-ba60-42e4-b1ba-b5f66ffbca50/Click?ContactId=fe450dcb-fb15-4a2c-9ecc-0f92e010612b&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f


Vilka utmaningar kan en person ställas inför med en syn/hörsel-nedsättning? Hur kan man 
personligen drabbas om man inte får rätt hjälpmedel/utbildning på dessa, tolkhjälp, 
assistans, färdtjänst etc? Vad kan man uträtta OM man får rätt hjälp? Och vilken hjälp finns 
att få? Passa på att träffas och diskutera dessa ämnen med oss. Välkomna privatpersoner, 
politiker, förskrivare, inköpare och alla andra! 

Den officiella Facebooksidan finns här.  

Hoppas vi ses!   
   

 

 

  

Följ med     
Vill du också vara med och sprida ytterligare 
kunskap om syn/dövblindhet så är ett sätt att 
heja på Torbjörn Svensson. 

Här finns en länk/dag för att kunna följa 
Torbjörn i realtid http://bit.ly/2MiFyuT via 
GPS.  

På dessa orter är Iris Hjälpmedel med och 
visar enklare hjälpmedel 

Stockholm, Sergels torg, 27 augusti 

Örebro, Stortorget, 29 augusti 

Göteborg, Gustav Adolfs torg, 1 september 

Malmö, Gustav Adolfs torg, 3 september  

Kl 17 på samtliga orter.   

MÅLGÅNG, Smygehuk 4 september. 
Scandic ansvarar för detta evenemang - och 
vi närvarar förstås! 

Mer info under Evenemang.  
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Fler visningar med Iris 
Hjälpmedel 
10 september - Vaxholm  
1 oktober - Seniordag Täby kommun 
1 oktober - Seniordag Östhammar 
5 oktober - SRF Gotland 
22-23 oktober - Fokus Hjälpmedel, 
Stockholm  

Öppet hus i Stockholm  

Ytterligare information kommer på Facebook 
och på vår hemsida.  
 

  

Frågor? 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-39 94 00. Här finns öppettider och 
ytterligare kontaktinformation.  

"Bra för alla - nödvändiga för en del" 

   

  

  

Avregistrera dig från framtida nyhetsbrev från Iris »  
Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
 

 

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ med 
på våra evenemang!  

  

  

Dela inbjudan från Iris: 
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