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Webbversion

Oktober 2017 | Synhjälpmedel

Välkommen att träffa oss i närtid!
I detta nyhetsbrev informerar vi var du kan träffa oss närmaste månaden och beställa
synhjälpmedel.
Välkommen!

Ögat i fokus i Enköping
En eftermiddag med föreläsningar och utställningar med SRF och Iris hjälpmedel. Arrangör:
Enköpings kommun.
Tid: Tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 12.30–16.00.
Plats: Kryddgården, Källgatan 1B, Enköping.
Läs hela inbjudan här.

Senior - Stockholm
Vi presenterar en rad nyheter från Iris
Hjälpmedel i monter A14:59 som vi delar
med Synvårdsmottagningen i Täby och
Synskadades Riksförbund Stockholm och
Gotlands län. 24-26/10 Välkommen!

World Sight Day - SRF
SRF välkomnar till seminarium om ett av våra viktigaste sinnen. Hör om framtidens
ögonsjukvård och om hur rehabilitering kan förenkla livet.
Tid: Torsdag 12 oktober, kl. 16.00-18.00
Plats: Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10
Anmäl dig senast tisdagen den 10 oktober till Christina Sönnergren, SRF Stockholms och
Gotlands län, tel. 08-462 45 08 eller christina@srfstockholmgotland.se
Välkommen!

Hjälpmedelsvisning Borås
Hjälpmedelsvisning samt visning av Bra produkter för personer med synnedsättning i regi
av Tillgänglighetsgruppen i Borås.
Tid: Måndag 16 oktober 2017 12.45-17.30
Plats: Träffpunkt Simonsland, rum Åsikten plan 2
Lyssna på olika föreläsningar och prova att gå med vid käpp. Ingen förbokning behövs.

SRF Lundabygden visning Synhjälpmedel
SRF Lundabygden bjuder in till medlemsträff (du kan också bli medlem på plats) den 30
oktober.
Plats: Tordönsvägen 4, Lund
Kaffe med kaka erbjuds till en kostnad av 20 kr per deltagare. Vill du ha ytterligare
information är du välkommen att kontakta lundabygden@srf.nu.
Om du inte är medlem kan du boka dig hos Åsa Lodin 08-399417 alt.
asa@irishjalpmedel.se.

Öppet hus
Vårt visningsrum i Enskede är öppet ytterligare 2 gånger i år.
15 november
7 december
Förbokade besökare har förtur. Boka dig på info@irishjalpmedel.se alt. tel 08-39 94 00.
Öppet kl 12.30-15.
Ytterligare info på vår hemsida https://www.irishjalpmedel.se/oppet-hus-2017/news

Rådgivning
Vi erbjuder rådgivning om synhjälpmedel i
Enskede, Stockholm och på
Synvårdsmottagningen i Täby. Under ett besök
hos rådgivare / synpedagog kan du under 45
minuter få hjälp att kartlägga dina behov och få
en presentation av lämpliga synhjälpmedel.
Syftet är att ge råd till personer som ännu inte
kommit till syncentralen och som behöver
information om egenvård och hjälpmedel.
Boka tid för rådgivning på
Synvårdsmottagningen tel 08-792 49 20 och i
Enskede på tel 08-39 94 00. Besöket
debiteras. Du kan köpa hjälpmedel i anslutning
till ditt besök.

Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se
Dela inbjudan från Iris:
Besök oss på Facebook
Ställ frågor, kom med tips och följ med
på våra evenemang!

