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World Flight for Hearing och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har tecknat ett samarbetsavtal 
syftande till att jobba för flera gemensamt uppsatta mål. HRF är Sveriges största organisation för 
hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst oberoende intresseorganisation med 
cirka 36 000 medlemmar. HRFs mål är ett samhälle där landets en miljon hörselskadade respekteras 
som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga, 
på sina egna villkor.  
 
”World Flight for Hearing ligger väl i linje med HRFs egna ambitioner och mål och vi är däför 
glada över att ha möjlighet att stödja projektet WFH. Vi tror även att WFHs initiativ är ett utmärkt 
sätt attt sprida information om vad det innebär att vara hörselskadad, både i Sverige samt i resten av 
världen. Vi är övertygade om att WFH-teamet kommer att tjäna som goda förebilder för andra 
hörselskadade människor, och kan hjälpa dem att finna motivation att fullfölja sina drömmar”, säger 
Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.  
 
”HRF var den första organisation WFH kontaktade när vi startade projektet 2004 och de har haft en 
avgörande betydelse för projektets framgång så här långt. Utan HRFs kunskap och erfarenhet hade 
vi inte varit där vi är idag. I gengäld har WFH givit HRF god publicitet och uppmärksamhet. 
Genom ett stärkt samarbete med HRF ökar WFHs genomslagskraft, samtidigt som vi förbättrar 
förutsättningarna för ett utmärkt projektresultat”, säger Johan Hammarström, grundare och ansvarig 
för World Flight for Hearing. 
 
Samarbetet med WFH kommer att innebära gemensamma satstningar för att sprida information om 
hörselskadade och vad som behövs för att hörselskadade ska få en bra tillvaro. Det gemensamma 
arbetet kommer bland annat att resultera i ett större evenemang som äger rum den 11 mars 2006 
inför expeditionsstarten den 18 mars 2006. Mer information om detta arrangemang kommer att 
skickas ut lite längre fram, men boka detta redan nu i era kalendrar. 
 
Besök gärna WFHs hemsida (www.worldflightforhearing.com) för mer information om projektet. 
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Contact information
Email: info@worldflightforhearing.com 
Phone: + 46 70 481 00 09 
Website: www.worldflightforhearing.com      
 

http://www.worldflightforhearing.com/


  Oktober, 2005 
  
 
 
 
 
 
Om World Flight for Hearing 
World Flight for Hearing, sponsrat av GN ReSound, är en världsuppmärksammad expedition som 
syftar till att skapa uppmärksamhet kring hörselskadades möjligheter. Grundare av projektet är 
hörselskadade Johan Hammarström, 28, som trots sin hörselskada har lyckats att bli pilot. Johan 
kommer tillsammans med sina två vänner Henrik Ejderholm och Martin Håkansson att bli den 
första piloten med en hörselskada som genomför en flygning som denna. Johan är ett levande bevis 
på att allt är möjligt som hörselskadad, bara man ges rätt förutsättningar. 
 
 
Om HRF 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst oberoende 
intresseorganisation, med syfte att tillvarata hörselskadades intressen. I dag har organisationen cirka 
36 000 medlemmar, organiserade i 213 föreningar och 22 distrikt.  

HRFs medlemmar har olika typer av hörselskador; det är personer med hörselnedsättning, tinnitus, 
Menières sjukdom samt ljudöverkänsliga och vuxendöva. HRF erbjuder också stöd till föräldrar 
med hörselskadade barn och andra anhöriga.  

HRFs mål är ett samhälle där Sveriges en miljon hörselskadade respekteras som individer och får 
stöd efter behov. Ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, 
politik och allt annat – på sina egna villkor. För att nå detta mål påverkar HRF politiker och andra 
beslutsfattare på alla nivåer i samhället, samt stödjer forskning och utveckling.HRF sprider också 
kunskap till allmänheten, bland annat via informationstjänsten Hörsellinjen, 0771-888 000.  
  
Om detta nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet om World Flight for Hearing News skickas regelbundet ut till alla som är intresserade 
av att följa projektet. Om du inte vill ha fler mailutskick från WFH ber vi dig svara på detta email 
och meddela oss om detta. 
 
 


