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Medborgarförslag om hörselslinga på Norrbottensteatern
Ärendebeskrivning
Maria Balogh anför följande i ett medborgarförslag.
Jag är bärare av hörapparat och flitig besökare på all möjlig kultur och
däribland teater i Luleå. Med mitt handikapp är det i dagsläget ofta väldigt
svårt att höra vad som sägs på teaterscenen, även om man använder de
hjälpmedel som finns att låna. Jag vet att detta är en upplevelse som delas av
många med nedsatt hörsel och att det upplevs som mycket frustrerande.
De två typer av hörhjälpmedel som idag lånas ut är undermåliga (jag har
provat båda). De är ”skrymmande” och krångliga att använda men ffa fångar
de upp ljudet jättedåligt. Det ena kräver att man tar ut sin hörapparat (vilket
gör att man förlorar kontakten med allt annat som händer i lokalen).
Dessutom ska man hålla rätt på sin hörapparat för att snabbt kunna sätta in
den om någon tilltalar en eller för umgänge i pauser. Det andra kräver att man
håller upp en ”sändare” nära sin hörapparat. och om den rubbas ur läge, bara
några cm försvinner ljudet (vilket ger kramp i armen).
Moderna hörapparater har en funktion för hörselslinga vilket ger en mycket
bra återgivning av ljudet på scenen och dessutom samtidig kan ge möjlighet
att höra om man blir tilltalad av t.ex ”stolsgrannen”. Med en slinga i lokalen
behöver man alltså inga andra hjälpmedel.
Jag har kontaktat Norrbottensteatern angående problemet, men de har inte
visat något intresse av att installera slinga och fortsätter hänvisa till sina
hjälpmedel, trots påtalanden om att och varför dessa inte fungerar bra.
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Mitt förslag är att Luleå kommun som sponsor av verksamheten förslår/
kräver (?) att Norrbottensteatern installerar höselslinga i sina scenlokaler.
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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