
 

            Inbjudan 
 

HandikappHistoriska Föreningens 30-årsjubileum lördagen den 2 december 2017 

HandikappHistoriska Förening bildades för 30 år sedan för 

att bevara kunskap om funktionshindrades historia till 

eftervärlden. Det vill vi fira med er!  

Under åren har en rad uppmärksammade projekt genom-

förts samt seminarier som beskrivit olika teman inom 

området. Föreningen är en sammanslutning av personer 

och organisationer som representerar såväl funktions-

hindrade som den professionella forskningen.  

Många personer har haft stor betydelse för HHFs arbete 

men i samband med jubileets firande har vi valt att lyfta 

fram två mycket speciella och viktiga personer för HHFs 

arbete men också generellt inom funktionshinderområdet, 

nämligen Bengt Lindqvist och Karl Grunewald.  

Dagen ägnas helt åt seminarier till minne av dem, som 

båda betytt oerhört mycket för HHF och synliggörande och 

bevarande av funktionsnedsattas livsvillkor och historia.  

Detaljerat program kommer att läggas upp på HHF:s 

hemsida www.hhf.se   

 

 

Preliminärt program: 

09:00–09:30 Registrering, kaffe och smörgås 

09:30–09:35 Välkommen! Jan-Peter Strömgren ordförande 

09:35–09:45 Hur startade det? Claes G. Olsson, vice ordf. 

09:45–10:00 Invigningstal Lars Ohly Funktionsrätt Sverige 

10:00–12:00 Seminarium Bengt Lindqvist 

 

12:00–13:30 Lunch på Ersta Terrass 

13:30–14:30 Seminarium, Karl Grunewald 

 

14:30–15:15 Kaffe 

15:15–16:15 forts. seminarium, Karl Grunewald 

 

16:15–17:00 Framförande av hälsningar från gäster och 

avslutande ord av Jan-Peter Strömgren m.fl. 

  

 

Jubileet genomförs i Bringsalen på Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm lördagen 

den 2 december 09:30–17:00. 

Hörselslinga finns. Seminarierna skrivtolkas. Teckenspråkstolkning m.fl. tolkmetoder 

beställes själv av användare. Meddela om tolk/assistent medföljer. Rullstolstillgänglighet: 

rullstolsramper och hiss med 140 cm djup finns, samt ingång direkt utan hiss till Bringsalen 

från ingång Erstagatan 1 G. Stora rullstolar kan köras dit direkt, runt bakom kyrkan. 

 

 

Kostnad: Seminarium inklusive morgonkaffe med smörgås, 

lunch och eftermiddagskaffe: 

Medlemspris 500 kr/person  

För icke medlemmar samt för myndigheter, företag och 

organisationer 800 kr/person.  

 

 

Bindande anmälan 

via anmälnings-

formulär 

www.hhf.se/anmalan  

senast 15 november.  

Betala samtidigt med 

anmälan in avgiften 

till HHFs PlusGiro  

15 34 76-7.  

Skriv in namn och 

"Deltagaravgift HHFs 

30-årsjubileum" på 

meddelanderaden. 

Långväga gäst? Boka 

hotellrum på Ersta 

Hotell 

http://www.erstadia

koni.se/sv/konferens

hotell/hotell/ 
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