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n:irsilntr-i1
ron cfter operatlon odr stralDing
inool öron-. rliis-, och hi]lsomridet

Palrllellt rned

Lar'l

ngfirbunclet

h:u vi iiven Slifielsen Laryntlirrr.t.n
son bedr-iver- en insamlingsvcrk
sxmhct. med brcvmärkcn och kor
rcspondenskort som gåvobevis.
sedin l(l rlr rlllbrl(,
Nelbl r\ de insemlaclc medlerr
går'oer;kortat rlll lbrskning och d1l
rchabilitcling aI viLa mecllemnar.
f)e senaste t\,å i1e0 hal Lan'n:l
lorlden sropput biclragcn till reha
blLltcrin!lsaktiviteter då skattenivncligheten anser xtt di bidr.g liim
nats uta[ konuoll av den enski]clc
personens ekonomi. skall fi)n.len
inte illnjLrt.r skettehihet fi)r sina
intäktcr fi:in insamlinllcn.
Vi \'ärti1r ännu på ett sllltgiltigt
besl<ed 1r:lr .1e rättsinslr.ser sr)m

Egä

prö\':tr skattenl,vndighetens

be-

diimnin:l
Nog har vi anledning .tt lirnde
ra onr att r,i skall förmänsbeskattas.
som om \ i inte hxr tillräckllgt med
\,årt hxndil<app ivir-t dagligr lerer-

\ii får säkefi iter-konma i clctta
lrcnde etier .tt \i fätl ctt slutligt
a\€örande lian regerinljsraittcn.
C)avsett utllinljcn aY detta shall
velksamhet i r ara föreninliar.
Förbultdet fundcral ö\ cr om vi
sh'r1l rrr-rngcra en aktivitet (rese)
och cr.1ljucia det d1l samtlilia ()pc
Ielade och str,ilede mc.llcnnnar.
Aktiliteten sklll n'mmas inom (1e
ramar s()m skattemvndigheLen
liiin\ iser rlll.
Slutligefl far j.g öns]<a mccllcm
marna. anhörig1l. ann()nsijrcr och
spollsofet
En God.Jtll ach Ett Gatt t\\tt År
Vi ha

llo

PlRSso\
orclJörawle

KAPITEX

KAPITtrX",
--

KapiGel stoma-ring

.

.
.

.

Är en rund laminerad geiring av silikon.
Ger bättre tillslutning runt TrachiNaze+Plus
storna-knapp och andra laryngectomikanyler.
Lämplig för personer med ojämnt stoma och för
personer med röstprotes.
N/inskar TrachiNaze+Plus
stoma-knappens längd med
motsvarande antal mm. på
gei.ingen.

TrachiNaze+Plus laryngectomkanyler

.
.

.
.
.
.

TrachiNaze+Plus filter är lätta atl sätta i och byta ut.
Tillverkas av "medicalgrade" silikon.
Kanylen är mjuk, men ger ett gott stöd åt stoma och
trachea.
l\ljukt avrundade kanter - behaglig att föra ln
erbjuder stor säkerhet.
TrachiNaze+PIus laryngectomikanyler kan
feneskeras för att användas tillsammans
med röstpro(es.Finns i eit stort alral dimensioner
och längder.
Autoklaverbar. CE- märkt
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Önskar Ni ytterligare information, ring eller skriv till logoped Lena Lageson.
Kaoitex Scandinavien. Karlsroväqen 39, 302 35 Halmstad. Tel/Fax: 035 / 10 46 49
E-Mail: iena.lageson@telia.com
vvww kapitex.com
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har ett tiotal 1äns- och
regionföreniogar runt om

arbetar akti\.t för ait hiälpa
medlemmarna tll1baka till
ett meningsfullt

t

liv

ningarnas regi

t

ger
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har regelbundet kurser
Jör förbundets och före-

ut tidningen (L,{RY)
med aktuell information,
artiklar och reportage

ningarnas förtroendevalda

t
t

är en av hu\,-udmännen i

Cance onden
har kontakt med mofsvarande förbund i and.a
Iändei
harförtoendeanslutna
liikare, tandläkare, logoped,
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St\relse tite
Annriilan till Fslö1,/'
Stensund

När Bo Persson fick

1

strupaan(er var han
försälinings.hef inom
ws-området.

Som rökire opererades han för
21ärscdan fbrstrupcanccr. Et srämbxnd gick att rädde. Den spnLcknä
röslcn använder han ntr till art taLa
rtikarna i skolorne till .ätta

s

t

livet!"

håller kontakt med m)41digheter och serviceorgan
tlllhör Handikapporganisationernas Samarbetsorgan

arbetar för att starta

a,åreru
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samt antlrökinfotmatörer

har sitt kansli i Stockholm

antinge. via jlrkvårdspersonalen eller i lokalföre-

t

,ftiv

si jxg vet lnte
om lag sålde sä nv(ket \'i
le\-ererade bara \{en jail
Le\de ert gotr liv i arberct. ;1t l1lid
clagar pa fel tider och kor, srrmerade
dr\ckermed alldeles för hög vol],m
procent..lagr äg.le över hundle kilo
l)ede jag inte drebbats ;r\ simpcancer så hade iag inle le\1 idag
\u ta.kxr han för sig i C.rncer
löndens sryrelse cLär lun \?rit engx
gerad i nio år. H:rr är fbrfannde
ordförande i S\.enska Lart'ngför
bunder s:rmr supple:rnt i Lrrynglon
den. vilker h,Lr gir it 1,8 miljoner dl1
sr.ensk cancerforskning nclcr tre ar
Ved jag gi\.1t:ir lfp mcn iad jag
firt ,ir ln;11lghlt mer. Och vad jag fån
ir mören nled så rnängx revliga
människor i Cancerfoncle,r och
blan.l meclpailenter och sjukvårds

samtalsgrupper för både
patlenter och anhöriga

?
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ordnar rehabiliteringsseminader och -resor
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cancern
ar /, ,gt

i landet
bevakar och tillvaratar
medlemmarnas intressen
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lol.tlxran.le på sLolor, siLlkhus och
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kurator och dletist
har instiftat den frlstående
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Anlnälan ar- ombud ti11
Riksstänlman.
Nomincringar till dks
stämnun skal1 r.ar-e valbereclningen ril1l-rlncla.
Biclragsansökningartill
Fonden
S§.relsemiite/Kansliet.

15

Riksst:immaos ombud
ska11 l-re fatt motioner',
\-dberedningens n()lninedn:lxr. r,erksxmhctsplanoch ber:iltelse, samt revi
sk)nsbe ittelse
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hedersmcdlemmar infiir
Riksstärnman (se för
bunders stadgaD

-

lt.tri,

,'

,,,

,t

Es1ö\, anpassningskurs

recka 25
Stensun.l
anpessningskurs

ffiMEffiffi§
Stockholms iäns
Laryngförening
KorLPpi Crthr nx
,\\ c )org [Jo
I ind

\jxg[us

\ii11:i UikreL
Berggren Gör.]n

\,rr.lin lhls
Löfgren Ch s

medlemma.r
Nya medlemmar fr.om
I

I november 2002 t.o.m
I I november 2003.

Laryngföreningen
Daiarnå
Blrgltix
.krnsson
Laryngföreningen
Gävleborg
OLssol Kun-Erik

Nvhån

Erl or

Crrlsson

lht

I itbr;1nd Bo

Drhla. P(f
Fors Ilen! Oh

§'isrrörr Clun

Fli.k Nils Cliiran
l-linh Slv

Rilrebro R.rlf

LLn.lnram I(iriri
Lrndsram Co\
Rahikk:1 I:1 ri

Jol11nls.rn Berndt

Rrhihk11 Kcrrr\

Uppsala
Laryngförening
-{n.lersson Chrl!ler
-{ndersson Crrnnel
\Ielin Irene

Ii ilsson l.cll'
ll.lir:1n Irig.r
Rcrgclidoni L.lLr

Rät\'l-!rkki
Ehinl.rn'Erik

Stcnbcrg CrLn B.i1t

airenl:ill Henrik
airenf:ilt Blrgltir

Yästmanlands
Laryngförening
r\rsilhnder Li-<:L
Hellsten uonil.:r
N).krisr

]irll

OLss.rn Elis:rl)cr

Olsson Erik

iicLnan Bernr
Larnc-<.rn.l Balric

Ches cöIxr1
§'.rlLbLoin Brirt \trrie

Laryngföreningen
Göteborg

§.-srlbrd C:ir.LiLng Bigll

\or.tlånder tlrie

\lcijci

Stt:nnlugcli l.ara
Lr.l611Cu.nxr
Lrnden Ingcr

Lls

Flenerius Hrrrlet
Flenerlrs Erkl(i

Syöstra
Laryngföreningen

B.r.klu!.l1,er Olol
B.icllund Kettl
i.'Ln.lgren Hrns Alie

Bcngr

Urln1gren Ainx
Nilsson Kent
NilsJon Erre
lLrndskog llxrg.rlcta
Elg Roben

\ilsson Sif

1.1$'xhir Ali \loh.Llnea

l.lorra §veriges
Laryngförening

Hall Tege

\talrgren

Bjarkl!n.l lng;t LII
Gusr.lrssoir B.ngL
,lili.rbss.rn \\'N i ,\nne
Rin!:quisr B!irgr

Södra Sveriges

Hellsten Roberr

UTNÄM

DA

TILL

HEDERSMEDLEMMAR

2003:
Erik Bcrgrnln

Slcn Olof car.lelnl
Nils O1.,1Nilsso.

Laryngförening

Ilartilno Ri(r
Kerlsson Nils

Hallands
Laryngförening
Danlehcr

]{]lm

\nn

Chdstnre

Lcil'

]lo];en RoLl'
\llsson Hrns
\llsson Elisrbellr
Hänsson lllls,herh

§resteson i\farglt

lxrsson Gcmic
Sö.lelhilem t'cr
Sö.terhilcm Cc,d
Sih ertlo.l Iilcll r\l:lgirLs
SilrerfLo.l Y i\'.r1
larss.rn Illi

Hxll i\l:1ric

l-oLrise

Effi

Besök vår
hemsida:

www.laryngforbundet.nu
Nu finns den
uppdaterad o.h klar!

!1E:tnEE

r!.,!lE

Talkurs för
laryngektomerade
Iext

l,tajken S.hultu.E&lund & totor 6un.ar PeEson

g:iller:rn srölla o.hfölia nled vid ral
r:ining o(h läkarbesök, rnen ei ta

\ri önskade oss flera samman
koNter med läkxre. kuratorer
loEiope.l. sjL&sköterska och rnhöri
lie. \:irir ghda all.er att mrn berr.rk

rar oss dom xnhö Ursomdet!ikii
gx slald är och €ter oss tiLlfillc xtt
.Lelta i olika klrrser.

ii

Önskelista

Vi prcsenleftde en önskeliste ftö
ver der x[ 1:] delre i tlera Lurser.
1. En.leLtaElarlisrx skiLll ski.k.rshe

till alla delt:rg:rc innin kursen bör
lar på gn'n.l ;1\ eyenlLreLl samlkning.

2. En arbcrsordning tör kuren s,i
Deltagarna vid talkurseh iör låryngektode.ade

i

rnan kan tånka till fore.

Götebors

3. lrppgilr om enrkt ti.tpunkr för
Talkurs för laryngektomerade

kosr mccl korrfl uikalionsr*ninfl

och anhöriga 25-26 september

bå.le cnskilr och I grrLPp Opererx
de dehclcs in Nä och tiri elter en
redin firdig pl.rncring på t1ädder
blockcr Dc anhajrlgä bildxde en
g(rpp nred gi\na plLnkter att sam
rala kring Åen dessr f:rnns utskrir
na pi förllllnd, r,ilker var cn m,vck
er g.,d phnering.

vid Kungälvs Folkhögskola.

r

r rcltcL t

hL^tr r,ler s:, rl:,1.s

l rr

I r,,,.t,"t, r,,lt ,,,o.kolrn s;,,1
1.,,r .,,, n., t,,. ii.t r..,1," ,t,.
fl,llclc oss trecl foiiintan.
'lbNcL;1gen bölade med en god
Lun.h. Dr.irciier fl]ttxde ri oss f n
den trcvllgx matsrlen, nled utsikr

ölcr Boltu! Fästning och kenonto.
ncl l.xr5 Hrtt. trll hörselen.
Hair h:jlsade logopedern.r tlirglr
Risberg Berlin(SUS rlgrenska) och

tllla Britr Tengstrnnd (Boås l.isa
rc(). !år'r ttugotre hursdehagxrc
\'älkonn1lr och 1.i ble\. bl a hformc
rlclc ori senaste n\'1t inorn rchebili
te.ing Iör lxryngektomerede
Därefter presentcredc Berril
Noiclströtn fian Åros l,ledicrl ,{B
slne plodLikter o.h visade cn hlm

r. Pa ft,grn om anhörige lär den
information som de behörcr Iör x[
\am ett bra stöd efier opc.xtionen.
nform.rion \'ilt .LLr h]? Av
L.rgope.t, läk:tre. klrr.lror. dietist,
sjuksköterska Hlir gick mcnlngana
is:ir, men \-i rar alh eniga om arr
ku torer vxr en bris6,.lr;1.
2. Vilken

klnsens böi;1n Det har h?inr atl en
kurs bört:Lt kl 09 00 men xft man 1l.l

relefonförlrigin fil( beskedet att
komn1l1 till Lun(h OBS gä1ler eivär:r
tallrurscr.

1'redagens :rrbete lofisxtte med
redovisnnlg o.h ut\,ärdedng ar klrrlen och x\-sluracles med en god
lunch. \ri l,imnxde rar':rndra merl
fijn ä1tan lnför n:ist3 möre och pl
\äg till bilen passerade vi lter C:rrL
\Iilles vackra slal,v "Guds h:rnd onr
|ilket Cxrl \'li1les sjäh s11gr "Gucl
Fader lxr den unge mnnnen i ril]
hand och nanar honorn ert raga
chansen at( skxpa nigor, som kxn
bll bestäen.ld Ir god de|is för en
talkuIsl

T
Vdrberg i oktober 20AJ

Efier fivande ,:liskr rssi.rner om bl
problcin s.rrn n1xt, dusch
och hlrnätt, konr ii ftrm till rtt .ler

trL\rlir-rN S.Ht LTZ EKTUND

a pr:rkdsk:r

\'lcllan kl 16 18 blel' cler Ial rösr
l-ukl snuk- eptir hos liryn
gekloflemde demonstremdes Dred
örnirlftar att idcntihera ,rlika lukter
och en lilm mccl delkg,rre liån ddrgxre 'luld(ul§' visrdes
Dagen e|slutxdes med ett relligt sani§äm, dair blLn(l endra Gullvi Jorlede höjc1e stjrnnlngell med
training.

trevlig

ppläsnx1g

lndelning i grupper
t1..15 efter lru

Freclrscn böia.le kl

Görtaloh€rde, ordforande i för.ningen i samtaln€d någrä

EE

av

dettagahåunder tatkuEen

itiirrEEliilE

Norra Sveriges Laryngföreningen
ordnade tall«urs
-svanre Wiksröm

Norra Sveriges Laryngförening
t meåavhöllsin talkurs i
Sunderbyns Folkhögskola i
Luleå den 2-3 september 2003.

i

var 36 .leltagare inkLlrsi\.e
lörc1:isare. logopeder och .lie'
tisr, sarnl SLF:S kanslichef Bo
Zachriss(rn \{edlenrrekfiernrgen
är inte ert hliga på \rifi.kryra nvi1
medlernnur soln presenterade sift,
bland ann:t dchog en som 1l hop,
pas pä blilende medlefl. lllken i
degiaia iöre lafi möte fåft beskect
om eft lun lnaftst skall la4'ngekto
rn!'i.rs (\'iLkel n:iI .tetirL har sk vns
h:rr aigr runl och hrn flår bra.)
Hrn o.h 1)ans fru |a r \-tterst tacL'
sarnrna ör'cr att ha fau rillfille, i1tt
riffx si .1ånge s[å]x.le och opere
re.ic mccLlenmar före sin egen opc

-

Hrns-Ola Fors. rillik.r lne.llem i \-år
förening, prcscntcrade slg sliilv på
ett my.ket un.lcrh:iLlxnde sätt
H:rns'Ol:r l)er,itt.r.l!- orn Lanngfbndens hislori.r o.h oln den hj:ilp \-i

fi.k i

s:l.rband rned en Ra.llo-

l) j'.iLpsSlL.1

år Lr9.i

|r.rf.r!sor Lita Tibblnlg-Grehn
höli et1 imressant töreläsnmg orr
o.h s\älj
svr'tdgheler. Lita berättade o.ki1 ool
\ ad so lörorakrr cxncer d.v.s ini
rialorer (- :innen som inhicrar.xn
(ern) och prolrotorer (= ärnnen
son] ska.lar en nonnd cell si;1ll ni
ri3l()rn konrmer ln I .ell.n)
Llta arslutade nled xit dcLi ul en
broschrr o cancer - dysLrgi i ii1
ken i.formtiva uppl,vsnirgar och
iningir bra ra.l ges.
Dietist Chistinx §:ahcr l.rlade.nn
bet'delsen av cncrgitiLlförsel till
d\sfxgi \.lLket bet\.ler

raL-

kLoppen,

Del var törsra ltiogcn som ri
hade !tu lalkuls uranför llmeå. Det
\'.rr n_vcket inrressanr o.h gjvande
nde.bvns Folkhöllskole mccl anrjr
11100-txLer v:r r cn xnge
niim bekLntskap. \ri hlldc en inren
Su

frin slurel ar

siY debatt kring \'ära öror näsx
hets pLoblem. S:irskilt hlir uppe l
nofl ned tanke pi .lcn l(al1.d arstl
den soln lu mte un.lcrlänar proble,

lntressant föredrag
om Dysfagi
\rår nye ordför.1ncle i lrnnEtfonden.

Hon befift:l.lc om n]rran xr kol

h\'dr:rrer pr.rtciner o.h feft. HLf
ston behor :lfi enersitillförseL man
Mr och hur m\cker brtsal förbruk
ning kroppcn ltar i form i1v t.cx.
hj:irlv.'ihs;1n)her, hirirnrerks.rmher
o.s.\' , att del llln finnxs ming.r .rtike
ors.rkc. rllL \.lkn nskning. Chrislin]
ber:iffrclc i(r iid olika pr.$lcm nred
cocrgirilllilIleln kan nl.]n inviind?
olikx konsislenser pri kosten för xll
kunne lä clcn I sig o.h tlllElodogöri
sig.lL'n. l lon gaf ocksl Iåd hur man
kan hanrera mLLrtor'fhet och använ
da sig !\' energiberikning.

Kansliets öppettider
Förbundet håller öppet
dagar-to rsdagar 09.00- 15.00
fredagar september-april 09.00- I 2.00
Lunch mellan I 2.00-l 3.00
Fredagar under maj-augusti
är kansliet stängt.
m ån

G

§underby siukhus
sedan nölet att besilki del
nrbyggdx Sunderby Siukhus. Der
vrr en inrponeran.le rnlliggning
med blenclannrt den eftekiiv:r vcn
tiletionsinslalh onen som i dcnna
\xmu somnar höllcn konsta[t och
behaglig inomh sicinpetuLur.

\:i hadc

I

Sr-i\\.I[ \Ir]Kq l Har\r
Sekreterarc i N)t1d Yetiges

l.ltr1ry/öftninq

tl

rcLi

En lök

som läker!
Enli$ en ansedd brrtis. atårrdnrng
Lsä.ler epolosisf r odläde sronsaLer

risken för hiartinfarkr, srroke och cancer Anlednifgen ä. att der eko-gr'öna
nnehåiler upp tillfem gång€r så mycket
salicylsyra som konventionellt odlade

grönsake., Salicylsyran, som har en anti-

inflåmmatorisk effekt. moNerl<är äve.
äderförkalkn nS. Unde.sökningen visade
ocksi attstress var mer sällsynt hos personer som åt giijria llvsmedel.

Nu några ord om vitlöken.

tror att det var vid KaroiislG lnstiLutetför någratio.al år sedan,

En stud e, ja8

yisad€ alr den innehåller elerlska oljor,
v lkas akriva ämne, ålicin, har en starkt
anti-biotkk verGn. lvlen de. v ssre r.an
redan lör 7000 är sedan. Så lång tii tar
det.ydligen nnan vår civilisarion va(nar

Antikens läl€re och narurforskåre lovordäde virlokens läkande egensl(apei Dom vissre redan då aft den också
har.mar jäsningsplocesser i mag-rarmkanalen och att den även är krampö-

Som kuriosa l(an meddelas atr
under ardE världskriger var ryska sol,
dater utrusGde med vit ö(s<).fto. som
dom skulle krossa i sina sår för ar! för
Sist, nren inre mins., är den ockå
skydda motvamp/rcr men der pås!åendei är inte vetenskapligL beagt.ännu.

*rrffitrE§IrTE

Viktiga dagar
för larynge!' och rnunhålor
-Ie!r srigrl.hnsloh I

Ford crnnårS.hneld?r-

i:.- I 1

Tal- o(h l(ostdagarna

den l7- l8 oktober 2003

,,.1,

.n 1r- 8 oki(fier rnr)r.1iri.tc
Kirolinsl siukhusels ONll
l.linik och Sto.kholms
l.xr\ nglar ening

'

T.rl

Lains

och k.i!l.Lx
ovrn ser vi dekagåre iku6.n o.h dclar
sto.kholhsförehingens styr€lta sahladd

rörgenodga.g

llvar

av dagens

uppgifte.

kuEledarn!, dieiisten Sarä linemo,

.helslosopeden lonas (arlins, sjukskoteEkan
lctr. liystron..n sjuksköterekan o.h
m:$ör.n Åsalan$on tilhammans med nåqra

edan harrifti.rligare en 6iandning av
gåmla oth fbrhoppningsvis nya medlemm:r
sani hågra ur var styrek€

grr' på N,vnäsgårdens kurgrird i
NYnäshanm. Som alhid n:ir xnska
pi konlerens .hr m:trl hte krinner

K.

rr:inga kän.les detljtepirrigt IIen
rc.hn nir i:rg gi.k ln i rmtsalen .l:ir
.rnkomstLrftet serl erxdes krnde ias
s:i

mig hemma. lag hör.le rijsrer sol1l
kom lin männi-<kor som t:rhr som
jig sjä \ urxn st:iinl):rn,:l elLer l]llde
andriL rrLs!ärig hcrcr. For mig 1.rr
dcrni upplcrclsc rn\'cket -<t:rrk
Proffsiga kursledäre

rv eft
prolcssionellt gling fiin

l;11 och l(osr.lagern:r lecldes

fr\.licl

Öron niis och halsklnrikLT pi
ar.hcfs
log.,pc.lcr Jonas Kxrling, dierisrcn
S.1n f.incnro, kur.rnr l-iis.r Bcrg o.h
chclssiukskareNkornl Lenr \\'s.am o.h .{sx lrnsson.
KaroLinska SirLkhus!-r Dct \

l.rats Hobro orh

&t

Nens6n i samspråk

Dator till hjälp
Jonås Ii:rrln1g redoglorde p:l ett
orlckcr pe.hgogisln sritt tör reluhlLilering.t'rcr lirl ngcktollri odr rnun
Irilebehi.dljng. \kr.l sir clllor Iisx
de l.nrx! bl .1 \ i.l.ouDpr;lgi)iirg,u
frin luhsrnLprn .läi nran krLr.l. sc
l1lLr!rärnbirdcn eil)crxdc Diciislen
Sarir Li..rino ga\ osi \ ikrig kosrin
tiimation o(lt Liisx Bclg redogjor
.le tiir kumrorns arbele.
Grupparbeten
I mnrdre grrpper fi.k ri se.lan iigna
os-( xi tal- och s1 riljal\.ningar. samtal
nled kuratorn o.h ntLrgning. Fijr
en la11ngekto1nerad ]1.1] jlr mijlllg
heren xtikinna lukrer mer eller nin
drc [irrs\ullrr ioch med ift man
lnlc L:ingrc an.li1s gerlom nisrn Hlir
l:irdc lor.rs ur ett knep dir man

re

geno rtt

\'ldgx rru$alan med

stäng.L Lippa. krn fli Lire llrh .rtt ta
sig m i n:isan. \:i åck o.l.si resu.ler
hclx lnc.l hj:ilp x\ dcn ''dofiolgcl'
som lnxn laglt merl sig ftrin Ö\H
kliniken Knepet lisade sig fi,ngera
ikligr bra och kan bL rL giln 1nåLti
dema lile rer inrressrnra i fortsirrningen. Kanske der ocks:i gir aft
känna dolien rr blonnnor.
Man är inte ensam
Slmtelsgruppcn m.'.1 l.ur.rom b!.'\'
m\'cker gi\.rndc i o.h rned :rft rll:r i
gruppen lErärtade orrlxd man gäft
igenon i lorm av srälbehrndlinEt,
.Jperation och efren-xrd För nig

o.h säkef ocksl tilr ii\dga i
vrr det nfitilg :rft hijra irt
m.rn nrgrhn.l.l srär ens:rn1 r.]lan
.lcl:rr dctt.1 li\sir.le mecl mangx
sjriL|

gruppen

ffifffiffiF§

Larynffruppen
bilden)

ho

'ned

yår såst Lrlla

Bersendorfiinitte!.loras iejpå

ilamial53rupPen

Hir har kurator LiGa 9rre o(h sjuk.köt.6k.i Lenå
hälecanceryruppen löi att fala 6m svälisvirighotor

Ilndcr silnr;l spirsser [.i1o
hoor oclGii m.ngr \ithelmarl om
hur pr.rfessionellt man bli|it beflötl
och behamllad p: Krrollnska Stuk
hLLsets Öron n:is o.h hrlsridel
ning un.tcr sjLrl(.lonlens olika ske
anclrx.

fx flera

ti:tiv s(,. O\H kllniken

träffat någon på stan
öler tre :ir se.larl

pcison "pri stxn l)et är krnske i
o.h för sig inrc si kdrsLigl elieNrm
clcl baj? :ir l;2tl per>oner s,:]1r

lnget tel på sångarglädj!n. NirJonas drog i8iig
sionsAdam l,l.nnerid med sin röstg.nerator
o.h Maji{en Kauppimed för fulr ihak)

lermg.klorrcjedc

oclr

m,vck.'l ,\\cn lör n)in LLrltrrL som
deliog s.rn enl)i:lrig vrr dagama
gi\ rrdc. \ i rvcker diirfijr aft det lnl-

Aldrig
las sj:ilv (,perendcs si har jas ir1te
sralll p:i nargon larr.ngektomerarl

pi detx saft li tlif'

under nc\'1ig:L ftrrirrcr lii ulbvli ellr
r€nhctcr och ök;r kLrnskapen orr
clennx strrkdonr hargett mig oerhört

den. Foregcn dcL iirst:inrineri3g hell
i dessa omdarncn.

'ti.:ns rLr der nu gatt

oper:r rn per :lr i

Senl.rmger .lenna

Sr,rckholm Att

NFirijm sånbt mun.

infr b.rä.n lysändc kus
iedare. tlanspelade o.h sjdigdessutoh myd(et
bät.re än Ev..tT.ub.. Häis sätt äft fi igång

och

lxr\,nglörcnlrgen taglr till Tal o.h
kostdxgaini i N\n:jsl1nmn.ir rn1'rk
et \'1i1lo\ligt och \ill |dck! fijr att rl
fi.L \.rr.r ncd.

I

Johas Karlingvav

os§ynstydliEtpåbildeffähärn?danIör

ttott ttck.li'd )71i!. tcl) EL,.L
Br\c1 JarH\s\o\

så

tiusikgerenotrol;gtfing.m.nsk3p.Detlynstydligtpåvi.aklrslodaresåra,Lenao.hÅsa.

Yi skickar ett tack till Stiftelsen Lar)ngfonden. De förstår Iad vi behö\.er och bidlog till att,
dessa för oss, så riktiga dagar kunde genomföras, Stockbolrns Liins larl gjfiircnlng

hur det är aft rxLx ' .'d n) röst efter
r eri lannllektomi Progrxnrnr.r !
\ äl samnnnsrti dled eD bL.tndnirs

kväI11 mcd si.s o.h musik och god
lijrlrirlng För rnig som L[o111sriende
rar det nryckd Lärorlkt lltt rara med
på kurscir och fitfr bi.le j1\'a'o.h
"!taml.L peilenier" som biöd pä -<ig
sjäh':L. ,\lh jag rrlade nled verkedc
rn|ckcr nöldr o.h ltimrLlemde r\.'.rt
deLu och at 11 mötlighet art utbttr

ri

nnlgsris Loinnier fijrenlngen aft
kunm or.l..r iler liknande kurer i
fiemti.lcn,\nengring tackfi)rmigl

Ullas tack,
för en fin och trevlig helg!
ton ta(k rill Lrnngföreningen i
Stockholn o.h dcn skicklig.l
o(h eng!gem.le personrlen
lr:in Kirlll,tk! sjlLkhusers Öronklinik lör xll lig ll.k mijlllghet r1t \.ir:r
;ihömre Lnder Txl o.h kostdegarn:r
iNyn:ishamn.ten 1l-18 oktobcr l:1g
planenr :rtt sk r:r uppsets p:i Ll1i
\.ersitctet och hir intresserät nrig lör

al

förcl:isnlngar och pnkti;ka
ölnlngxr Det f:inns möilighct ;111
tal s|riLltr:rna. .lelra i semlxlsgiupp.
Lagr m:ll nre,:l Llicrislc. cLl.! nlLrlll

erf:rrenhcrcr med

rndm

Förhopp-

.11sl:rppn.rndc mxss.lgc Pri ki:ill--n

I

sl r

LLL\ Bui(,r\Lr()rFF

:rnor.lnr.lcs crt niv.kcl1relllgt

E EltlltE'In
Gullbrandstorp kväll€n den I 5 november 2003.

Samarbete med Stroke-, Afasioch Stammarna
-Text o.h roto Elilabeth Fro,t los.lsso.

Sitter nu nere i källaren o.h
skriver på mih dator.lag har
varit utan dataskärm en tid o(h
har därför inte kunnat skriva.
I i Hallandsfilreningcn her

hafi

tl

Den

ri s§cken hirsftriillar

törsta utan nigor soln helst
pr.rg.xm men iindå kom 15 med
tennnir. Srid.ntkänns \'€rklig.:n bra.
Vi har hefu fxnrxstisk:r medlcomur
llir I vir förening. Dc alr cnlLrsi:1s
iiska och qicker ati dct mcsta so
flrn galr är bra och kul. Vir sock
erbagare rar nvoperi'r.rd icft ai sina
knän. lii j.rg srod förfikat. hadc gtort
!'n os*xka pi squ:ishmos sonl ser
v!'r'ades med sdr och gricldc. samt
;1od snåkakor. Dir satt vi och
snacka.le igenom soDlfiaren om
rad ri hade gjo( rilLsammans och
i3d som örerhuvudtage( hade lint
oss under den fina sommarerl laE!
informerx.le Lltc onr de fle.llemmar
sonl inte kom, hur cLe mirlde och
n:il tag sist pmradc nred de1n

-

hö

ta1as o1n denne men och lrod
de att rlet hela skuLle hxnclla onl
\isor o.h un.terhålLnins vilker han

sku1le

s:i bLa

på Efter mychel
Cu.nar snr

'aLa avsluradc
öl.e1talande

iksstänmu i Göteborg. Sannnxnt iflandei med lvlikaeL har gjor eft
mycket sion inryck på nig..lag har
månlia Etänger scden dess tinkt p,i
honom och vari lun hade an saga

F\,\ad

i:Lg

lur vadt nenös inlör

clcfte seninxriet. Jag skullc då pre

besök hos oss mccl att iamlöra
visan om "Hishulta Bö!e'. en heh
underbir säng mvcket trätfande lite
buskishumor. I,e1le och tag hxr
bcsräLll ski|an för ter,len mästc mxo
halra lite fler gringer.
Talet och dess betydelse
I ö\igt har jag va r genske eng:1
gend i semlnadet i Varbcg den 13
nolember Jag har ilt s(rttil rned i erl
konmiti€ dlLsamnu.s med ordfö,
randen i Stroke- Atusi och Sta1llningsföreningarn.1. \/i har träffats etl
ant3l gånger under sommuen och
Italllen för xtt göra ett progrrn rlär
svfiet ler xtt .]et skullc hendla om
''T,{ET och dess bctydelse" för
dessx olika medLermmr.
Vi skulle hi ett dmgplåster och
.lel var l)l e tal om boffen Bossc
Höglrrg, m$ clå föreslog iag Mika
el Andersson s.rm \i hacte p:i v:1.

sentcre !år förening sisom or dfa)
ran.Lc (konstigt i detia sammrnhang
ir nr:1n or(Lfilr.nde)
lag kör.te hemifrän ticligi pri mor
gonen och hämtrcle upp Gun A1m
ordförande I Sramningslörcnirgen i
1är gBnnbv Harylingc och sä gi.k
f:irdcn \idare till Varbeg c;t 8 nil
nor.((. Hiirkom1i i go.ltid och etier
ett risst letan.le av parl(cringsplars
och ioköp ar p-skile r'x. vi på phts

aengt Eliassonl o.dförande i

Lånsfi andikappyå-

i Folkets llus Drir p ckxdes \.i filrst
av pi deltaElarlist.u o(h så direkt på
kaffe med gocl fralla. denar en höi
dare för mig som ddcker te pä inor

gonen, nu r'aknade m:rn vcrkligen
rill

lnvigningen
Kl. 09.00böri:r.lc cLethela med invig

ning x1. ordfö.ande i Länshrn.li
kapprå.let Ben$ Illi:Llson. Däreftcr
fick mrie förcning presentera sig

Tandläl6re Gu.n.r BrinEman fråmIör "Hhh!lta

Gunnar en mycket trevlig kille
Till träft' nummer r\'å hade 1j bj .tit
in tandlikare CLrnnar lldngman. En
my.ket trevlig mar som visadc
ovcrhcxcl bilder om tendvird oclr
trndproblen pl ett m\,'ckct enkeh
o.h lälrbegIipligt 1js.lxg hlrde bara

s

jaih a.

,{1asiförcnnlgen böiacte nled

sin ordförande Tolg.\r §rahrenberg,
som pä err utomordcn rligr säft beräc
t.rde on1 sig och hur syi1fl d--t lude
Hardikäppkohsul€nt Yvonne Emånuekson

pri.karåv oss på de,tasarli!tar

@

lxrit för honom ett komme tillb:rkx
efier sln sl kcloo. Hxn \'ar ocksi
den som h!'la riden firmlörde tack

E"r?lt?ft§i1!
till

:rlLa deLtaElande Stxmningstöre-

1i1-et',

ningen representerades av sin ordtör.rnde Gun Åim och h:ir Ji.k \-i en
inblick i hlrr stanmnrna hir det. si
vrr turen kommen rilL rnig och tag

be.ättade lite om förlundet. problcmer med \årt nxmn, lire om v:rd
vi gö. i l'lallandslörcni.gcir. r,ill(a
ll:rnl dribbxs. Lthandlingslonncr
och lrte om iöljdeme efter behand
Lingxmx . Till sisr vrr (let en rcpre

sentun(

liån

onr

si

hustnN sinr:rirnr

i

Götebo+

\'-xr

.1u

kan", 'Du l-et nrte om Du ken

fö rn Du har lörsökf'. cör.let p.]
ditt eget säft ' "Försiik igen och igen

Slrokefalreningen,

Lenna( IlxgnLrslon so1n ber;ilieclc

pre.is som

man fullstindigt ragen och impone
rrd eher h:rns t\i tnrnur långx före
drag.
vi ata.les med ultryck som Jo

överlakäre Peter Borenst€in irån skene rasarett

och igen, 'Bry Dig inte om vid
andlr t\cker', 'Viga nissly.kes .
Nlikael beräftrr hela tiden p,i ett
micket personLigt och roligt srtt.
Här ges mölllgheter till bide stor
efiefanke men också dlL fl1cket

pi \ iLkcn dcl i hjärnan som bli
dribbilcl Bro..rsoaiasi kxn t.cri.

ende

\iL

bara l)itta n\.hc1or.l. \Xrerni.kcrse
lisi. clär fhtcr t:1ler r'äL och ledigt,
han kxn inte ny.kelorden .,ch h:tf
stor svirigh.'t att lö§rä vx.l vi s:iger.

,\.omiirlasj. hittar inte nemn pa
s'aker och rirg. Clobälalxsi h'.ir är
rlLl der språkliga helr lörd,irrir ocl)
pxrienlen ken bxr,1säge i.r, nci cll!'f
en svord.ro. intc hcllcr l:is;t clLcr
sk,i!;1. för sxmtlig:L p.rienrc'r är dct
nr,vck!-! \ikrigt med :rft ninges att

l(.nneth Danfelter hållersigfråmm€ vid,un"

lala arch [är];1 och insc ;lft mlrn iaic

Språket, talet o(h rösten
Efter en liten bensrr'äck:tre v:rr der
tid far logope.l Lena L.rgesson.
H:r lmsrads lasareft att beriftx irin sin
erbetssiturtion hur nler p.rerkxr
dessa oLikl patienter. Len:r h:rr v:rrir

rti staru bä.le sramnings o.h
lanngfareningen här i Hallind.
Lcne .leler in sit! tal i ljc oLika
'.inmcn, spr !ikcr, lalcr .r(h rösren.
rned

Språket =in.ch;illct j det vi
sägcr Åfisi drabbar ca 12 000 pcr
soncr irligcn. dessr Lirlo r sirr

spril. men röst (rch ral clrabbxs intc
Talet =st:rnnnam:r. hir finns rirsr
och sprik men iörmågin rfi (rttala
t:rlet air drabbat.

Röst = laryngcktomcrade, h,.ir,.ir
en förlust av rösrkällen nrcn tilL och

Överläkare Peter Borentein
\rl fick så en tiren pxus igcn och så
kom ö\'cdäkare PeLer llorenstein
från Skene Lasrrett. För .la-gt 10 xr
seclan bvggrle h:rn upp en stLoke
enheL ned tal och kommunikado
ner. H:ir får \i med hjälp av enkla
Ieckniflgar se de olika deLrxu a\
vä$ter hjärnhah'a. d;ir (let --sta er
sprlikets funkti{)1ler fi nns plxcerrde
Afasi =spräket finns kvar nlen
amäntundet h:rr blivir -qkäclat Åfxsi
ir uppdeLat nled olike n:rmn bcr.!

löftökL gi tllbxkil t11 der liver
mxn hede fore stukdomen, utan
.rcceptem sha nla fcl.
Efter allt .letta 1.ar 1i \-erkLigen i
behor a1 L1re vila o.h sen-erades en
gående lunchbuftå med massor av
lirliga salhdsskilar brild. smö.
ska11

lidx och en kasslerlådl
Dlirelter en liten kopp k:rffe.
llnder nllihiden gick diskussioncn

vegetarlsk

hög olr1 rLl den nfbrmarion som vi
fiti, och hur enkeh ir clet intc 1tl
vem som helst a\. oss kan drxbh$

Tankens kraft att välia livet
Dcr \ar så clags lör \'Jjkåe] r\nders
son,Ltr LernlÖra sjtr f.lrcdrag som
h;1n kilhr "'linkclrs l(reii att v:illa

Dags

Å\slurninge.

för avslutning

irr

si.r

art Lenu Lages

son jnienjurde någr.r som \':rdt
sirrki .r.h någrr anhörig:r. Frin oss
i L;1.r!1g \.ar det Kennerh Danteher
sorn rePresenrerxde den som \':rrir
sjuk och jrg som anhörig. Hlir ha,:lc
ri mijlllghet ift utirvckx lera cria
renheter och a\.en svara pi frigor
'§ .le ai\iga deltr!:irna.
aiunAlm och i.rg körde hem etter
vad \.1bidx q ckte en nN-cket giv:u-

de dag.

T
En hi)sthåL*titlqJftin oss i
Ha d ntl sförenbl.qen genotlt
ilikael And.610h spela. inn€bahdt

@

ELrr\Br: H Friosr -losr:F\\r\

lnformatör och
fu n I«tionärsutbi ld n i ng
- Toxt: «innoth Danfel!er, Fot.: Eli.aboth Frosr-loseGson

-

lnformatörs- och
funl(tionärsutbildningen
26-28 september 2003
på Hotel Morgana i §tockholm

rI.1s Uar trO ii. H, rsrr. \,
t\ro khu|1rs( Lt.ir
II G.ter.r8r
\i, B.r[liLn].,'rr<irpp..h'\fL

l

ln oss i l\crslins Tarii (b ss)
löi lldare a\lard till lroteller I Far
v'ade"

Dair ii I'icli \,.ila ru1n dlldelade
oss. drirctier v:rr der l:ige 1ör nna

s

al lunchcn.
Och kL 13.ll1l si.rrl.le vi \:irr

rde

ulbll.lningsprogiain Lrnder ledning
Lfls -{ke Kxrlsson o.h G nnär
r*c.nk\llr. ri tala.lc orn SI-F:s srn pi
c\cnruelh behol .r\ spe.iellx nrtor
rnxlörer ute i lar.ningamu
Tanken 1ir :rft dess] nfirmr.fancr
lka hllla konrxkr rne.i sjukr,:irden.
al'betsll\-et. skoLor!chp
l)3r drxbbers, o(h inte att förclöm
inir \..ira polltlkci o.h olika bcslu§

i\

Infomarörcrnr ska aren
Lill mcd att försöka

phbr

hj:iLpa

n.rnr meL

Harrrdellull

rulle" på kuBiedarna6unh.rrernqvist o.h Lai§-Ake Karkson

pengrr till 1,uå turcning , kanske
\ i;t p.rlltikeml
Där \rr filrsu .l:1gcn !1ut
Gnuggning av

"geniknölarna"

\:i fi.k !Ll1.ler lijrdagen ini.rm rkrrl
a1 ÅB! (r)r f.rd dorr hr.lc iLtL erlrju,
d:r i nriin !i l:ir.rre Dc ga\. :i1.en
iniirrnr.Lrion onl hur r1lxn k:1n >öka
pengxrti I olikakurser Ihderreslen
l ctegm var det tlll griLrgga 'genl

Ann

Stringbe€ informerar

linölsrnx i cn grupprdrcrc. \'i blev
indelrde i nc .ilikx grlLpper 1ned
olika p.oblcin som vi scnare skullc
redoris:r. (,\u a$et.1 i grupp är cll
re'Ligt s:ilt att tohbx i. o.h gcr
mringa n)e lnfallsvnrkLiLr)
PIL k\|illen var dct dags tör cn
rrellig nrlddag, som innehöll .rlLr

ftån god mat titl rr\ ligil raL Eftglaft
srillsk:rp gtl.,rde dcr lill er1 lrevlig
k\..rll.

Sirn.hgen stxfix.lcs med etr
r! Anders Cl.lcss.rn frin
SISUS (St.((ns Institut lbr S:irkiLt
Utblldnilrgsstö.i). H:rn beiiurde om
de olik.r möilighetcr som finns err
silki r(bildnnlgsbidftg filr forc

tesök

Earl Elandesson ta.kar tor maren o.h Violn Landewati sttte. kon.enrrcrar o(h )y*nar.

nmg.',

mimf;E§nffi
Etier dett.r 1,1r tiden kommen filr
redorisnnrg .L\ \rim g rpparbeterl
lntress:1rt Rtr !e lrrrl de oLlk:l
SrLpperni hr.l! k.n)mlr Fr dll
o.h reslrhxtet avcrl,iinni.les tll tiir
bundets replescntent,:r
Nu hn vi b.ur1 \illrliL ocl se |xd
som hiin.lcr cftcr Lrtvirdedngen
Kurslcchrirx l3r! -{ke och Gunnur gl)rde en surlneri|g r\ kL[s
drga r:r. Sen slul;1dc det n)ed art 1i
.itenLun.h. r.rgr:irx \ iiskr:rr ochikte
hern. Tack far gn xn.tc o.h rrc\ Iigl
dagrr.

t

HLil!nin.gur

Iir\\rTrr
Den siung.nde kyparen i

DA\r!L1rR, H.uL,r\D.

lamtalmed lan+Åke Ellvar medå. Lehn.r.Johanss.n,30lveis Persson

Studiecirkeln är avslutad
"för den här gången"

Airgit Bisnge har samlat in sin. daltagare irirkeln. So6 en tupp bland h.rfrelinerna ser vispelma.n.i o.h glklaren Rune tlohtin. Tjeiernaår tån väns,or, Gunr tegerberg, Yvonn. tnnd6h, Karen Poullen, al!: Neuhin, Hari.t Ftenerius, Bilgir Eia go, ,.uppen', ihonsgard.n Rune M06tin, Leikny

Johrn!on.Mohl.n, Måit-n KrupFio,h,/iolå Lrnd€w;ll Pabrrdeh3al,ir\l!rud3od,n)ämttvro.hAdJ,nMr,n.Jid

is.1ägen den L8

nolembcr hade

\i i Sb.khoLmsfbrcnlrgen a|
sLulning i \'är .irke1.

pågick n.tcr hela hösten varle
tisdllr .rch :imn(t !i pLtLggxde ler
Den

\ir

'l:irarinnx , lir
en rnrclicr sprikbegåla.l k\.inr.r
Hon rxh..Le flestr europeiskx sp.ii
kcir nvl.rnde I Stockholr$förcnlng
cn ,ir hon sedrn m.ingl :ir snrdie

slll mlrrNpel

A\ sluhingsdrgerl hade Birgil
or.Ln:1t s:i x( ii l1ade allt rrojli$ goll

d"g.

Birglt Blangc,

srensk gr.rmmetik, \.llket !-is.rde sig

\':ilbcirö\ligi. di de flesta av oss 'e-lc\cr fLrllst:jndigt EtLiimt
bof aih om bicl. sat:de1er och ord-

1.am mer an

klx-<s.'r sonr

!i lai

oss i skol:rn. mcir

si :ir vi ju rlLr numel.l lirssilcr li.in
ti.lcrn:Ls l)egYnnelse

81.'r.

en stor. Lrnclcrbiit

EIIE

\Iohlln) s:i ctct

6.1r t1".1 111.ri,-,,
nde Gunn.r daik

r11L5ip

\iår ordili

ocks:i upp .rch lät sig 1iil smaki ai
Ja. det

\;tl

en mrcker ninnes\'ai!.1

\e.lteckn;ri i rlL hest

T
go.l

a son1 en :r\' clcyemx tlll
ierkat En xnnen h.r.lc t.rgil nled sig

slnörga5t:ifi

blev ml,ckct

(RrLne

s to c k b o h

]

t

\t.rL
slö re tL1 Uen

mlal'iil!

Trädgårdsepoken

i Hässelby
-

T€xt: Senstlohn$on

-

Trädgårdsepoken i Hässelby

är som en saga.
I slutet av 1800-talet fanns
inga handelsträdgårdar
iHässelby.

IJ-!{. dnsl t00,rr sen.rc lrnns
lmc.l crr rLr.l;nr::g hellc, In,L.l
I t,naetsn;.tg,r.ur. xlen unLt!,
hela 1900-t.1lct bether.s en blorr
stmnde trädgärdsnärlng i Hisselby.
Som mest fanns ett hundrat.ll han

delsrrädgirdar som försig stock

holinirn. med grönsxker och blorl
mor. Eftersom jag är upp!.l\r i
denn.r miljö o.h min farf:rr v.lr en
av pioniaircr.a
l1re

|ill

lag gärna bcraiftil

orr defte [Ur lxn§

]äsare.

Sopor och låga tomtpriser

Tillkoflsten xv riclg:idssu.len i
H'.isse1by gf nnades

Flygtoto taget öv€r Häs5elny på r930-talet. Länss jiirnväge. ångar ,,sitverpiten', traB, L:ingst upp titr
hög.r syns röken från Liivsta sopstation.
tHtU rr ti.irn. Riltlf). dt Lra::.1a.\. t!.!r! r!.lt)a,t1.\ rt 1.)1Ht't) t,ip)

lrinfoftlltavtre

saker n:iniilien närhcrcn rill Lövsta

sopslalion, goda kommunikarioner
mcd Stockholm och loirållrndelis
billjg romtn rk.

Sopoma ftån dcn allt större
befolkningen i Stockirolm kunde i
slLrter a1 1800-talct inte lärgre han
teras vid Fiäderholmarna Stanlren
Itade bör]ar bli oud rdliEl. Staden

inköplc .lärför år i llEi gårclxr. a Rid
clcrsiik och Lövsta. Samtidigt b\'ggdes en järn'äE! melhn Sp.uga och
l,ölsra Den l novembcr l8E9 kom
det första soptiget dll l.övstl
\-ld sekelskiftet fa.ns e$ storr
ini3l ftrdigutblLdade trädgardsmäslare s.r1D sijkre efier cn laimpli:tplats
där de kunde stx(a en egen trä.l
girLd.

Den billiga tomunarken stocl
grere Bonde p'i I liisselb,v slott för
Han alttrnde vi.l sekelskiftet ett
slö e martomrädc som slrulle
anr än.1as fö. vill.1bcb!ggelse. han
delstl:idgårdar ocl) jndust anliigg
ningar.
Carl Linclxu,

s&ren p1

Ridclers

riks station, fick föfiroendci ai
lirele Bonde au skötr

CBE,! Trädsård§n]å§ra!6

bijr. !å r!n,td
,1!lrL

rL'

or h. v. rn!.!ÅeDde
bÅ

fiir.

'{ -.;E"r

b,r.

tdrhdllaEdr! D$s.

'aa
Hin,r!'orkrm h.

liAa iontrpri.l

rd!,JqlsIrier betahins3rilior.

Csf,I, Ir1r1iiatr.
.1d3§

Ald.l€rirltr.

Annohs ur trädgårdstidni.geh Viola

lltill ttt.l.n Btlletti tttr\.lb) .tB.ri

.l.at )nrn,i tLn H4 trr.)

;t ) )

Bänkar

-

kaster - växthus

lln.lcr de forsta decconierna odla,:lc rnidgår.lsmästrrna i H:isselb)
fränst par fril:rnd och i kall- och

I varinbänkarna irom
.tcn billiga hästgöcLseln ftån Lövsrx
\,aii till päss som vännekälla. Ilcst
odl:rles 5pönsrker sorr gurki.
me1.rn. rädisoi. di1l. persili:r. plrjo
lijk och gräslök. sallat. blornkäl o(h
\.1rkå1, iordgubb san1r spctxr.
franf örallt till mklsonxnar
Arbetet med bänkarna rar dock
slirsann Tung:r vassnxftor sk llc
tvitrrs ar och pi moryon och kväll
och b?inkarni m:iste luftxs.
Pi 1910 taler uppfördes en hel
del växrhLrs De töIstr kallades kes,
ter (:1v I),skans kaste., låda) och
varmbänkar.

'ar

tomdairs:i1j

ningen. H'rn afl-:inde sig xi flitig
annonsering i lddgårdstidlringen
\rioLa clär m,rlgruppen fl adförxlh
1ar lriidgårds ;isr:rre Tiugången tlLl
prima.rch billiEr gö,:lscl ftin renhal[ingsverket go.h konmlunikatio.er i fol'm ar tåg o.h bår och förm:inliga tomrpriser vxr Lockberet.
\'larkköp:Lmxerblöds.lcssuio förmi.liga lånerillkor.
1'å rio år ]l.rde Li.daLr salt tomter
dl1 ett 50-trl ri.lgåidsmäsrare o.h
fram till 1930 rill !-ll 100 tal.

tilitl lt i.tr.t, Hilir tL 1!itr:.1! nt B, )t:i
ati!)

.l)atl):;.1, rL, tt.\

Tfii!§fi?EElfiTC

2.t m breda. med neclsänkr ,n r
gäng urx. uppv?irmning o(11 ed
snedtak xv biinklönstcr. Omkiing
1920 böijade marl b\gga v:ixrhus
me.t fxst glx! och me.L cn \.ämre

'H:rft l.asse'

l.ring I en bre.lbrä(ad han
Da\id Itisti

sl.r odlingar
i\ drhllor larv
Ildgrrd Eriksson
odhde netlikor,

lxrg blggde

lnnän 6il.rna kom var sjövågen ir till Stockhotm.n eiktig transportvågför
handelsträdEårdar.as produkt€f; Hår har ångbäraha tast titt vid (ornhamnstorgvid Slussen, /,t!rtrt b.t..r Lr!ti\!4)
Bat)t
ltN.l)),.\ r.li l[tr, )1, t,n1))

ir.lrtii, t

llan.leLsrri,:tgårcL

Lädgardsmä5tare Carl Berliags speriali.et var

nled ett 20 tal \'äxrhLrs o.h tiotlllet
snställ.tr Hen sålde liljekonlaljer
tilL iul och r:rr den forste i \lellan
sverige som börjrde odla ilrtsrjär

aLiäggning bcstående er en kok

berg

Anda in pi 19i0 taler donlnrer:1
cles odlhgxrn:r iv grönsaker bl i
gurka och tomater men ä1en blonl

|erkligx kiindi

srerodlingen kom d:l igäng på

l:t planer.

lll

|xr XIan o.Llade rosor lioler, nejli
kor begonior c!klamen. azaleor
o.h krlsanrcmum. Årbetct I han
deisträdgirctcn utfö.des ofitsr at
u1l.tgårdsmästxren. h:rns llu 0.h
bam sarnt .ägra anställ.le. De stalr
re nädgirdema kun,:te dock hx eti
tiotel .rnstä1lda

Pioniärerna
En rv clc förta s.)m löPrc rrä.1,
gårdsm.rrk l)ere Karl t-arsson. räd,
gårdsnustare p:i Ri.l.lc§\,ik Han
anlade sin utidgård :ir 1900 Der
gior.le också David Kristiansson.
Arel därpå k.rm Eclgald Erlkss.r
o.h 1903 ÅLbef Lan.lhcrg.
Iiarl Lesson Mde cn slor bänk
o.1Iing med $onsaLer och kxLlades därför "Bänk-L:rrssoi1" \'tor
slLrret

e\' 1910

laler lryggde

han nigra
vä:rthus där

han odli.Le lil
jor. Han 0ck

"LilicLungen"
H.rirs [ed]e

sklL1le

.,ch 8ck däfiv srneknxmnet "Vi.r1
kLtngen". Han drog tiam cn ecen
liolsofi -Yiola comut:i "l,Ixrg;ueu".
i ö\dgt odLxde han bl a s)rener
i kruka. som pii den tiden var en
popLrl:jr lulbloinrna. r,ch bouvrrdla.
Sedermera rog minfar Harft t,llip
Johnsson över driien .r| trädgär
clcn Hrnfönsaftc i fudems späroch
ulökade so(irnentet mecl bi a kry,

sxr på det lokaHi1n

engagerade sig

ur\ ecklin!lc!1

.'\ Hässelbl
och kall:r.lcs

'borgnlist.iL
roi' a\ lisselbvbonu

Yiolkungen
N:ir n1jn tarirr. lJ F lohnsson, srar
r;1de sin trädltird ltrlr hrde han l]o
ärs prxktikbrkon sig. Derförsta h r
odlade rrr grislök. surka, i.,rclgut)
bar rä.Usor och spenar. Hän ko
senare aft spcclrlisera sig på \'ioler

Uin larl)lor Friclx Jolxlsson sreg
upp tidigt \'?ie morgon och åkre
med in iill stan lirr .;Ltr siilla proctrrk
terna &in trä,:lg'iiden. Den svsslen
behöll hon ändx rills hon ble\'90 år.

Föi att hjäh,L d11 i rädg:ircLsar
betcl .rch också för art tlinx lire
pcng:Lrfick i:rg rensa ogr.is. Dcrble\.

älskilligx tinmar med örmnande
knän Jag pro!ade ocks:i p:1;1u odh
Lrc siäh. Jag drev trpp rosenaster
o.h g,vpsoåh som famlor silde rir
rnig i sran. For pengarna jag tj:1llx
de kunde jag si sm:jningon köpa
cn noped. Ilen någo. tiidgårdsniistare blcv tag al.lris

t{in rarlår H [ ]ohn$on

i

Jr:./.\r!rJ.r,r, tl,, li:

Trädgårdsmästarens vardag

Ått \:1.a fiidgri smrst.rrc inrletrar
olrx ctt slirsxm( arbere fiin ti.Lig nr()r
gon tilL scn ki.i1l Tidigt pi irorg.)
ner sl'rl1e bl.,mmor o.h grönsaker
lril((as ln till lirrsillring;sr:il1ei innc
i rr'nn och pa

kr.ltc.

sk'rlLe

\

oml

p;t.krs lLl nrista delis n.Lnspon.
Irör alt Iarx ri.lgirdsr-niiltxre
rli.ktc cL(r i regel inte irc.L xfi b a
k nnx sift eger rrke Helsr skrlie
nrrr \etu Lire r! en tuscnkonsln:ir
I c\ lara glasmisnrc. s.ickrre.)ch
iöl1nokrre En k:inslig del i vcrlisanireten \'1r lärirreprnnan sonr
hö1] \':i-\rhu sen irccl\iirme. Om den
sunff de en lörchgsk\ :il] n:ir der \ ir
rikligL krlLt ute gilldc de( ofirsr:rtt
sj:iL\ kunne fi\:t fcLcr.
En han.lelsri :iclgård k irer stin
dig passnnrg. Del ska vxftnas, lul
(as. t:i.kes.r s ! o.h dett.r o:[scft
on1 der är varcLeg eller helg.Ig
Detta Sjorcle xfi lraidgrir.lslräst.r rcn
praktiskt t:rget .rlcLrig \.rr le.lig. Att
r .x h semesrer \,:1r srilhn att tänkx
pa1 om nlan nlrL' hide llem rnstill

Barndomsminnen
Hrisselb,v llgger

rid

Nlähren \-artör

det firlL sig n:1tuai$ i(t d.l och cli
åka ner och fiski llu favoritst:illc
sorn ii1g hadc \ x, &-rghxll1lls Ba,g
gr. Pi dcn iidur gi.k aiL.rppsr.rft
net dircLt ur isialn genom eti rarr.rll
deles inrill br\ggan (ienotn rörer
kon l)icle .lcr cnx och det andrl.
men n1örten l crli2dc tiv]s.
§ mor Ii.k i.rg \crebröd sorr jag
blöfte .{:h loirnx.le rlll snri lirL,r
sonr l.rg anyände so1n bete.,l:tg hx.le
ingct [i]te ell--r srinke utan l:ir bröd
kLrhn fflll siunkx morbottcn N:irjxg
iirlc siis klLlan längre ver del bara

je.le inrcssoi' >ig lör loten \:ir
abbo en si snrlnlngom t.rg löi.rn l
>irt gap s:rrr |täl'l;Lt många gir'rgcr

Iulsgropen. Iifa rbbormr ble\

i

.Lcr

Den flygand€
trädgårdsmästaren
\lin kusin I asscs puppx. Hans
.kr1)1lsson, r:rr ocksar trli.tgårdsmås
lare. Han hxcle ett brinrl:rncle inrres

se

fin fl\g och köpte i börjxn l\
cll glmmalt fltgplxn rl

1930-t:rlcr

det

ssk.r

:irket

.{baros

nnlgilr på blil..rnde Bromn)a

t,lll1]et

Fl_rg,

pl:lls.

gäten

H.rsse plocka.lc ncr o.h renorera.le notorn och klaidcle om \.lngama mcd rv segelcluk S.dan tog
han ner r.iskinen tiLl I1ählcils i5 för
pro\lhgning Den firrsrx fl\ gningerl
\'rr baie J0 merer l;ing \Ien s:l smi
rå 1940-talet.

påbildei harkommit med kol.

eft dn. Dl] satt i rcgcl cn

mijr pi

I

Hrisselbl- frskade tag olir mccL
nin kusin L:rssc. \'e faro.lrsrällc
vrr en prån1 mecl l\ftkrirn srr'rri v:is

ler om Lavst:r sopsladon Primcn
anl:in.tes föratt loss.r hol irch un.lcr

denna kolprim huserll.le rlktig:1
\:i hrde er sinkh.rr
värdia isambänd fred en bldmsterutstal,ning

de siLlan lingc lnnln en sror mörk
Illndig n gg s.rk1a kom fiem och b.i.

hade sirbcre.kningen SE r\DA och
ha.le ri.ligxre använrs lör ltrndfl]g-

gild äv B.rghahns brygga tagen

MinrarHärry Flohnssoh med e. buketi b6u-

ö\'er primkxnrcn o.h tllta.le ner på
lijjan som snnmlrde mnr Det .Lrajj

sorn

ri

först

\ri srnc en
löta pe krckcn och iing.le scd;1n
I'lskade upp löj.rr med.

riirg.rm bler fl\sningama li.g.e

och n:ldde sorr rnest upp till Ehol
sunds|iken. Primindre ir c. nrånurl
sjorde han 8a lan.lnmg.I och rlen
lolalx fl,vgri.lcn \.xr .14 ltt 6 tinrmrr.
Den endr in(identen Iar ctt r)rotor
!(opp pi g(tnd a1. lrri nslcbi ist. som

do.k slur;rde l,vckllgr
Intc hcller nin lesin l-asse ble|
någon tr:idgardsmisrxrc. I,:lderns
Urgintresscsmittrde :r'sigocl) efier
en ti.t i fl\grairnel bLe\, h.rn kaPren
i ett .ivllt l:l\gb.rhg.
Guhnar Sträng

'l\ri andra poj[ir so1n lrirre upp i
denft r llil .ld)rinerad a1 s.rp.rn

ffifi{§lEFffiE
konkurens. b:i.lc

tiin

utLrnder o.l)
e ge. ftllsii.r
rade lönsanl).rc.
S,ri.lsl

och gtorde der s\ ål1

ati betrla

rni.k
n:r.lsn sslga löner
D.t ble1 o.ksi s\ll

.xrc att t.i lag

Pe

lirtligheten

aft

stLr.Lcm li.Lre
ökxde o.h rnåns:l
söncr (inkllrsir e jag
sj:il\ ) \ il.lc i1ft inle

gr i

]:i.lcrn:1s fot-

sPir o.h

Min

lårbror fla.slohnson, hir z4 ir, rrähtör

liiggningcn o.h de marlgx hxn.Lel!
rr:icLg:ir.lern:r kom sedcrme !1( bli
-<torx och Liändr flän. Del ixr Hcr
bcl1 Tm:tsten |rrs frr Kerl var (hcl
l'ör l.irl sti1 sopanli:tgning .rch Gun
ni1. Sa'äng\'rrs lxrGust:r1 EniL arbe

i:lde ric[ sopsrxrionens brinnugmr
I .rmk.ing +l-l är.
alunnar Sträng Lcldes och l rir.te
Lrpp \ ld Lir\'sre o.h böriide a.ireta i
rräclgärdarnx i Hissellr redan 1
12 ..irs ,il.tcr Efter militärtlänstcn
'iLerkon han 1126 o(:h börta.le d:r
organisem rr:idg.lrdsirbcrxrrr. 1 928
iigde den föfttrr1 srcjkcn i1lln som
resuherxde i cfi;1vtil .)m rcltler:rd
rrbeb(id. en \c(kes scmcsrcr s,1rrt
en konlxnllön pa +lr kr pcr 1e.k:]

Varför tog
trädgårdssagan slut?
Runt 19i1 lanns lofl mesl dlvgL lOi
l1andeLsriidg:ir.Lir i H:isselbv. )1.n
sedan börjxde probleirrcn. Ökxcl

irrelt.l Hässelbrhe6Li,gdsmus.uBärinrymtidetgämiai!.n!nrunälhu5et.
tu:idgrlr.Li.n.r. Del tttrt '!) t\i.). ij.iitt,.! Brrrirr)r .ir ri.r r,i,r..r,.i,r, ,il,inrr
1nangx glingcr slillxmnri .ii.l!l:irds'
.rbd.r r.cd srxndig pxssning at s.nn han hade rill!'rrrxnant inccl
odlingirni ivskraickre sliker ocksl iuornrlisren orh totogr.len B('rnr
mxngr. I o.lr inc.lxft lrxrl(prjsem.1
Josephson på Hiisselb! Slor t Dct\11.
lo.k:rnlle
rtl
sällr
en imponermde !rmlingblldcr soir
sleg blev del ocls:i
scn
19r-3/-i
1ar
nu, etier hrns bofigiing lrr yrr'.1 pri
marken. Oljck
riig lrtt aneförrs llL1 ShdsmLsccr

tolbacl(e! - den endä Lvarvarande hnad.lttiådSården i Håselbyid.C.

vlrcrligäre en motging i och edatl
r

Lpp\ :irmningskostna.l

erna kmliigt

skör i hai.len.

I miften r\' 19:0 raLet frnns
cn.last ert dorxL handelstr:idg:irdar
k\..rr och idrg barr cn Det iir S,:)1
bxckcns h.lndeLsrradgård strx]. inrlLl

kr|km och .lct

på besdk i Hä$elby hem"
bygdsmuseum, pekar på det nus han vtxte upp

För .len solr lilL lära rig Lile mer

Hlirselb\'s listorir är ell be5iik
p:i henlb|gclsm seer \erkLigen :rft
.r11l

g.rml.r kommunxl

Harry Grip

T idgrirdsepoken i Iliislelb\ iir \:iL
.lokrrlnenLeftd. De( kxn \'l trckx
tirogrrfen Hrln Gip for. F, :jr de
ildre hässelbl-bor som lnre nigorl
gliirg srift f1'rrnLr Hara's kamera.

GunnarttEu!, hår

Hässelby
hembygdsmuseum
Pn Rid.lcrsl iksl.aigcn snrri inrlLl l§rhirn och slio i1n liggcr .lL't gxmlx
korlorunxLl)usel I b\ ggnadcr) fu nns
ll.llgare :n en posrkonlor och polls
station Arelt1oka1em:L I kiLlxren
finns fu»Ltarrnde kraL. \Lrr.cra dis
ponerr H:isse1b,v henb\g(lsföre
ning blggnaden för sitt helnlJ\.gds
museum Pi museet kan rnan tr1 l
beskidr nin f:rm1or Fddi som i
tomr el en do.k:r i helliglr gestrl
ter den rrlrrsamn triidgar.l!1 s

ll.rn lotolimterlde o.kså olika härl
dclse r o.h hggmder i HässeLbv. ja
i srolt seti illt.
Hrra Grip finldes 1900 d r.s n:ir
.le lbrsra trli.lgirdrmx xnlade! I Hiis
selb\'. llxn .1lte.l 2002 o.h blev 102
rir gafrlnaL. N.igra 1r nn:rn hans
b.rigiing \år j:Lg pe en stälLning
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KiiLLoR:
Upptifteroch bider har hämtats från föl
Hässelby , Hässelby hembygdsföreninS

I99

,

t

Hässelby under

eri sekel, Lennän Öhr'

nröm, Hä$elby hembygdsförenii8, I 997
Stockholm - Yär lröna iad, sid 8l-90,
lnSer Lave$on lbanes och Hlshåinings
sällskapens lY!kil'1edia, I ?98
Bilden av Hä$elby, Bern.losephson och
Hatry Grlp, Berntlosephson Förla8 AB,
t998
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Europeisk
logopedkongress i Malmö
-l
Det var med spänd förväntan
Svenska Logopedförbundet,
SLOt, kunde välkomna repre-

sentanter fiir logopedförbund
från 23 Europeiska länder i
Malmö den 17 - l9llO.

ALoF

stod

di

L, Llcn
1.s.r)idk.n:,.,
\.t,r"pei'r.,:

Vsen.

Gcncr;l \ssemhtv DcttJ

som \.!.1

evenemang hålls van xnnai ar och

:ir,.let högsta besl ta.dc organet i

mäkrig.'.

x!: lngrid Kongdöv

I( jcLl

-

Årnc Lrndgren liks.nn

inLrrandc rv s,iiä1

Dietlinde

Sch('i, Dcrn, ordiörinde i

CPTOL

som Ingrid KongslöY, ordfaimde i
St,Of. Själ\fallct n:irvaråde :iven llo
l,elsson vid deu:L ti11fälle tillsamlluns lred kollegan Lennaf]ohanss.]ll, ordfo nde för Svenska La(-nglörbunders Sij.ba förening.
Som tidigxre nämnrs fanns .lclc
gater från i stofi sett samtLille curo

peiskr logopedförbund pä plats.
Det är mycket angelillet mcd elt
eu.opeiskt samarbete kring logope

gemens:rnma l(rafter kan enes om
en hög och i:imn Lrtbildninssnivå
loEJopeder i hcli l.luropa.

lör

Middag på puben

tillsammans med logopeder
från Estland o(h Lettland
Digx.m pdgla.les såle.les av inrcn
sjva diskussioner och en mängd
jnress:urta programpunkrcr aLlt dL1
räckligr för xrr mxn egcnrligcn bam
skLrlle \.iLja srupa i s:ing när kyällen
k()ln. Något större urrymme för \.lLa
lännades dock inte
På tordaElskvallen vrr Bo Pers
son inbjuden till mi.ldig tillsam
lnans med SLOFS ordfömnd!' safl
styrelsen för CPLOL Dä ordförande

för CPLOL kommcr trän 11sk1and
vxr lx{'ngektomerades situxtion i
T\skland cft givet och intressrnt
sämlalsämne för kvälien. \ri fick Lrl
:r vclx en hel deL om cler §ska
LarvngfajrblLndets org:rnisxtion oclr
st.rra medlemsantel Fre.lagskväl1en

orllanisetioncn CPLOL, Comit6 Per'
m:rn.'nl dc l-jaison des Ofhophonisics. Logopades .le l Union E ro-

peetrnc.

cn

samtranslutmng rv

Logopcdlörbund inom Europa.
Nfälsällningen är art Generxl
.dssemlrl ski rumera" melhnolika
elrropeiskä läncLer och detra var försra gången Slerige frirt det hedrande uppdragelait stå somvärdnerion.
TiLl SLOFS slora g1ä.!e fanns även
S\€nski L.r!),ngförbundet med pä
kongressen clels genom personlig

represenrxtion av or.llörande Bo
Persson, dcls gen.rn en i.Jörmatir
och överskåd1ili skirnlursrällning
vilken uppskattrdes mrckct av kon
gressdeltagarna. Srcnska Lanng
fonden tungeradc som sponscir iör
aran€temanget vilkct SLOF är inner
1i!$ tacksamma för I

Kommunfullmäktige

hölltal
Öppningscemlonin bjöd p?i ra1 a!
or&öran.le i llalmö komm(rnfull

diska ffligor' .lå EU nlr Lrt\,idgas. I

svnne ret inom arbetsomräclct
k ng lxl\ngektomerades rchabiljre
dng finn! det mvcker xtt .liskulcrx
.rch 1ära a| varandri när m:inga öst
eLrropeiska län.ler nu konmer in i
IjL,. Andelen laryngektornerade i
dessx L:il]der:ir sombekanr sror och
det preventiva arbetet krnrg rökdog
och lftsstil har sror llccklingspo

var likr ät en middlg lör sandigx
konglessdeitagare. K\'ällen dl1
bringa.tes på en irländsk pLrb där
god och myckct inxt inmundigades
och månfla n\? kontekler knöts.
Laryngfiirbund!-ts ordfömn.te
Bo Persson var giveftis hcdehgäst
\'icL denna middag och jus! denna
kväll hade vi törmäncn att si(a min
ernot logopeder från Esdand och
lertlan.l. Det \ som alldd spän
nnnclc ell höm dessx personers

Flera intressanta
diskussionspunkter.
Pi progtufinet frnns viderc etr
antai inlressanta diskussionspLrflk
ter rörunde bl a föränctnd .rryani
sxdon a\- CPLOL samr laslstillande
aI gemensxm uibil.lningsni\,4 för
logope.lu$ildning:rr i Errop;r. A'en
här I'inns der m\,.cker :rrl)cte ;1tl utfij

ra då utbil.lningsnil.ierne i L,]tllopa
skilier sig al.sevärt mellen [lndema
För patienternas säkcrl)et och möi
ljgherer till en \ällungerande komrnuniLatnrn är dct likdgl an vl med

EE

SL0ts tidigare ordröra.de BirsittaRos6n Gu+

fortsettc kongressen och av sönda-

gens diskussioner:rfi diima sa är
trölthet ell okänt bcgrcpp för erfer
nx cen.ral Assemblr- .lclcgarer.

Ett stort tark till
Laryngfonden och
Laryngförbundet
S(rn t.llliare nämnts rär.leredcs
näNaron xl Sl.ensha La§ ngfiirbuo

Stors*kr.t€.åre

Ulrika 6uldst.ahd, Bo Pe6son sLF ocfi SLoFska$örSannawennerletdt

berättelser om hul siul1ården, i xLl
mänhet, o.h logopedin, i synnc.hei.
t'ungerer i cl.-i^s hemlän.ler.

Den srora fes&vällen var do(k
lördagskr.llen dii CPLoLs 15 ,irsj(r
bileum fira.tes l,rccis s.)lll tbrcgå
cnde k\'äll prägl.rdes festlighetcrn,l
ai v;imle och gl:ldie men der fenns
iven rum för cn hel .leL nostalgiska
återblickar vilket märkres intc minsl
i .te mäng:r och langx lalen.
15- ärsiubil6et firades pä iuxlint)
Konsthall och inleddes med en grli
&d \lsning :l1 den akruelh for.)
grafiLrtställningdr a\ ceorg Oddncr
kallad "cenomresx D:ireftl:r loljd-.

en fantastisk midd:rg komponemd
,rr lokrla rivxr.tr och med t\dlig
slensk förenkrin:j Plötsligt undcr
flil.laljen stegxdc e( fyfiiot:rl in,.lr
iklid.tr frrckar in i lokalen. I rxsk
LLkl och med ,\,1tcrst underhäLla.cLe
småprat meLlan singema underhö11
Fiirenede Nati.rnskören liln ]-und.
X{anskören flii{ade hel|ilt mcd !rira
europeislra vänner genom att f.jskr
blanda rysk.1 ctr ! ckesvisor me,:l 1ar
selirisen nnn. nhcket, my.kct serr
afsllttrdes 15 .iisiestell för CPI-OL
och rlla delegaler fi.k .tre sig rill
bakx ett p:rr tir nar.
Klocl(an 9 på sönd:rgsirorqonen

Bra, begagnade datorer

dct högt ri.l kongrcssen. Defte her
ocksi poärlarerats i eft ltor xntaL :[
de rackiireY SIOF erl1allir efrer konlcrcrsen. Srenskx logopedförbrm
del \.i11 på cLctre sätt passa pä xtt
framföra sinx !3rmeste och innerli
gaste ra.l.lördet birlr:rg frän l-a§ ng
fonclen sorn gjorde de! irt,jligt för
oss alt stå somvärdnetion förGeneI Assenblr 2003.
Slledes stort t:tck rill Laryngfonden och SYensk:r L.rrvnldörbundet
som bdrog till att vi kLirde genonr
fiirx en hckxd och uppskaftad tillställning l

T
Ingrld I(orgslöv

odförxn.le
Svcnska Logopcdfijrblrndet

till mycket lagt pris

Hlndikappförbunclens samrrbersolgan, HSO, clrircr projeklet Återinning.
Projektets medarbetare samlxr in och uppgreclcrar begagnacle dator-er, rilka sen erbjuds för'bund,
löreningar och cnskilch personer inom lundikappomriidcr.
Proiektet llnensicras a\ |
AIlrnäma arwsfbnden. l,Iicrosoft sponsrar- helt programvarorna.

För

1.4952- inkl lrakt (+ moms) fär du:

En genomgången. rensacl och uppgr-aderad dator medr
P.ogramvarorna \\'ind()vu.s 2000 och Office 2000 (\,licrosofi)
Pendun II process(n-. Hårdclisk minst 2 j Gb
uo-11.rm. 1 s1\lum.
Tillval Nätverkskofi alr Tclemodem
Iör 300 kflst (+moms) instellerar ri Hogia Small
Ol1icc program

Om du har oigll liagor eller vill ltestäl1x en daror
Kontekta Pefer Lund eller K G.lohansson p:i HSO
TEL: oa-546 4O4 a2
TExrrEL: 08-546 404 50.

Fdx:

E-eosr:

Oa-546 40144
peter-.1unda@hso.se kg.johansson@hso.se

Det var fel telefonnummer i

förra numret av Lary.
Här är de rätta.

E"iiltrEEliliiE

Hur nyårsfirandet
kom till Sverige
Lite drygt 2000 år har gått
sedan Kristus föddes. tast den
sal(en är tvel(sam.

I b,ri.r. :r 5tr(lrrler lo,\ol.re ,len
l -,,.-r- nn i.kc. D,on\sioi
I rr rL,, 'rcl,.nk,,n:«c, r',kn,
ur ridiunkten li]l l(ristu; lö.lclsc.
rlcn nlisslyck
r.l.'s. Enligt mo.Lcrna l)crail(ningrr
ska Iiistus h:r firrts melLxn ircn .i
E f. Itr. o.h inte mtten mell:rn .len
2:i o.h 25 de.en$er
Då iir der br:r krllt i Der h.'lige
Han gior.tc siti bäst.r

Lxn.lei, hcr.l.rrnä:ir inrc r(c

o

nät

ternl mc.l sin.r Lii.
Ä\,en.l.lgcn liir n\''ii slli andc( lrxr
perdlrt hir och .Lit. I dd hcdniska
Slerige 6r:r,:les nler.lcn 1.i ol(lobcr.
.li böiade \'nlrer1iden.
Efier krisren.lomcns airk.,nsr
indrldes .lagcn riLl dcn 25 decern
bcr. I

h

if

f:iknxdes tLrLnrl
tcn s.)m n\'åi!dag Sedrn ijlergi.k
sr'cnskxn;1rill xll Bm nyrirsdeg .ten
n.liar;1Ls

Dct \ar ti:rn börian ett
p.illrid infiirt är 152 f.I{r.
I.når .lcss h^de ron rna firar n_var
dc. I ir:Lrs D:i srrnl,rles sl:ikr o.h
1

i.1irrL.lri.

romcl§kt

En Mårtens

vän.cr iclc ronrclska hcmocn. alLr
;il .xrl) .lr:1ck. unii\h.lc giior och
[i].sökrc r(rön;l siirx ö(lcn .lel korr
Ilen 152 I I(r. llck m.rn lör sig;1(l
Itcdre clcn romcrsk.- $rclcn .Jin(ts.
Veln vir dä hxn?.Jo. er rrilisk ljrLs
eller solgud, :il.lsr i den mnleftkr
gude\'ärl.len. Hrn \.ar sky.ldsgud
tör allafijretrgs in och urgringaroch
rlbildrdes 11led t\':r huruden.
Den förtr dagen i 1.a4e åmd
r.:]r helg;Ld rit honom I §nnerhet
den törsta drgen ilrnuurl, hans egen
månad.

Liinge filrsökre .len

krn xlt

li

sma

kIF

frst vid iuklagen sonl
ny.lrsdag. \Ien dcn ro erslix kalen
.lern 1.ar praktisk och k,vrkan tvnlg
hlLLh

'Lvckor mx. snrälLe tenn över el.l
och hilldc d(ikdlr|auen. NLIgrill
de det:rfi krLnna t\da temrhguLerru

Om renncl lar krlLslgt lnnebar det
pengrr medrrn ett s\.efnat tenn
I)L-r!.lclc sorg.

Allr som llln.le den I januad
fiir der konm nde
arer. En sådan dirg \.tI .let kLokt rft
he.le bclvd(lse

hill i pl;inbokeni den som La.te
ut pengar på en nlrift.lag \ ar troll
gcn ruine d före n:ist:r n!årsation
xlen.len som fi.k en gä\:t p:i n,v.irs
dxgen krnlde ml.nx incd at bLi fajr
milgen.
Därlor \..u clct cn .rml) ckt sed
\.änla rti konrmi n]ed n\.arsga\ or.
hälle

jrnurrl lirx
des som nvxrsdag i slerige
ir
Första glngen den 1

':rr

1549

Krik:rn Lrsökrc gör? dagcn till
en f.rsrc och späkchclg inen L),ckl
clcs d.ili$ I dcr anlikir Rorn 1ar

nr.iislcsrcn aicrs gli.Lxsle och sa
a\ !:irlden.
F.n mängd nyirsbruk öiefogs
li?in R(,D Pi n\irsafror ltöpte mrn

bler, dct o.l(s:i i rcstcn

rapport

frän södra sverige
n Nl;1(cns hailsning

S\cijgcs

Lxl]

fiin Sijdrl

rgfiirening. Vi

lu. lLrsl haft ert styrelse öre
där \,1 klade om 1.ad son1 häncle i
höst FöIst ser \,i lram emor \.id lör
eningsm{jte till a.henr me.l eff iik
tigt skinskt srrtjlgisborcl p:i Kaiv
lingc \:ädshus. Till jul sk:rll vi hr cn
llrLkuls pl patienthotelLet i Llrn.t
rned läkxre. logoped och kurxto.
Detb rkarram gil,ande i svnnerhcr
1ör de nvoperemde sorn h:Lr nr;ing.
lrigor till oss som rr \':ru att rnöla
olika problem.

gä

\'ar fiiruta och äLdsra rnecllcnl
lljalDnr Nilsson h.rr t\a'ärl liitt ifr:in
os! Hrn blcr 95 är. Hän opcicrx
des 1969 o.h r.Lhde rnrsrupstal
och var m.,cket akiv i rlla skeden.
Nägot sonl gla.l.le nig oroligr
vxr niir jag k.nD till öron- nis o.h
h.rls i\delningen och mörrc Cuni1;1r
sonr eiier fjoron dagars ssln.rd
ku.dc rxle direkt. Han Yi1r nog Litc
skcptisk löre operationcn. H:ln tcs
lade nig när j:r!! \'ar hos hor.rm
dagen innan Efterson hxir iir prat
sxm av sig f.ille h:rn se om i.rg.rrk;r
de me.l ett sanlrrl.lrg kl.r:r.lc pi.)
l:i ön\kar

er

d

d en riktlgt

trcdig

heLq

T

EIIEEE

God fu I

och Gott Nytt År

6od lul &
Gott Nyt t A
o

I

i:;

önsker

Laryngfö renlnge n

Dalarna

6od
6

oll

önr(ar

La ry
li/o

önskar

Iaryngföreningen

nglör ening en

rra Sverige

Cävleborg

jui

Styrtl'sr:nta

\\1tt Ar ,*t*

oc[t Qott
Qoc[
i.slrnrirri 1..dr.,,lnct,''r[, un;[tt

Qod'

*n Stifefsen Ldnlng-fonr{ttt

!ul

& Qou N,p
o[!li

/,

I

Stor[!otms ]lärs
1.lrpn (trjrrn in q

GO& JI#T & GOTT NYryTAft

li

rllill

Iåattunis
1{.aryngföreninq

önskar
Sydöstra
Lary ngföreningen

mmdEErtiir

So[ 1ut

6o! 3ul & 6ott fi.ttt Ar

och

önghor

1l.aryugfirrrrrqen
{Dmbro orll

yiitxlldn!§

ll;il

önshar

6od Jul

Södro Sreriges

Iaryrtgförening

G 0!

6ott Nytt
v uI

0t b

6ott
go[ 1ut

Qo* 9{gtt Ar

JB v tt

g

rJliliir

9ä!tmorlariE
n itrlnqf örunrrg
ö ns

kor

Laryngföreningen

i6öteborg

6CIS JIJ[- & 6OTT IIIVTT

Äft

önskar
Personalen på

kansliet

' +:.;
Tlr

J.l<_-.r*

\§
-F

SVENSKA LARYNGFORBUNDET

läns och regionalföreningar

med kontaktpersoner
Laryn9förenlngen Dalama

Hallandr Laryngförening

Kung i\tagnigaran 19. 191 51 Fatu.
Tel, n23 26- 1r

Bokgak. 6. 110
Tel !35 53ar iE

i]

Gullhrandsro4)

Stockholmr Läni Laryngf örGning

Laryngföreningen cåvleborg

He.,lksdels.ingen

li. lJ] 12 Na.kx

Tel&Frx, 08 615 03 2.i

'rcl & !_a\ 0210

16.1

! pos n nrcid.r@.hell..sc

t9

M()bil, 070 548 60 39

täryngf öreningen cöteborg
tsox 120i3,.102,11 Ciiteborg

Tcl & Fia: 031-11

J5.i]

Uppsala Laryngf örenlng
'1umgxtun 3t D, t53 37 Lrlipsala

Sydöstra taryngIörening€n

leL 01ll2i

28 6J

Västmanlands Laryngförenlng
Räft.nägei 1, 612 3l finsp:ijrg

Norra Sveriger Laryngf öreninq

'

I

Umeå
Ovre

Hintloksgrer

20A

posl

bo. pei sso11

I-crliärlsgxlin

Tel&lj.:

Södra sveriges Laryngförenlng

'1el: 063 12 30.1I
.\lobll: (]r0 512 51 96

!

i l § faf, 1ll2: lii +,
p.§: kieLl.sen .lol@rclla.o

t,er -{Lbin Hrnssons
211 6J Mxl il

n:

hqDuilrellJ coD

0.1i1

!)6 23

rig

56 B,

021

l!, r32 5l lrasrrås
,il 7ri iri

Laryngföreningen i örebro o<h
SrL\ O\T Plirn6soN
Slvrbordsgatao 12. 652 2l Karlsrrd

i0

STIFTELSEN

LARYNGFONDEN
i kamp mot

strup- och mitnhå lecancer
Laryngfonden en liistående lbnd

områdena Ialvng-, hemilaryng- och
glossektomi samt främia värcl och
rehabilitering för behövandc s juka
inom clessa områden. dock ej sådant
som åliElger stat, landsting och kommun. enligt gällancle 1a5;:rr, regler
och praxis.

instiftad av Svenske Laryngförbundct
- stär öppen för ansökningar orn bic1rag, vilka kan bcviljas i enligl.ret mcd
fondens ändamä1:
Fondens ändamål är att fi.ämja forsk

ling .,clr .ircckling. -irskrlt

inonr

Bitlrag oclt gåuor emottages tacksamt p.*
Bankgiro: ,916-ritE
Postgiro: 90 02 Oz-t
9t E2 r8-'

.

Ansökningsblanketr för bidralt finns hos:
STIFTELSEN LARYNGFONDEN

i

/

170 73 SoLNA tet: 08-655 40 0t
e-mail: laryngfonden.kansli@telia.com

Barks Väg

14

POSTTIDNING B
Svenska Laryngförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA

Provox'System
F ör rehabilitering efter totallaryngektomi

Prcvof &.nreq'§rcELErumåt^e ågtåvArosMed'c AB 5wn9e.

#\TCI§

ME§DIEAL

Aios l\red ml AB

Tel: 0415-19800 Far 041s-198c8

Bax 183,24222 Hötby

E-mail: info@alosmed cål.com

