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FRAN STYREI.SEN

Si4 tLoI-6 en; a tadgoon.LLg a hö r tnö te
hö{,(.a .L Lund 10 ohtobe,L.

Stlrelsen besLnt talja ntötesordförande ocl: sekreterare frå LICK i talmö-
|-.us lin, Lars Gustaosson och Olgtl Srtls\on, för ctt de adinntie Jttnktio
-ndrcr d skulLe dNldstds sirta administratiaa uppgifter acb b;ttre kun"d ngnr
sig åt nötets sakfrågar På bilden ser,,i också tfir kansLicbef Elie Litd
q"oist Limna ex rapport.



FöLJAI'IO€ NVTIETE?,

. Nordisk kongress 1987 kommer
xtt hallas 12 1'+ juni på Prince
Philip Hotel i Kungens Kunå, en
x\ Srockholms södra förorer

. Gcn.rln rolktjiinsauaredurngen har
n n ialr!La:- kommir:
1) lr:iårigr försök mcd honsLr

le rtjänsr iUppsalx.
2)SoLa 2100o0 lr fö fi:m

ställändc xv en videofllm o
konsulentens rrbcte.

St1'rclscn beslöt tillstyrkx bada för'
slagen.

. Stxtens Ilxndikapprad bekosrar
en undersökninq aI hur minga
Lrrvnger d€r finrls j Slcrige.

. RLlls representent i HCKS sr\rel
sc ,iI Bcrtil Lindsrröm. Förstc
supplernt Elol Br:stcrlt. Andre
suppl Siv Beglien

Stvrelsen beslöt arr Ri,E rr
sägcr sig "å11 ridarc hantering'
ar de lita stomaskr.dd som bru
lier utannonseras 'h& i LÅRy.
Nlan ansåg atr deraa i fortsätt'
ningen sktll sLöres helt av
1,er\ ngiondcn.

RLEs nedlemsregister läggs på
dataprogram. 1-öråndringer skall
meddeles ti11 kansliet.

UR PROTOKOLLET IIÄMTAR VI

Sa) relsens xrbetsurskorr liomme,'
att fofsätta sin "riksrond" :iven
undcr 1987 och homnrer etr be
sökr iokalförcningerna enligr fill
jrnde krlcndxrium.
20 jxn \rxsteris
1i fcbr StochhoLnr
28 rpril Vixjö

8 sept Hrlmsrid
27 okr Uppselr

Stvr.lscmoten 1987:
16 l7 mers i Stocltholm

2'+ no! i Cä\le

Vårt hrndikrppolitlska program
sk:t11 rera remissbehandlat av
lokirllöreningarna och kLart err
fasrsrällås rr riksnötet 1986.

Cemensåmn1å stidgåI för tör
bunLien inom mcdicingluppen
skall utform:rs rv en kommiftC.
Bertll Linllström. Elof B)stcdt
och Srv Baglien repres.ntertrr
RLE,

^rl)ersui,ikott.t 
urform.r hlrn

kctter för föreningxrnes ansök
ningar om bidrag. En för ur-
sökan hos fcirbundet och en
annan lör ansökan hos Laryng-
tbnden.



Srvrelsen beslöt ått RLE efittcr t
förloråd arbetsinkomst i sxm
band med beordrade rnören och
sammankomster. ria inhomstborr-
fallct kan verilieras.

Fran planeringen l vår studie'
ieiksrmhet för 87 88 noiems,
"Kurs i lördjupåd kunskap om
Laryngthtomi"
''Fler hendikappkonfcrcns" gc'
nensåmt me.l hjärt och lung'
sj ukas orgåniseaion.

\tcd antedning n\. ABl.'s 75-års .
jubileum kommer oLika publiha
cvenenarg att nga rum både
cenirrlr o(:h lok,lr

Ett hälsok.rrt att förr'eras i pLån
boken och tillhörande "signål-
märhc" att fästa ut:rnpå 1tLäderne
finns nunera ått köpa på eporc
ken. I{oraet och märker kan rn
vändas av rlla sjuka och h.rndi
kappade som behö\-er trs on)
hånd pä ett särskilt sått om de
r.e\. hittxs medverslösa. RLI
lur ansökt om Lidng från
Crncerlionden till inköp ar er
tbrderLigt rntal mirken.

Srlrelsen hrr beslurxt etr RLE
sk:'ll följä d€ sratllgå norncrn:1
vid utbetalende åv trxkte enre
och rcseersatrning.

yt s2h rAuR
rnY srllt trAh,D

SiL' Baglien. Disd Gusta»san- Ann-Bitt Eiksson, Eric Hermdnsson, Harr)1
OLsson och Göstd Jatbede följer ned i förbandlingarna . .



Ytterli!ar€ en bild frän styrelselnötet- l1är ser det ut som att Bertil
Lindström. f ö r b u n d s o I d f ö r a n d e n , håILEr 1å da. Fr.!: Anna-Greta Skö1d
Bertil Lindström, Rikard Pedersen, tlise tindqvist, 8erti1 Anderss0n
sant Sven och 11alne t.iksscn.

Torsten Boo som ordf. i Lund
föreningen hade mobiliceret sina
sryrkor till ett ansenliga anral. som
verkede föIväntrnsfulla inför r.ad
som komma sku1le. Medlemsmötet
besöktes av iektor Bibi Fex. som

RIKSROND MED AU
BESÖKET ILUND

9-10 okt -86
På AUs riksrond gästade vi nu
Lund'föreningen. Avsikten med
våra resor till lokalföreningarna är
att visa upp oss och rtt bli bckanu
med så många som möiligt, såmt att
få veta deras problem.

Yi i 
^U 

är ordförrnde Bertil Lind-
strörn, andre ordfö nde tlllikn AUs
ordf. Lric Hermånsson, l'örbunds
sekr. Elof Brstedt samt vår krnsl;
chef tillika lörbunders studieorgä-
nisatör EIise Lindqvist.
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Bibi r",.l"k,at oth'ognpcd.,e, !tll böA"/ pd b,ltxen. H"n ,dlad, o,n L,t-

bt.Jt iq"a p1 lo6op"1o" rr"" nr' lolngek on"adcr '/? Pllt ptrblt'n.
Ffin uinser pti padiet ser ri också Llise Lindqoist samt Nils Perssan acb
Torsten lloo (sekreterdle lesp. ordförantte i Lundaföreningen).

telade on utbildniogen av Logope
der avseende lsryngektomerades
speciella problem.

Cheflogoped Kerstin Becker med
ett antal logopedelever deltog med
stort intresse, framför ailt när vi in'
formerade om texttelefonens möj_
ligheter an bryta isoleringen efter
oPerauonen.

Och det nya Slom-Vent som nu
introduceras över hela landet.

En logoped redogjorde lor deras
årbete och för de följder som san

nolikt uppstår r,id den nl-a meto
den rtt stråla så hårt, som det görs
numera \:i1ket gör att det blend
annat blir svårare att lära slg ulå.



En logoped från N{almö-förvalt-
ningen har stött på patrull när d.t
geller Stom Vent trots irtt läkÅre
ordinerat och skdvlt ut Ston Vent.
Det är beklegligt atr så år fallet när
der äntligen har hommit en mycket
bra produkt sonr ske11 ersätrå
näsens funktion för oss hrJ,ngelto-
merade.

Motiveringen sägs vsra att Ston1.
V€nt inte finns pä hjälpmedelslistan
villtet är sanr. lllen eftersom det tar
flera år att fä in det på listm, så
vet vi art med lite god vilja kan man
lösa problem€t på ännet sätr.
Vi hår också högsra prioriret på err
få in Srom-VcDt på hjälpmedels

Andra dagen hölls styrelsemöre sonl
omfnttede 2:t punkter på dagord
ningen (se snmmeniltrning på
anDan plets). Möret var n]) cket
givandc. Sammanfertningst is kan
sägas att a\Tesän från Stockholn kl
05.10 den 9/10 till och med hem
resån som a\{lutedes den 10/10 kl
23.45 omfertede rvå jobbiga men
mycket intressanta och givandc
dygn fremför allt för förbunder
genom de beslut som togs.

Med ett tack för en trevlig såmvaro
till Lund-föreningen och styrelsen
avdutar jag min årtikel.

Dlof BJ)stedt

CLteflogoped Kjerstin Becker ocb te lagaf)edeleler: Fu ltallin, Anna
Cldt,1 Nardq,rit och Cbristina Helltaft, rliLk& metl start inrresse debog i
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Bilder från Medlemsmötet

OLto Jasertso .

Bo Hdnsson. Edit
Lll! S"renssan. 

^"ils

la ll

Hdnssan, Birgit |lilssan,

13

1)t\LLan Saensson 2)Bertl:)d Li]ldstror i)Gunittd Akesso qRikad
Pedersell 5)Crlst,tr lö ssa BetiL 6)Eic I\ermd ss.)n /-)Crlll Btjttu;. ,.,_. 81lJ,-t1r \."...tl a..t t.tt,a.\..d.t\1 tL)/a.,, B !!| tllll .lttln 12-Ha_a. P._,t 1.1,R"... t-,.d, i,,. t,t,,,i..r.. tiel..
tolL 15)Kutt Hopbloitl



RIKSROND MED AU
Som nummer tre på vår riksrond
besökte AU Göteborgs-föreningen,
där en gång förbundets vagga stod.

\rid xnkonsteD scr|crades hatTe i
förenlngens lokal. som är en lägen-
hct om ett rum och köh er, äldre
ergäng m) cket arevllgt inredd med
bland ennrt foton ur RLEs historiÅ.

Ett ,10-txl medlemmll var när-
rarende \id den gemensamma
lunchen som föreningen hadc ord-
nxt Vid det enslurande medlcns
nötct ditLuterade |i ingående tek
niska hjälpmedel som rextrelefon

semt Stom_Venr. Iin dcl nYa s}.n

punkter på bådr dessa hjålpmedel
framkom och Cötcborgs föreningcn
lovxde et. rr nye tag när rlet gäller
både rcxtr§lelon och Stom-\rent.

En zllt for holt tid stod rill \,åfi för
fogande, men besöket ver nycket
lnrorikt och givånde tör oss. \ri
hoppas på att vi fir görå ett n).tt
bcsöh i Göteborg.

Med ett hjärdig1 rack för gästfri'
heten och på åtcrseende.

Ilälsningar
Elol B_ystedt

I samband wed medlemsmötet bjöds på lunch. Htit set fi 17ågru dv del
tdgtr n. FLr: Gösta ach An d Lisd Kollbery, Agltes Nilssan, Karin Alexdt
derssan,ltargit ocl: Rune Srensso
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Flera luncbgtister

Fr.1): Gösta Jorbede,
RyJbrs, Pentti Ahold,

Hqn! Olsson, Birgit
MdiBitt Lundgren.

Risbelg, Sigrid ocb Hanld

l-t.). Akc 5'c"npt sonu,l Goldb""g. Hpg" Hr^.an Ruu Ron,rih,
\4o ao a.t t I k tl ik t o. :. o n s t iB J o ns'o n_ _1.raiB" I r 5 t.' ar "

Noaks hustr-u:
Noak: Ilen man

Tänk va tiden går,
ka]1 då inte tro att

1i11a !

snarl fy11er jag 400 år.
du ä: en dag över 300 !

T ARKEI]
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Redaktör'ns
spalt

SALI,AN AR MAN RIKT]GT NOJD...

Ått giirå en sånhär ljten tidskrift
kan vara rått så treviigt om man har
ork och fallenhet för dcr. Ja, det
vill säja, ntt en del andrå förutsätt-
ningar måste förståss också upp-
fyllas för att jobbet ska ge et, an-
vändbart resultat. En viktig sådan
är att man har en någorlunda ända-
målsenlig utrustnirg. En annan är,
att det finns ett utrynrme att vara i,
som har erforderliga arbetsytor att
breda ut sej på.

Både utrustnings- och utrymmes-
behovet har till min stora glädje
på den allra senaste tiden tillnär-
melsevis tillgodosetts av förbundet.

l2

Tack snålla AUI Risken år bara ått
man kan börja kinna s€j upp-
skattad. vilket är en känsla som
föreningslivet så sällan bjussar på,
ått man inte vet vilka konsekvenser
det kan få.

Nåväl sknmt åsido. Min förhopp-
ning år givetvis ått Lisarna ska få del
av investeringarna, i form av en
bättre tidning med €rt trevligare
utseende samt flera och bärtre
hilder
Men al.drig bör mdn odrd riktigt
nöi.1!
En länge närd, och dll leda och
resignation upprepad, önskan är att



inflödet av material från lokal
föreningarnå skulle öka något.
om ja{ åtminstone kunde lå deras
rtrctokoll och uerksat hetsberättel'
ier skuJIe jag tå små glädjeskutt.
För det går faktiskt ått koka soPPa
på en spik om inget annat bjuds.
Här måsr€ isanningens namn näm_

nas att Linkiipings-föreningen är ett
undantag som får i stort sett god_

känt betyg.

Jag ska nu göra ett sisia? allvarligt
försök att få slut på den här manus-
torkan. Sålunda föreslår jag härmed
styrelsen: att vid nästa möte an'
moda föreningsrepresentåntetna att

förc ett givet datum skaffa fram
nämn på en ansvarig "lokalrepor-
ter" trån rarie förening. Dessa skall
sedan ses tiltfälle att ge en ' kurc för
byjoumalisrer" som förbundet föF
hoppningsris kommer att ånordna
under 1987. Kursen avses ge kun-
skap om hur man skriver ett referåt.
gör en inrenju och hur man tar ett
[oto. För atl som ex€mpel nämnå
några saker vilka är bra att känna
till i det här avseendet.

Med förhoppning om ett bättre
manusinflöde och en bättre LARY
f987 vill jag önska alla läsaie en
God Jul och ert läsvårt Gott Nylt
År!

Rolf

Slgna-Luren A.S hör
fänder. Tyvärr vet

tydligen he.ma i
jag inte vilket.

något av våra
vet aagon av

grann-
1äsarna ?
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MEDLEMSREGISTER
Förbundet har nu anlitåt en dara-
firma som ombesörjer att registret
hålls åktue11t. och som sånder över
adressernå till den firma som sköter
utsändningen äv LARY.

Jag ztill bär uppmana alll så s art en
adresstindring sker medilela dettd
omgåe de!

. Du som ib afisluten till en lokal.
förening anmäler det till din
förening.

a Andfi prerrafiera ter anmäler
det dbekt till RLEI kdnsli:

a Du som är ansoarig i rcsp. lokal-
förc ing då det gdllet rrredlems-
reg. srlarast s.inder det till RLE:s
kdtusli.

Det I)ore fint om oi alb hiälptes åt
att bålld ett aktuelh medlemsrcg

t4

spalten

KURSER
Ett nl'tt srudiematerial år framstä]lt
för ätt ånvändas på lokal och regio-
nal nivå. TexL och idC Lars
Gustavsson. ombudsman vid HCK i
Malmöhus 1än.

"Påverkan-lnformation-Förhand
ling".

Dettå material försöker lärå delrr-
garna precis det riteln anger, ått på-
verka beslutsfattarna, att informera
orn handikJppröretsens krar och art
förhandla med mynd,gheter.

. Beställes hos: Brevskolån,
Box 42053, 126 12 Stockholm,
tel. o8/71125 O0.
Ämneskodr 54200, 2:30.
Pris: Grundbok+ studieledning 40:

HANDIXAPPERSÄTTNING
Jeg uppmanar ännu en gång ålla
Laryngektomerade som ännu jnte



sökr handikappersärtning, tr kon
takt med din försäkringskassa och
be om hjälp med att fylla i blan-
ketten. Är Du opererad före du
fytlt 65 år kån du begärr handi-
kappersättning.

HCK:s soclelpolitiska råd har vid
etr sammanträde tagit uPP frågan
om möjligheten tiI handikapp-

ETT LEENOE

Et-t LLende ho.tot ir'gQÅ

- rnul 
'lzapan 

4å fiqchea
oaÅ d64 bod på els ögonbuch
nen dqÄ' fiLnhe vanatL
ibtand lön euigt
,et lld.n inta llöpa.6
lina\ euan LiiLia^

-1:u td.dant iiLt Leendet
ali deÅ ihte ik uirLt e.tt giLahd
oit .dLt ej 

'hiinhA 
borl

Aa du diklöa
btådahande eltetL jähtdnde tröte\
nåSon aad iitl Åön t^ijtt
atl. dz da.i eu LeehdL

- ihiinh' hono^ e.Lt .iÄtiitla)
7u ihaLL behövei
olt tloondo 

^å 
nttohet \on den

vl-(JzLn Lja{v
Lnte. ha'L något dt:.t 5e...

lnAäft dv B{^SU BlatgL
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ersättnlng efter 65 är, lrågån
väcktes av (RNj) Njursk.rdades riks
förbund.
Rådet ansåg det varå en angelä8en-

het som HCK skell ta UPP när
socialministrarnå uPPvaktås-

lag tillonskar alla LARY ldsare
en GOD IUL och GOTT NYTT ÅR

Elise Li dqvist



STUDItr
PLANEITIN GS
I(ONF'EITENS

RLE-ABF anordnade en konierens
17-19 okr. på Marieborgs folkhög-
skola, Norrköping. Näsran alla
lokalför. hörsammade vår inbjudan.
Deltagarna redogjorde för det
gångna verksamhetsåret. Det fram-
gick atr cirkelverksamheren ökar,
vilker är glädjande, men der bör
framhållas art det är rack vare etr
engagerande och enträget arbere.

Alia deltagare enades om,
Läsa ett gemensamt cirkelämne
och därefter alslutning med en
stor gemensam träff, t,ex. reså.
Förbundet bör arbeta fram ett
eget material tillsammåns med
ABF,

Förbundets stadgar bör arbetas
om och dår inskriva studiorg.,
studieledrr€ns roll.

- Sammanträffånden med logope
dens årsmöte samt kuratorerna
för ått ge informätion.
Mer såmarbete över organisa-
tionsgrånserna.

16

Arbetå fram telefonjour.
- Cirkel i samband med möten

- Förbättra medlemsvården-upp-
sökåndeverksårnher
Bättre handikappkunskap.

Kursdeltagarna fick ha många
grupparbeten. där frågorna hade
följånde karaktär:
1. Hur förverkliga fyrdårsmåtet?
2. Sitter studieorganisaaören med i

f6reningsstyrelsen?
3. Hår föreningarna älltid en punkt

på dagordningen om studiverk



Deltagerna t'ick år,en i sina grupp-
erbeten årbetr fram en inbjudrn
till en cirkel, hur mxn anordnar
ett studieupptaktsmöte och även
hur men t en personLig kontrkt
ned någon medlem. -,Ult dettå
videofilmades till deltagernas stora
fonjusning.

Tack vere en hår1ig medhjälpare
från ÅBF. Jån-Ake Ekholm och

positivl instä1lda deltagare r,ar kur
sen en av de ållrr bästr jåg vdit

Bäde JrnÅke och jåg ick mycket
med oss hem I bagaget. Vår för-
hoppning är, att till hösten 87
skall samtliga lokalföreningar srälla
uppl

Elise Lindql'it

Anna-Gnzta ShöLd., 1ld.ttu0nt-and;
Mauno och sven Lib^6on 4a l-
ut' atr-t tniva^ på l'1a.1LLoboitg,

Atto la^e6^^on, Sbdne;
svea 6Lth, upllLand 

^etLforts-

17



Fl-etta b.i,tder. (nåfi a tud-La.pt-atxer,Lng6 -bo n

En hdt,letåL uabaz btta
te4Å^cn, NA4he; 

^^tnldSöda.,Lbet g, Hältingt-and,

-o(tan la1vot" t,.tchQr Ha11-,:at pa t-
ö. la'Lbe1q. G(i^tib(ord -ch Kaw,,

FiL.s Lr,ttd och Satvug Heda.t beig. StocbhctL,
rlq 3 e 1 ova 4 ia [ 68ho ppatlna.
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SAKER PÅ GÅNG. . .

APOTEKSBOLAGET
llCKs "\rård och Påri€ntråd rn
ordnede en irätT med Apoteksbolå
get, aporekare Gunn Eiksson, där
vi diskuier.lde distribution åv hjåtp-
me( e genum JPUrelen. Erik\son
hrde a\ .\pore} \b^lrget (Bårhro

Wesrerholm) fått töLjånde uppdrag:

''dtt d'rge lö,slng till åtplder sol
karL ridiasar Apoteksbokget i syfte
rtt fötbdtthl distrib tionen d1)

l,d dikdp?hiiIpntc{te1".

Iiriksson Lrerättåde att blkgrunden
till utredningcn var atr man i debat
ren t),cks \jg nrärka ätt handikåpp
rörelsen inte tyckte art distribu_
rionen av våra hjälpmedel fungerade
så bra son den borde. Han m€nade
L1å de hjälpmedel som nrukar kxllas
ADL hjäLpmedel.

Cunnar Eriksson underströk ått,
det rörde sig lnte om att Lrörjr

salja ' enklåre hlålpm€de]" för ati
Llcssa iöIsvinner fiån hjålpmedels
Iistxn. ulrn ren distribution rv så

dant mxn ordinerirs och idag fär
hamta på r,årdcentråler eller hjälp'

Nlan ver !ä1 medveren om rtt någon
kunskåp lör urprovning tinns lnte
på apoteken utan ordinåtionen skall
skc som idag

Vi diskuterade ochs,i,
. hur sliulle xpoteken kunnå hJälpe

rill .1tr spridr Lunskep om ur

rcdningår/broschrrer soln hendi
kåppinstirrrrer g€r ut.

o hur förbärtra apotekspersonalens
Itunskap om !åd dct irnebär at.
leln med ett lunktionshinder

o hur han handikapprörelsen fi in-
flltande i r\poteksbolagets råd

sivande gruppcr om sortiment

Gunnår Eriksson skall nu lämna en
r.ronorr till Barhro Wc\Ierholm drt
men rar srdLlnrne o11 urll nrin skrLl
förtsätra urre,la irågan.

SHR
Strtcns handikapprad inbjöd till en
konferens om medicinskt hancli
kappade inom hilso och sjukvår
den I okr 86.
Svftet med sammankomsten t'ar utt
bi.a. uppnärksamma de Problem,
som medjcinskt handikappade mo-
ter. inom häLso och sjukvården och
disLutere formcrna för kontakter
med hä]so- och sjuktårdsenhetcn
tiemledes.

Konferensen vende sig lill medicin-
förbunden och socixldepartemen
tets hä1so- och sjukvårdsenhel.

Hä1so och sjukvårdslagen (llSL)
diskuterades genomgående och di
1rämst § 8. \'i måst€ mcr än \'!d
som nu görs agera 1ör att få Lands
tingen att tullfdlia HSLs inien
tio;er. Så kdra vänner upp till
kamp, lis flsl. och ut och kempa.
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{)or{ ,/,,,1

',{lall Jtyll ,ilt
önthat

thoudt acb Etra Hrrdin
bu"g".,ate.-o,

fr ån G öte b ors s -Jö rcnirye
Mdj a.h E/i. Hethdn$oa
cult"i ocb eöstu Jothede
MaiBitt ocb Åke Ste et
Estet ocb Sdnuel Galdbery

bdie ach Åke Jobdnssor
An d Lho ach Göstd Kallberg
Mdnd ocb A/ne Engnon
Mdiocb Atflohaqlsot

A'tdd o.b Ldiönbery

,n/,

Irån Gåvle -Jiirefinsen
Bitd ocb Enk La6sol
Kdtik och Cöte oksan
Sir Boglien

Ell!/ ocb SNt PetteBan
signe Jacobssoi ocb Hdnr okson
Mdlgh ach Rthe S"ersson
Gastd ocb Akne Ged Feldt

Sigtitl ocb lldtdld Rfars
Utla-Bitb ach Soe Jobdnsoh

K"lih Alenhne^.bn

Nik ach Bitgit Bjötck
Rtu"e ocb E.li Pette$oh
l'otsten acb Kain Clae$ok

Btal o.b Aind Jah soi

MaiBÅtt Lundg/e
Helge Hdnssat
Rosa Cbisterssan
Ingid Fa'Äs

Astid Rdstur$ok

håD H al n stad -Jitre nins en
Asta ocb Efrk Srdhte$ok

ftån Li nköpi D$ -Jöreninse,'
Arn Britt acb Kd Erih Efrksa, Soer-OLof Rdt bLon ocb ttis Heuing$an

Cdtl ocb Eod As?lisg
Ingd-Lill och Beryt Nikson
Mdtittte acb Ctt at Atre



Lilidn ach Ta^tch Bnn
Gtrtat acb Holget Pelch
Btnt- Nik acb l4ana PeRo-

ftåa LuDd-fi;rcn;rs.a
Edn ach Otto.losefson i
iLl tba a,h fijdtu; Ntt|on :
A heh Pe^\on :

: Rikdr,l Pe,let\ck

Pe$a@leh nå ötatkli ikea i I h,.1

ft ön S toe kh olns -jlt re niryea
Kd/en Ptal\e,

Kdin ocb Oskdt No/ln
l geged o.b Eik Ldtsson

Lillf, tYestbery

Ecke ocb Lkbeth Ohsar

Lihhdd och ELaf Bystedt

Lilltl ocb Åhe Atunelius
cissi a.h Jobn söderhalm

ltis oth K,ut Ahdes.nh 1

Ins och Swt Saersok

Bilgh Bldhge

Helgo ach Elsd Su"din

Bilgit och Rotf Fiscbet

Ate ocb Maria Frcdnksso i

Anre-Mdie ocb Bertil Lis.lsttön

lrån Uppsala-1örcniryen
Alla medlennot

frdn YåstnaDla r -löreninsen
Altd nedlefttudt

lrdn örcbtu-Jireaiaeea

Ihe.eerd ocb cutt Bengtsbefgi
Iie, Nilssat I

Alice ocb Am? custdlttoh i

:--\ ##*
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Birgir wittorp social.iepertemenret
redogjorde fö. rNndr:år{li1örsåh-
ringen. Jxg redoglorde för de skador
som uppsrtu åv den Leryngckrome
rades strålskador. Denna cliskussion
resulterade i att jag tagit kontåkt
med sociaLdepartemenret randvårds-
enheten och fråmföfi s)'npunkrer
på ett betänkande ar 1978 iirs
tandvårdsutredning. Reviderad
tandvårds taxa 9 §.

Försäkringskåssan betalar genom
randvårdsersåttning hela arvodet,
inberäknat kostnaden för lrndtek-
niskt materiel, för randvård som
medrlelas en försäkråd i{ö1jånde
fa11.

d) Behandling till Jbljd at' muntotr
bet på gru d dr stfilbebd dlt g.

När mrn läser ridåre i ersäthings_
reglerna inklusive högkosrnad§-
skydd -PÅl'IENTCRUPPIRNA
andra stycket,
"patienter som fått srrålbehendljng
av tumörer i hais_ hurud|egionen
kan drabbes av xerostomi (aorrhet i
munnen). Dettr leder till en svrrbe-
mästred kerriesutveckling. BehanLl-
lingen med avtagbara proteser
mäste om mölligt undvikås. xero-
stomi kån nämligen göra det omöj-
ligt att bär, en avtagbar protes".

Då der gålLer Lryngekrnmerrrle dr
(ler Lon\IaIerrI ett stlllLehrnd
Ingen okrr tandsl<r,lorn'r dram:'
rr(kt. l rnJL,kirorg. h;r påpeLar de

Rikslörsåkringsverkei (ltFV) är
medverna om srrålhehrn.llingens
skadevcrkningar.

22

Ril.s(l:Lgcr hrlr nu xntagrt ert be
slut rngiend€ ranrlr år'dsutrcd
nLnsen\ her.rnkrn,le. r Ikrt urer
rmnr' rLll Rl-\ t,:,1 $1nqInrnBU.]r
c\ komplctteringrr Jag kommer
ått tx kontnkt nled RirV och upP
lysa om strrhkxdornas konsek!'en-

SHR
llLr näir såmarbete hår påborjats
mcd StlR iilket jåg me.l st,:,r tjll
fredsställclse ser lixm emot.

Vid vår förstå .rä1T dlir Elof Bvstedt
och jåg deltog, enrdes vl om hur
r,ärdelullt der vore med en k.lrtlägg-
ning av hur många larvngektomerr
de som linns i Srerige. Förhopp
ningsris kan den ver.r klar sLutct

87. början 88.

Vi diskurerade ä!en texttelefoncn
och dess viktiga betl delse. Kontålit
hommer atr txs med Ill lör att fa
in denne intr, I derås i b-bl3d. Vi
kommer även rit tillskriva I'lI om
Ston1-vent och begärt rtt der infors
på HIS förbrukningslislå.

UDDsökande verksamhet var o ckså

eJ i.nycket viktig frågr, phner fLnns

att sdka medel for atI få igJng ett
informarionsprojekt.

Det nu påbörjåde samarbetet med
SHR, Cancerfonden, HI , LogoPe-
der o.s.v. känns nu meningsfullr ltt
forrsåttr rrber1 med för xrr för
bätrrr levnxdsvilikoren för dc
laryngektomerade i hela lande!

Elxe Lindquist



Hr*s oMMAR-u/ rvrvE 1t&>,-
'-v Ett sr%gt tonnaimLnnz dtån ett nöte

ne-d HaLns tad.t - [öno,wLnge.i. B.i-!_dzn iitt
tagen nän vL aUavan Lnbjudna LLL\
Bezti t- ach Svoa Andentton på de_aas
aommau tät X.e i Söndtum niitLa Hatmtad.

Lzna Håhtn,st on

Saå? ds.61.v: Gur Lod.,vl^|. Ltlt,n Mdbi-inh. Tnez daM3.),.
PaEgA \ldbv nl , 0tte rlantsoa, Bo\Li? Arde15Lc,1- A5LaSva,1_
testcta .:ch Svoa Ald?:'45()n. Si L.land? 6L.t): f\at\ HuSbo"g
Val-t-enLin Mijlta,n och GötLan Hu'betLg.
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LITE LATTJO !

Ur "STILBLOI4'4OR OCH GRODORIT av signaturen Purre

iinn" .å.g. goda skratt att hänta' Vad sägs om

å"... .tiiutä."r. av en mycket ung skribent med

"i'iii".i-"tå..irua 
sätt att använda språket I

OM HUNDEN

Hunrlen år ett jur. Han har ett huve i ena enilan soo han

"lait", -"a o"h Å .rro" i andra endan, som han vyftar med'

Iblu.rd at 
"rro."o 

avhöggen. Ilunden har {yra }en' so'n slutar

i 
"o, "odro 

med tassu.lcL i antlra endan med kråppen' Såm'

liga hunrlar äro stora som santbäE§hundar åck somliga äro

.u'å som måpsar'
En hood ietet tacls och har sådana beo som på liktiistor'

Han slepar magen på marLen och förekåmer mest i sellskap

med {eta fröknar, som de leda i band'

Når hunden har ett ben i munnen, själler han och bits' Såm'

liga hundar använda munkårj fiir att slippa bitas Dom skall

,,l^o ""kt, sig för, når dom är utan munkårj

H,r,rd"o .,""xer i alla siviliserade leniler och har hårkledd hud'

Eskimåerna använda den tilt hest. I Sverige går den mest på

gat,)rna och luktar på allting cllcr anvends som vaktare eller

io,r' jakthund eller till sellskap i stätlet för katt eller kanarje'

fågel.

S:t llernirardsluudarnå, skrivcr cn annan u g man' äro Dlyckct

iräig""," De ha rädrlat llera rcsaliles tiv gcnom att hälla

brännvin i Patienternas struPar'

d,'gl
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-r.--s§{}§§
SLv Baglizn
L dilm om

En ditn on Laa4ng-lzontulzntens vandag
vandag han Lpa.LatÅ in i Ltu,tet av.no--
v zmben. HuvudtLo LL,sinnelnv ate ä,t aivet-vlt Siv EagLLon, SvetLgu onda [and,:-
LLng.r an s t ät-Lda ho uut-en t. {ötL !-aagngeh-
tonQnadQ..

Siv hade löabe eÅt be.söh pd d.e |tiill_en hon no4na!_t bltuha4
beLöha, täson 6holhla4'ei, uåzd.tho!.ott, en loqoaed. ()ch als
antaL henb za öb ho t La4q ngehtone4ade. 0 e+at- blo a tadt c,alii
hade 4to4 apn;dtuLng gQ.ogaz{i"Äht Äett. Fnån czk,/.dea ciivie
ho,5 Ivo.,L i btonsta.)1a.66t"\?n och t.ex, upp LL!-I Nidalo/'/
nd,gna nlt- 6qdvä5t c)rn Hud-ihtvalL, dii4 t)i buöhte pon. -

I lqn dagatL, 6n,i,t LLd.ig totlnon tie!_ öehd. hvä!_len iaaadl ui
aunt L HäUirLgQ-- och GiiÅlrLihe-åhoqa,nna . pachade'u'on och
t-iggade atauiv ned hane-ttotL, Lu,t1toi och LiudanLiiaoi),taatt.
SpeLade in den avsedd.a 6lbr^trnpeh. Beev biud\a trä tzäl,l,e-..
Pdchdd.a, nuL aLLtÅanxnaJ,Å ige.h och dan vidaie Li-f-l_ n iÅfa ;åL.
Ui bLeu ochtd inbjudna ti--ll en gqanastllt nne azd. ett 20-tal deudgo.ne,. -Gl|nnat 

jt ii,tt ju Siv5 åtona hobbq, ocl; hon
ha,L en tahq la{-ld. av d^ eenho,t 40fi led_d.ie.

,e.t va4 en jobbig nen nlqchc.t i)1.tnea'ant vecha, och io.q tuc-
he,,L aU vi l-qchadu {d nzd dtU viiÄentLLqt aoa l,öaehoirmei
L laauhg-hobLLQ.nte$ veih'alrhet, Ruu!_late.t ÅditLL aa_ 

^öa-hopptui-ngsviA nö.ngång htvlng ndnadaahidtzt naulap+iL. -

ETT UARMT TACK flLL ER, SOM Sf{,LLOE UPP OENNA, VECKA !

LARY NG - K)IVS Ul E^fl-EruS V AR2 

^G

Eloi Bt 
^teit
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LINKÖPINC

RLE- Anböping a Åötzwlngzu tLehabiUtzd.Lngt -

dagatt, 3-5 olzt på Fzedentbottg, tamLade 22
dzltagaho.

Fredag
Vi samlades på Fredensborg lagom
til1 eftermiddagskaffet, där Edit
Pettersson, som representånt för
kommittCn. hälsåde välkommen
och vände sig sårskilt till de nya
medlemmarna med en förhoppning
att dom skulle trivas hos oss.

Efter kaffet, när alle hade installe-
råt sig på sina rum, anrände vi tiden
fram till middagen till rtt bese herr
gården med omgivning och til1 rtt
bekanta oss med varann.

När vi åtit middag, samlades vi i

konferensrummet, för att gä
igenom arbetsordningen för kursen
samt med olika aktlviteter i trivsem
samvaro tills det var tid att siga
godnatt.

26

Lördag
Frukost klockan åtta. Därefter en
stunds uppmjukningsrörelser och en
"tipsrunda", som ånordnxts i den
vackra naturen invid herrgården,
fram till lunch.

På eftermiddagen kom logoped
Christina Danbolt, Linköping och
rog över med txlträning. Nils Björk
uckade Christina för god hjä]p och
ö\.erIämnade en 1ften mlnnesgiva.
Fram ti11 middag fick r.i tid på oss

att redor.isa resultaten från för'
middagens tipsrunda.

På kvällen kom artister från -,\BF
och un,-lerhöli oss i närå en timme
med sång och dragspelsmusik.
Mycker bral Dagen avsluirdes med
kr'ällskaffe under trivs



.'-ai
.j{

FRIDFVsEORGS Hr RRC Å RD ti*er i
en fitt soder om vimmefi)l

Söndag
Sedvanlig frukosr och uppmjuk-
nrng. Uaretrer pratade vår ord-
lörande Ann Bdrt Eriksson om
föreningen och dess svfte. sänkilr
riktat dll de medlem;ar som var
med fdr försra gången. Hdn ralåd€
bland annar om hur vikrisr der är
med inlormatron om våit handi
kapp, rnre minsr rill siukhusoerso
nal, raxi och amhulaniförarei polis
m.IL. ser\ rcegrupper.

Marianne, en av våra medlemmar.
tyckte att det vore bra om det fun:
nes nägon form av bricke, att bärerunt hdl\en meJ upDsifrer som
komplemenr rll vjrt ålairkon. s,,-
kanske inte alltid år så htt atr hitfu

n ord ö stra S må land, unge ftir

Der besrämdes också, att vår slla
fol\l€r rkall läggas ur på så mä"nsa
offenrligå plarser som ;dJUgt.

Tyvärr mäste också den här kursen
ha ert slur. Vid avdutningen srälldes
en lråga till deh:garna om dom
kunde tänka sei e; tiknande krrrs
nasra år. Svarei blev etr enhällisr
JAI och der be§lörs art en förfrås;'n
skulle goras om det fanns mrijiigier

i;,r;,.*- 
en sådan J maj juni

Så var trivseldagarna till ändal Vi
tackade varann för den trevlisa sam-
varon och önskade lycklig hÅresa.

Rune pettersson
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STOCKHOLMS
LARYNGtrR

TILL

En aöndagtEvätl bnuhan vatta
en Loj och Lättje(1ull hväLL
nä,t intz då muehet händut...
Me-n då van doi inte den hö,t
gången, $ött ait den hijtt rön-
daatlzväLLon van anec.tell,, .

UL" thuLX.e u.t på dv'entqa!

För visst kan det kännas lite åven-
tyrligt för en landkrabba att ge sig
ur på !jön, när väderleksrrpporren
trbr om vindar:v rrormstvrka

Men dessa farhågo, funn man
ganska snårt vara betydligt över
ddvna, när man kom ombord i
båten Sally Viking, en av dessa fly
tande hotellkolosser. som inte låter
sig nämvärt påverkes av östersjö-
vågorna.

23

SJOS S

Hytrernr \dr kom{onrb1a, och ri
köpplade a'' dar en srund, innrn li
slog o\s ner vid \ åra re\er\ erade
platser r marsalen. Under färden
ur genom,Jen uPPLåndska skdr_

gården ar.njöt vi så utvalda delar
åv det enorma, välsmakande smör_
gåsbordet.

Efter den myckna maten infånn
sig en viss dåsighet. En del av oss

strosxde omkring i såI1skäpsr.rt-



rymmenx, några drog sig riul,akr
tdr am \ih pa maren. Möjligber
t,rnns också för rJen hjgade rtr ra
en svängom på dansgolvet.

vi hrde nu kommir ur i oDDen siö
pi 

^lands 
hrv oih båren 'rr:lhje

FrktisAr ganskx krrfLisr, rrors sin
storlek F,r\r läsaren få'r inr( t.1 .]er
rllr för boksrrvlgt nar vi sä{er, arr
det si smäningom hlivir tid an
krypa till kojs . . . Men inte var det
så 1ärr ått sovå, när bädden for av
och an hela tiden. och man .tess-
utom sig tr,r m emot mr;rgonLJaqens
Lescil i Åho, dic vi var på vag '

På måndagsmorgonen hler r i purra
rle ganskr tjdigr orh styrkrd med en
s.k. sjöfiukost innan den beställde

Paulsen f en pratstund

bussen kom för rundturen rill 
^bossevärdheter. luren varade rr,ä och

en helv timma.

Åbo, som pä find<a kallxs l urku, är
Finl:rnds äldsre stad och räknar
12 2o s,rm sirr g.un,ttäggninssrr.
ÄI,o rar tLam Ell 1ö12 iåndcrs
huvudstad och är i dag, med sina ca
170 tusen invånare. den tred;e i
storlek blancl Finlanäs st;it1er. '
Det mån minns bäst åv ella sevärd-
heter är vä1 den masnifika dom-
kyrkan nred sinr 700-å'iiga anor och
med cn speciell anloyrnlng .ill
Svedge genom att en ev våra drott-
ningar Krrin Månsdotter, Iigger be-
gravd där. ,{bodomen år också känrt
för sina många konstföremål, varar,
en del från 1l hundlarrler

!9

Ltruits Jdkobsen , Oskdr Lardgren ocb Karcn



Den miktigtl damkyrkan hat 700' åiga
,\,lti sdatte^ (Etik xtv s gcmil) grau.

Ett konferensrum stod till fii förfogande, dcir oi samLades för öoer

tägnhgdr. Har ser vi från t'tinster, fiti tund. S olL)eiT Lle denberg, Rikdrd
P;tdersen och Iris S?ensson.
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Atr bumöreL oal i top? pisar b.ir: Helge Sundin, Ima Brul:n, Srea Meijer

Vi åYdutsde rundruren mcd err he
sök på Storå Torger med sin myll,
rrnde, brohiga torghandel.

Efter lLrnch på stan gick vi ombord
igen och ägnxde eftermiddan och en
del av kvnlen ät samtal kdng kom
mande verksamher i dct konfirens
rum, som d hade rill förfogxnde.
Bland annat diskuterade r,.i ert be-

Och efter ännu en sjörulläd natt
kunde vi småningom skiljas i Stock-
holm tackandc arrangörerna och
v andra för en synnerligen lyckad

sök i Uppsala domkl-rkr. som ri
kommer att ärrangera 30 nov.

Framåt niotiden r,ar der k,,,xllsm:rt
och senäre drog ri oss till bafen. r-1är

vi dansade och gladdes åt xtt t'å um-
gås med Iarann, rllt medan Sr11y
Viliing nu stävade mot Srockholm
rgen.

, yt sail rrui\
v4!!Atn!4!!)

Rikntd Pedersen
ocb Elsa St!»din berittnde

RoLf skret-
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RESA MED TALKURS

Göteborgs-flöreningens sedvanllga talku r s

var denna gång för1agL tl11 Fredrlksha§rn
Danmark, under Llden 5-7nov. Antalet deL-
tagare var 33 vara.r 17 laryngektorrerade.

Onsdagen den 5 november samlades delia8arna i ri:stflags-
!erminalen för ulre§a med sLena Lines rårtvs sTE)lr rr0P

DICI, ned avAånA 13.00.

lrär båL.n kaslåt loss från kajen såmlades !i i raisaleJl
för Aemensam 1un.h. ElLer tre och en halv Lioma5 rn.er-
bar sjöresa va. vi lramflre i Eredriktharn. På arir.d r!
ati llera konferenser påglck där, ,ar vi tvln8ade aL: b'
på Lvå holerl, soB dock råg i närheLe. å, va.e.c.a. \ri
to8 våra ruo i besiltning för att efler vila o.h avkopt-
Iin8 samlas åler klocxan sju på kvä11en Lrll a"me.s.nr
samkväm på hoLeIleL. Dellasårna biöds På ke)i med ..iL .'r.
erL glas lruktvin-
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På torsdän elter frukosL samlådes vi larynAekLome.ade :
ho!e11ets konferensrum titt Lalku.sövnjns. tin 1r,I.o.(:i:i]n
om övningen framfördes av Eric Hermanssön, som :å6ijnisL
demonslrerade SLom-Vent, vareiLer detLagarna rnde!ades i
grupper. Talövnlngarna började med träninA av bå.le 5e.!ox-
och malstrupstal. Servox-apparaterna jusLerades. l4ed band-
spelares hjä]p kunde varje dellaaare få höra sin ese. röst
och eventuella fel Aenoneicks. Talkursen påA!ck hetadaaen.
Våra övrlAa resedelLaAare vår tria och kunde p.ome.e.å på
slan a1lt efier egen önskan.

KLockan sju på kväIIe. samtades vi a]}a Litl Aenensax mic-
dag med Aod mäL och trevliAä förhåItanden. EfLer ria!en !.s
vår hedersmedlem Harald nylors tilt orda och sadeså hä.:
rrEftersoo jag idag fålhvaramed om en lrevliA talkurs och
fått träna upp mit.t e8et LaI, är jag nu mo8en alt racka
rör en härlig middåA i anAenänt sä1Iskap. Ti11 sryreLsen
v111 jaa rramröra elt varnt lack för erL mycke! ainr upp-
IagL reseproaram". Eric Hermansson lackade tör deL fina
belyAe! och önskade rler halkurser med tika tin samvaro.

Fr.p: Ro.sa Cbistenssolt, Elic ocb Mdj Heftntlnsson, LlnrdlLl Rlfors, Sonja
Berg ocb Astid Rdsmusson-



Göstd acb a;ull1)i -lorhede, Ake ocb aiBitt Sterner.

Fredan började som vanliAl med lrukos!, va.efter de! va.
f.itt för alla lram iil] halv tolv, då vi samlades lö.
hemresa med STENA JUTLANDIA. Henresan var otroligi fin,
och efler ungetär Lre och en halv limma var vi åter i
Cölebora. På Göleborss-löreninaens prosram återsiår så

Jul-fest den 5:te och julbordsrcsa den 10 decembcr'

HÄLSN I NCA N

( vt sut-ietei\
VI/l tritaBAnp)

\\

Dnr vÄR N-{cor soM rNrE sri\uDE Rrxrrcr...
lydar fjärde nudeL ?

(onf:!rnånden: Du ska1l hediå din fad€r och.....
Präs!en: Iäde! och.. forrsäll !

Xonfirmånden: DeL finns inAen fortså.Lnina, fii.
,o-s-n hsr sru ! - r-d pn s)r"s, nsaAcnr,..
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STOCKHOLMS
BILDER

Sto chh() trÅ - I-a tlq ng e)Lna,5 nova_nbL,Lnöle_ topDo"de4 av
e-n bcthauhtion. Vanjo det-tagaae ahänlzte en e(-(,en
6(-eha böchen, tom aedan aopadet ut. Sam anlaat
ca 75 vo qfiQ-,1 av vat Le,,tandp L tont-a_h och innzlå'tt
b1tto- ägaaz ctch gav ctnhning tju hundza htonrtz i
r-lt-Uhott 6ön Lucia- |i,iandot. ElLa Sundi-n &ötte
hUbban med venh%g fuLavun ,

Elsa Suntlin sköter klubban som en borcn auktionist. Rikard pedersen,
ordförande i Stockholms föreningen, myser åt ktitet i t.ucia-kax)n.
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KizLt Åhea\on. Ata ocll Li*it
L'Llbqth 0L^ |an. KietL aapade

'pö"nndnde 
Lä^nlng.

FnzdtLih^4on 4afit
Ln en hel tLLle

Axel Selander ocb Birgit
S Lu re Kar lstu ö m l1)oaktdr.
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Soen Peter<'on- Alla Blonqt)i\t,
Lilly Westbers och, tbakom binne)

Gunxar A lbinsson, .l ahn Danielsso]1.
Eik Ld]/ssan!åntur på nyd ut/.)p.

Osfa! Nory , Inez Nilsson, Knut Andenson, Rol/Fiscber, Iris Andersson
och Margit Eriksson u)Äer i den triosammd ,xtmo;f.iren_
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DET AR VI
SOM AR
Dltts
FBIS
FPB
1'SDB
FT]B

IIlR
ILC]O

NHR

RtsL;

Rf(.F
RIIt.
RLL

RivlR
R]'II
RNI
RSMII
RTP
SCF'

SD
SDR
SL]]

Alasiförbundc! i Sverige
Riksförbu d.t fiir döla och höBelskldade barn

F.irennrgcn {tu blijda iuka i Sleri8c
Föreningcn tör Psykotiska B.nt
triireni.ae. Sveriges Dö!blinda
Rikslijrbu.det fijr utvecklin gstdrda ban,
ungdomar och vuxna
I Iörself rämjardec rikstörbund
Sv.nskt lörbu.d fin ileo . c.lo och

Neddogblr Handik!ppades Rik\ItubnDd
S!enska P{fi asisfö.bunder
Riksiörbtr!dct fö. röreischindradc b!rn

Riksfircningen tin cystisk fibros
Rik\finbundcl liir hiarfi- och lLlngsluka

Riksförbundet för larf nS.honerad.
Rikstarbundet mot ,\nna r\llcigi
Riltsfdrbundcl mot reumarism
Rikslinbundet irir Mig och TarnLjuka
Riksförbu.dct tö. niu.sjula
Riksliirbu.def lÖr $.ial och mentd hiilsa

Riksfir.buDdct för tralik' och poli!xkad.dc
Svcnska Celiakif tirl'u.det
Svenska Diabetesiörbundet
S\eriges dövas riksförbund
S!cDska epilepsilörbdndct
Synskadrdcs Rikstarbund

25 HAND!KAPPFORBUND
MED 335.OOO MEDLEMMAR
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BLI I\,IEDLENI I STÖD VÄRT ARBETEI
Du som vill letr nrer on RLE etlo litt bli oedlen kan ra konhkt med vå.t kznsli ell€.
mcd niinune förening. Vcn som vilt kao Lrlimedteh.
Du kar.nk.å.rddir o* dennm ei ihf(nurrtu.oD på Lqky Den ko.r,r so. _.od
l,e,rlJ. oi p,^'Firn 8i t75t 2.§lri\ "p-cn.t.1R\"i.jrrtun8en.

Rl,Es KANSLI Box j60 ll. 1oo 7t Sro.knolm. Besöksddress: Reimesholmsg. 7
T.l. 08/68.19 10. 58 58 07, 58 i8 09,
n,ånd. ired. 08 12.00 13.oo.t5.oo
ÖrLigl rider å!iom. telelonsar,re posrgtro:85 t7 54,2.
Kunichei, Elise Lindq!ist.

FÖR BUNDETS KON.TÅKTER :

FÄ.t,unJ.orotö,i,dc,8e... L:, d.. ,. I "b.rts.
116 00 Flug""ste

Förbudssckr. | !lof Bysredt. Tors väg 6
1.10 20 \orsbo,g

LOKALFÖR EN INGARNAS KONTAKTER

Sl! BaBIlen. IDdusrn!äge! 5.
8.10:0 Llusn€

Gitrebdrg, Frjc Hermanson. (jitargaten t.
.11I4i Vislr! FnrLtnda

Hrlftstad, BenilAndenson.Srra.dsatcn2.l.
-10:46 Halmrtad

l-idköping, A.n Brjti Eriksson. Fogderigen -l
61: 00 FinspanF
Torsten Boo. Ltnguddslagen ?8 X.

019/91.+ .10

0753/l l7 88

16-1 00 tlogorils
stockholm, Rikard Pedersen. PasretlltigeI 10.

1l:30 Ijnskede

0l,^0i 6E6 32

031r,+7 87 63

0351 12 28 13

0l:2i 1:16 53

011i126 23

08i 49 42 ,12

0174/220 8.1

ott 1120 69

0,17:i70.1 l:

S,er Erk$!r. tkbrrken L! (.

1.10 l1 Län.aholnr
väsreräs, A!na Greta SkOld. Srymx sglran Ir.

7it,lt Köling
vixjö: I)isaCusrar'sson.Vjtl,rg,I!D.1.

3.10 36 Uoledl
örebro, Be rll-ifdslro,..Ekebers.

7l{j t0 Fjugest3 tel. 019j914:10
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