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GÄVLEAVDELNINGEN

Kdin Söderbery, GAob
Henry Olsson med fnt, Ciale
Olle Lindqaist, Ljusne
Sio Baglien, Li sne
Sigodt d Auro s ell, Igge sund
Sören Kalm, G.iole

GÖTEBoRGSAyDELNTNGEN

Udi och Ltic Hermd sso . Karin Al?xarldcrsson, Cötcbots
Vtistra Fftlund.t Signp och O o Johdnsson,

EllJ/ ocb SDen Pettetson, Göteborg - Sollebru n

Gulloi ocb Gösta tohede Götcholo AgEs Nilsson' Hisings Ba&d

t;;-;;i e;;;;1;;;;;;;o" ".. "".u cö,to p" eftson. G.ötebors

citebors I burc Soensson. Ltndome
Kain och Eric tr*iaä. it*;^ sigtt? locobsson. .Göteborg
Elsa ocb Eror Ändrcassott- Gölebory Harry ulsson Goleborg

Mi ta och Erik Wiktorcson. Totborg ocb Eric Slättberg, Askim
cötebory MaiBtitt och ÄkP StemeL

Ester ocb Samuel Goldberg, Hisiws Bdchd
Cöteboip Kdrh och Åke Liliesrei. Cöteb"*

Hanna ocb Valfrid Cbristeisson, l4aj och Filip Hil:e?: Cörcbory '
Gi;teborg MaiBritt Lundgpn, Möl dal'

Sigrid ocb Harald Ryfots, edebotg tdne perrerssoi, Sköude
Ga flor lahdnsson, Brålanild

T0å Aionyma, Göteborg

gill ,Iytl ,d.u

Eira ocb Ingoar Htirdin
Mamaoerken

Brita ocb Erik Larsson, Hudiksoall
K.ttit ocb Göte Olssoi, Gåole
Mirta ocb Uno Norilin, Gdple
Astrid och Etik Cistberg
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LINKÖPTNGSAvDELNINGEN

Anrr-Britt ocb Kdrl-Eik Elihsson Marhrr e ocb Ga?rnar Aurell.
Finspång Linköping

LUND-AVDELNINGEN

Styrelse ocb öoiga medlemriar

STOCKHOLMSAI'DELNINGEN

Elsd och Helge Sandin, Stockbolm Lillemor Cedin, Stockbolm
-I o bn Danb lsso n. Sto ckh olm Kdrin ocb Oskar Noitl. Stockbolm
Lilly och Soe Lindqoist, Stockbolm I geged ocb C ft Bengtsbery
LiwrAa och Elof Btstedt, Stockbolm
Iris ocb Snen SoerrssolT, Stockbolr lnes ocb Artbar Nilsson, Tungelstd
Soen Petersson, Sto ckbolm Etuor Mogre , Stockholm
Iris ocb Knut Kdtlssot , Stockholm Karin ocb Rickard Peilersen
Birgit Bhnge och Atrel Selarrder,

Stockbolm
Astrid Bergb, Sto chh o lm
Kori ocb Gan M Ceili?r,

Stockbolm

Stockbolm
Ella och Tage Wdnseli , Huddinge
Ingegerd ocb Etik Ldrsson

Stochbolm
BWt ocb Rolf Fischer, Haddinge

Lilly ocb Åke Artu elias, Stochbolm



Din dag blir vad Du gör den till
Ar dct så ? Kan vår dag bli som vi
vill ha deni Ar det intc alltför myc-
kct utlfrån som påverkar oss ? Den
här dagen började jag med ått ringa
ti]1 en mycket kår vän, han är lik
som lag larvngektomeråd. Klocken
var inte så mYcket, så jag rror att
jag v;ickte honom Der drojde ovan
ligt länge innan han svarade och hån
lät lite sömnilr att böqä med ,\len
han var likr go'o. rar som vanligr,
arots att han blel väckt av en slgnd.

Vi praaåde en stund om "dirr o.
daia' och när samtålct var slur. var
lag pigg och glad och full av encrgi.
Dct rcsulterade i åtr jåg gick ner i
ki;ket och gjorde en rågbrodsdeg,
dagen hade börjet bra. Då hörs en
signal från telefon. det yirr ert med
delandc från Stockholm. Den kurs
som RLE's riksförening tillsammans
med r\BF ordnar ril1 den 21 24
nov. var instälId på grund av for få
deltagare. Varr tog mitt goda hu-
trtör vägen ? Jåg blev både besriken
och ledsen, jag börjede grubb1a.
Vad beror det pi, att det är så svårr
rtt samla RLE are till kurser och
konferenser ? Ar vi oinffessemde ?

Orkar vi inte ? Vill vi inte ? Ellet
finns det någon anna. orsak?

När det gatler den här kursen, si
var dct ju en må1sättnings- och
planeringskonf erens lor förtroende
våldå och s.udieånsvariga, kring
studier i RLE. Till viss del ken jag
forsai om intresset kringjusr srudie
temri inte Yxr så stort Så som våra
evdelnlnger är samnlensåtra med
10 30 mil mcllan medlemmarna så

är det inte sä Iätt ett ordna studicr.

Men här häde vi ju ert rillfälIe art få
träffe ABF folk från riksplanet och
för dem tda om rirta semmån-
henget varför det lörekommer si
lire srudier i RLE'S regi. Nu är r'al
risken sror arr |i får skuld om oss
ått vxrr ointresserade. \'i ligger ju
reden illa tlll hos dem som pratar
for studier inom RLE.

Vi får väl hoppas att Siv som är vårt
studieombud och kontaktman mcd
ÄBF kan förklare för ABF vari våra
s',årigheter ligger. Hon är ju själv
ordförande i en avdelning där av-
stånden mellån medlemmtrna år
långa. och känner därfor såkerr till
våra svårigheter. När der gå1ler kur
ser på riksplanet, kanske veckoslLrts
kurser skulle gå bättrc, men en lör
ursäraning är nog att der finns ett



medlemmzrna. Alltnog mitt goda rråkigt och mörkr till någor ljusr
humör var rubbat och jag kände och positivt.
mig Iire grinig. Då kom irc att

,:: '- :^ " .' " :;.:: jn.rå uppl.\( (u mörl JcnI rr\rd Dr do'n(n lrl drrLra. Dei r-nns o.§,d mulnJ o."
Visst kan det bli så, tänkt€ jå9, inte dystra dagar som vi kanske upplever
behöver jag gå och sura för att en som ljusa o. vackra, beroende på att
kurs blev instålld. lag tog ett djupt vi fått uppleva något fint ellervarit
andetxg, återgick till min rågbröds med om nigot roligc. Men jag tror
deg. Det Var riktigt roligt att båkå at. de hår orden "Din dag blir vad
och limporna blev bra. Visst finns Du gor den till", km hjälpa oss
det dagar som vi inte kan vända allt så vi gör det b:ista av dagen I

Dagen i fug tir en mrirklig dag.
Den dr Din.
Gårdagen föll ur Dina bander.
Den kan inte få mer innehåll
an Du redan gioit den.
Morgondagen tet Du ingenti»g om.
Men dagen i dag den har Du,
Dagen i dag ar en marklig dag.
Den,it Din.

Atn Btnt

»fu rr»4fr»fup2;»»fo »4il»fu>ry -»

AKTUELLA BESLUT

Ur protokollet från seneste mötet
med RLES styrende organ återges
här några beslur av ållmrnt intress€.

INKöP
För inköp av divcrsc inventarier till
kånsliet nnslogs 500 kr. Dessuton
beslöts att köpa en bandspelare .rt
anvandas vid riksförcningens mören
samt cn räkncmaskin föt kassören.

+

RIKSMöTE 84

1984 års riksmöte kommer sanno-
likt xtt hå11as på Horell Rantan i
l.lköping. Göteborgs-xvdelnirgen
svarår för vårdskåpet-

STADGARNA
RLES stadgar är föremiil för komp-
lettcring och kommer att bchandlas
åv kommandc riksmöte-



INFORjIIATION
Karin Cedin stä]]er upp som infor-
mator på Birkaskolan iSödertälle
dår man utbildar ambulans' och
vårdpersonal .

Ett flygblad i A5 format med LE-
infomation har skisserats- Det av
ses användas för utsändning till sko
lor vårdpersonal etc i szmerbete
med Cencert:onden-

KALMAR.AVDELNINGEN
Sedan en tid hai oklarhet rått om
Kelmer avdelningens Iörhål1ande till
riksföreningen. En skrivelse från
Hilmar Olsen bes,,ares av Karin
Cedin. Det betonades vikten av att
inte tåppa kontakten med medlem-
mårna inom områder

SKÅNE.MA§SAN
Otto Josefsson her informerat om
RLE vid mässan, som pågick i tio
dagar.

BUDGETKOM[IITTE
Våra rc'visorer Curt Bengtsberg och
Sven PetterssoD fick i uppdrag att
årbeta ut ett budgetförslag att fram
Iåggås för kommånde riksmötc.
Sekreterare i kommittgn blir Elise
Lindqvist.

Kommittdn skall även behandla ett
förslag om kapitalstöd till lokalav
delningarna från RLEs centrala k -

sa. En större summa år,ses för tal-
kurser en mindre summa föreslogs
ävsättas för avdelningarna 1 landsor'
ten som hjälp vid deres ersätrning
till sinå medlemmår med dyra resor
till mötena.

AKTIONSPROGRAM
En grupp bestående av Ann Bdtt
Eriksson, lngegerd Bengtsberg och
K:rin Cedin gars i uppdrag atr plq
ner.1 RLEs \erksxmher tor 198,1
Elise Lindqvist skrir.er gruppels
Drotokoll.

Snart stundal riksmöre och därmed
.4. r\ \ry r.loe lur^':orr"e_. \,i .

nämnden riktnde en uppmaning rill NÄSTA REP-MÖTE

lolrla orbuden "t inrenrer. . n" \a\rr nörr red repre.err;r .L.pr.
rillg"ngJr pJ er. k;rJid:rer. D(r nå.1< 25 :nuar Lrenruellr Lorne
vore bre om det funnes flera asp; det att hållås i ABF'huset, Sve.-
ranter på de olikå posterna. Då blev vägen. som har bättre förbindelser
det ett val i egendig meningl med SJ'centrålen.



FRÅN REGERINGSKANSLIET

Vi saxar ur "En redogörelse från
r€geringskansliets handikappberedning
Stockholm, september 1983"

Sedan den nya regeringen tillträdde
i .rktober 1982 har en råd åtgärder
vidtagits som syftår till ett ök:r
handikåppades delåktigher i sen1häl-
let.

Regeringen har rekonsrruerår och
åktlverat reg€ringskånsliets handi-
kappberedning (RHB), som tu ett
orgen för samordning av insarsernå
på handikappområdet inom rege
tingskansliet.

SOCIALFöRS-4KRING

De tidig e regeringarnå tog initiativ
till försämringu inom sjukf.jrsåk-
ringen och beslutade att karensda-
gar och sänktn kompensåtionsnivåcr
sku1le införas fr.o.m. år 1983. Den
nuvarande regeringen her stoppxt
desse försämringar,,,,i]ket innebär
trtt karensdagar inae hfi införts
och att crsåttningsni\,ån i samband
med sjukdom är oförändrzd.

Ersättning urgår från den allmänna
sjukförsäkringen till de otTeorligå
sjukvårdshuvudmännen för olika
former a\, öppen r,ård m.m. samt
för tilihandahållande Åv hjäipmcdel
för handikappade En ö!erenskom
melsc har träffax melien represen-
tantcr fiir socialdepårrementet och
sjukvårdshuvudmänren om höjdå
ersättningar från sjukforsäkringen
fr.o.m. 1 .januari 198+. överens
6

kommelsen innebär bt.a. nrt den
gencrella ersättningcn från sjuk-
försäkringen fdr sjukvårdshuvud-
männens tillhandahillande av h1älp,
medel it håndikappåde hojs från 75
tiI] 79 kr per inr,ånare och år.

SOCIALTJANST
Handrlrpprdes mojhghtrer till eger
liv i gcmrnsl.rqmed rndra pår eLk:s
r hog grid rv d€n omsorg u(h \er
vice i övrigt som primårkommuner
och landstingskommuner rillhendx-
hå]]er Kommunernas sociala hem
hjälp är i dettå såmmanhang myc
ket betydelsefull. Den sociala henl.
\ålpen ger för en del människor
nöjligheren att bo kvår i den egnå
bostäd€n. För andrx ken hemhjäl-
pen vara den ende möjliga vågen ut
från institutionsboende. För den
forasatta utvecklingen mor öppnx
vårdformer behövs ökad såmyerken
mellxn landstingskommuner och
primärkommuner. iör denna ut,
veckling spelar hemhjä1pcn en vik
tig roll IDom socialdepartemen,
tet hår gjorts cn översvn ey ut-
lormnrngen år, sr,rrsbirlregsregl.r-
n.r for sutirl henhl.ilp Pr,,posr-
ri.rl kommer arr 1imn.1s rLll ,rls-
dagen inom korr.

Färdtjännen har sror betr clclse
för handikappades möjlighcter



tilt förfllttning l)en ridigere re
geringen jnforde af o rr arr 1981
cn L,cgrrnsnlngsretel i kommuner
nas rätt ntt tä sråtsbidreg rlll fiird
tjånstcn. Socialstlrelsen gör eu
uppfilljning i semband mcd rnsök
ninearne om ståtslridrå9. Socirl
deperteorenter 1öljer unecklingcn
aL färdtjänstcn. dels med enled
ni.g r! begrånsningslcgcln, dels
färdtjänstens utveckling i ii\ rigt.

rft.r regcringsskifret har både so
cielberedningen och äldrcbcrcd-
ningen reLonstruerårs. Socixlbercd
ningen skall bl.a. beiysa vilka elfck
ter en fortsatt awecklirg åv lnsriru
tionerna inom dcn psvkiatriska lar
den frir för socleltjänstcn och ån.lra
cippne vårdformer Aldrcbcrcd-
ningen följer uoecklingen inorr
omradet aklrcomsore Eftersom
gemla nänniskor oftr dråbbes äy
funktioDsr,e,Jsnttningar är minge
frigor inom ildreomsorgen ocksii
hendikrppfrågoL

(,vRIGA HANDIKAPPÄTGARDER
Statens hendiliappråd är cn ccntral
rcsurs i flerhandikeppfrigor. Råder
un,cckler och fordlupar insetsern:r
inom omridet och crhiller for bud
getiLre. 1981/8,1 300 000 kr lör
detrå ändånril.

Ståtens bidråg ti1l hen,likapporgani
sntionernns ellmänna vcrksamhet
utgör för irudgetårer 1983/8.+:
l,l :137 000 kr. Regeringen h.tr for'
delet ensliget melhn 29 li;rbun.l.

De hendikeppades riksfijrbund
(l)HR) ddver flera rekrcationsan
läg$ingxr. För mångå svirt händi

krpprdc :i| clcssa an1äggringar med
rillrättahgd miljö och indn,iduell
seLrice den ende till buds sråen'le
Lckrcatlonsmöjligheten. DIIR får
även tör budgetåret 1983r8,1 Imilj.
hr i tilltäl1igt bidråg .ill förbundets
rckrertionsanlåggningar.

BereLlningsgruppen tör inrcmrtio.
nellx h.ndikrpparet 1981 överlänl-
oåde efter tvslutei arheae eta för
shg till riandlingsprogram i handi-
kåppfragor (SOLl. Sretens oftentlig.r
u(edningar 1982,,+6) tbr den när
måsae 10 årsperioden. Programmet
spänner över ett stort antäl sam'
hällsomriden

Progråmnet riktår sig sår,ål rill sra
ren, i rndsringslummLrnern: och pri
mark"mmuriern:: \c,nr rill orgrnl\,
tioner, företag och cnskilda.

Rcgeringen har i skrivelsc rill riks
dagen uru.. ecklat sin syn pä desså lrå
gor. Håndlingsprogrxmmets rikrlin
jer örerenssrämmer med den regc
ringsdeklaration som avszvs i okro
ber I982. Progremmct kommer ert
\'ara å\' saora r,ärde i arbetet art aill
godose angeligna behov inom hrn
dikappområdet

Forsknirge och unecklinssaibere
ges aotålt sctt hög prioritet. Sårs
ningen inom dettå oDrrii.lc medlör
;nrensivarc insnrser o.h förstärkre
åtglirder också inom handikapp,
forskningcn. Delegatloncn för socixl
t'orslning a|ser å.t, i semråd med
socialdeplrltementct och forsknings
rådsnämnden. tillkalla en särskild
initiativgrupp för forsknlng och ut
vcckling inom handikappomr:idet.



Året 1983 kommer vi snart att
lämna bakom oss. Vi kommer att
minnas året som mycket intressant
och givande.

Våra sedvarliga onsdagstriiffar har
fortsatt under tiden 13 januari rill
11 ma.j samt 14 september till 14
deccmber. Träffarna har samlår 15
rill 20 st per gång. Till kaffet har
ålltid sen'erats något hembakåt som
en av föreningens medlemmar ba
kat. Dagens frågor har rört sig om
degslägct såmt foreningsfrågor och
hjä1pnedel.

Söndagen den 27 mÅrs |ar en tal'
kurs anordnad på Foniarriske avdel
ningcn. Håreldsgatan, Cöreborg.

8

mellan kl. 10.00 16.00. 17 st.
opererade var nänarende. För aal
träningen hade vl hjäIp av 4 logope-
der och 9 logopedelever och dess-
utom en hel de1 tekniske apparater-
Denna tålträningskurs vxr så givan-
de att fler kurser av detta slag för-
modligen kommer att ske. Samtliga
medrerkan(e srdllde upp uran er
srttning RLE s Goreborgs ardel
ning inbjöd samtliga nänarande iill
en g€mensrm lunch på vlte Bånders
Resteureng, Göteborg.

Den 16 åpril vtr det avdelningens
ordinarie årsmöte- Dettå var för
lagt till Dalheimers Hus, Slotts
skogsgatan, Göteborg. NäryerÅnde
var 28 s.. Den 20 epril hade före
ningen ordnåt en dagsrese med buss
till hemligt må]. Resan gick till
Handelsman Flink på Melö välkänd
i Evert Taubes visor. Hår drack vi
kalfe och bullar- Eftcr dettä emLrår-
kerade vi vår båt som sq,rdc färden
runt i den vackre Bohusländska
skärgården. En tre!.lig rcsi som
vårede i c,r1 2 .imlnar. \/id viir åter'
komst tiil llala;.,,ar en härlig och
välsmakande lunch uppdukad.
Luochen intogs till sing och musik
år' gåm1å k:inrle Evert lar-rbe melo
dier Resan hade samlrt 16 st



Den 2 5 maj !.ar Nordisk LE- Kon-
gr($ i Helsrngturs Frin Goreborg\
ldelningen deltofl rre sr En m1:.-
let fin och girande kongress. Fin
Iends LE har .r11 heder och are .rv
kongressen och vi vill framföra
ett vemrt och innerligt rack.

Den 16 i9 maj ver en resa med
buss till öland ånordnad. 33 sr
håde hörsemmat vår ka11else. Resan
gick viå Borås och Jönköping ti11
Kalmar och över den vackra och
tjusigå ölandsbron till Borgholm
där vi inkvarterades. Flera utflykrer
ingick i programmet med bland an
nat besök på Solliden- llånga vack
ra blommor och vyer beskådades
Vi hådc glådjen få se de vackra til
jorna och Arcntorpsrosen i sina bäs
.a sktudar. På återresrn besökte vi
en keramikfabrik och ert glasbruk.

Efter sommamppehållet var det
dags för föreningens sedvantiga tal
kurs. Denna var liksom tidisare år
för1ågd rill Hotell lutlandia i Frerl-
rikshavn Talkursen v i dågerna
tre, 12. 13 1,+ oktober och 29 sr
var enmälda. Resxn började mcd
lunch ombord på båten och elter
inkvartering på horellet var det ge-
mensåm middag. På morgonen den
13 efter frukost startade vårt ta1-
kursprogram där samtliga deltagare
var näftarande. Per bend spetedes
upp ett avslappnlngsprogram. Dettå
ansågs vara mycket nyttig. för såväl

oss opereredc som tör vårl anhöri
ga. De opererade lortstrtae sedan det
uppgiorda programmct med hjålp
a\ Ic,gopeder och brnLlspel,r< Tra
nrngtn gilLlc Lådc mårsrruDsrel
och servoxral. Programmet foitsat-
te hela dagen till kI. 17.00 da det
avslurades nred avslappningsbandet.
Efter detrx samlades samtliga rill
middagen och scnare på kväl1en till
ett gemcnsam! srmkväm. Återresan
gick med båt från Fredrikshavn kt.
14.0O med lunch ombord. Ankoms-
tcn till Götctrorg skedde kl. 17.30.

Fredzgen den 9 december kommer
föreningens sedvanliga juliest att gå
av stapeln i Dniheimers Hus, Göte
bor8 Dcr komm€r rrt bjudrs pa
g1ögg landgång. dricka s,:mt kaft,.
ngd tårra. En deI överraskningar
väntar. Ert sextioral är redtn an
mä ld:

Som avslutning på i983 kommervi
ata förctagå en dagsresa med buss
til1 hemligt mål onsdasen den 1,1
december. Resan kommir art stållas
till ett trevligr stälie där vi kommer
att bjnkr ors kring err srorr ulbu.d
med rlla dess dtliL,:resser orh
låckerheter.

Till sist vill vi aIIa i RLE'S Göte"
borgs-avdelning sända våra varma-
ste Jul och Nyårshälsningar.

Eric acb Scen

\tit t1u,iatu oppad.Joai," .".--, t.
Ln t.^k tutt. Oa aögo, aaaaa Bö, d ..

:: rr : : : sil dtdr det_
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Julen närmxr sig mcd storä steg,
och LARY'S energiske redaktör år-
betar på sitt och vårt julnummer.
Han vi11 gärna hå ett litet bidråg,
och naturligois vill msn sLå till
tjänst, så nu sitter jag här och fun'
derar. Känner mig för näruarande
litet trött. Det har blivit lite för
mycket TV tittande och sena kväL
lar. Som vå1 är vann ju Änglarna
och Villander, så någon beIöning
var det för möden. Hurra. vad r.i är
bral

och bra och värt att hurra för år
även RLE's västra distrikt, Göte-
borgsla\-ngerna- De har. trots en
regnig och stormig höst, vis.t upp
en strålande spånst och levnxdslust.
Enligt uppgifter från såker kålla har
de haft sina trevna och vålbesökta
onsdagstråffer. Och dessa i en ny
och rynligÅre lokal bestående av
ett större vårdagsrum, ett k.jk med
fina möjlighetcr till goda överrask'
ningår, och en ha]l med tlllfälle ett
ga ut inne finnes.

Stolmarna avskräckte inte Göte
borsarna att resa ör,er ti1] Danmzrk
for"att å Fredrikshamn he en ta1

kurs under ett par daglrr. Och det
var pigga larynger som åttnände
rlll g;mla Sverige, att de bröt lite på
danskr piffade båra upp det hela.
Tro ej, a.t de tänkt börja jullovet
än.

Den 9 december her de vår sedvan-
liga julfest. Den bö4ar med g1ögg,
sedan blir det landgäng med kaffe,
kakor och tårte.

Så avslutas höstens trägna samvaro
med cn trevlig dagsreså med buss
till hemligt må]. Under denna resa
seneras kaffe med bulle och senare
ett stort julbord med al1åjulens till
hörigheter. Enligt uppgifter är allt
fulltecknåt.

Det vill till att ha en verklig hälsa
itt vera en laryngie av Göteborgår
nas fomrt, man får inte tid att

, ränka på sine kLinlpor Och der il
'1u det s.m er meningen meJ v)r

förening, att stödja och hjälpa
varåndra och h se upp tilh,aron.

Eftersom jag nvss genomgått en be-
s\,ärlig operation och en tröttsam
konvalescens har jag till fu11o fatrat
hur beroende vi är al varandras
hjälp och förståe1se, av vårx läkeres
skicklighet och hur vi bör uppskett.
sjuksystrarnas lugna och goda vård.
lled stor värme och täcksamhet
ser jåg tillbske på denna pcriod av
mitt liv.

Vi laryngcr i Cöteborg med omnejd
önskår er alla ö\,rigå RLE xre en
God Jul och Eft Gott Nytt År.

t0
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HEJ alla kul människoi I

Ja nu gir tiden snebbr och fram till
jul är det bara några veckor. Är ni
lika barnsliga som jeg ? Det pirrer i
megen när j.rg hör ordet och tånker
på julen med allt vad der innebär.
Tindrande barnaögon, båk, mat.
Pt ntande m.m.

Som förenlngsmänniska får man ju
också en andhämtningspaus. Nlen
innan dess skell vi hä Lucie-mote
och cfter d€rra går vi direkt och
åter från ett dignande julbord.

I]fter juluppehål1er får man ta nya
.åg. Någrx ur sq relsen har talat lite /
löst om ett försöka göra ett besök
på Kvvrönkeita under 198,1, och

'.9ao/e,

aft hållå vira mötcn iire oftarc för
åt. kunne försöka akrivera flere
medlemmar.

En kurs i stil med "samlevnads
frågor och talrehabilltering" som
hölls i september ska1l vi också
lärsö(; ors på under nisrlr 11.
hka sl en studicresa dll nås,rr rn
aressnnt stålle. Vi fir tråffas'i st1-
relsen efter juluppehåller för ait
planera vidare och i mera fasta

Slutar med hopp om ett gott slut
på 83 och ett gotr 84 för oss ållal

Hilsninsar
fran CavLel,orgsar delningä

SiD Baglien

T"tå dupor hdde sttimt möte nå
torget. Den ena gich och tintdltle
och otintatle. SlutligetL kom den
,ndtd, Den sam ldntat Mr dösur:

Htir skd man stå ocb L,iit?tu i
tilntdl ! Vdr bffi tlu hållit bus?!
Asch, Dti aa ju så wckert u.ider
så jag beslöt promtnttt si:r,t
k 0me ttu md !

t1
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Teckri g Helge Sundi

Stockholms-avdelningen har gjort
en bussutflykt till Gripsholms
slott Stråxt efter starten från
Sthlms central, i hällande regn,
sprack himlen upp och vår hene
bjöd oss på en underbar höstdag.

Efter nå'n timqre var vi nere i
Mariefred och i dess andutning har
vi då slotter. Vi började med att
"fika" på ett kondis i stan innan
vi luffade iväg ut till slottet å dess
sevärdheter.

12

Stockhol$s-avdelningens utflykt
till Gripsholm blev så uppskattad
att två skribenrer fattat pennån
för att uttrycka sin glädje över den.
Det kanske kan tyckas tårta på
tårta. Men vinklingen är så olika
så det kan knnske roa läsarna att ta
del av båda.

o o ao0000

En m'ulen morgon
gatt en stråltnde dag

Slottsfogden sjä1v guidade oss i en
timme- Enligt hans utsago hade vi
behövt en vecka för .tt komma in
i a1la rum å tom och få en närmare
redogörelse vad som hände dår, i
både g1ädje och sorg, sen Guståv
Wesas der', på 15oo-telet.

Dår satt hans söner fängslede i olika
etepcr. Hertig Johan, Erik xlv
och Karl lx. Sbttet upplevde sedån
en renässåns under custav III tid.
Det byggdes till och en tcåtcr in-
reddes i ett av tornen.



En enorm porträttsåmling med över
3000 alster (den största i vårlden)
finns där. Där finns mvcket åtr
se, men en timme år ju 'båra "att
skumma av," så att säja.

Vi embarkerade bussen igen och
rullade förbi Strängnås över Hjulste-
bron och åven förbi Enköping och
Bålsta ti1l Bro, där vi gjorde ett
ef terlängtat uppehåI1.

Timmama rinner fort iväg. Der
hade blivit sena e.m. innan vi var

framme vid Lindhagebergs värds
hus. Hfu intogs en sen men under
bart god lunch.

Men inget varar ju evigt I Vi fick
åter åntra bussen, Mätta, nöjda,
och glada verkade å11å vara.
Tänk ändå vad sol, goda vänner å
god mat kan göra.

Vi1l med dessa
angenäm dag.

rader tecka för en

Helge Sundin

A,fiinler. Ft.b. Helge Sundi , Dtik Laissan, Sre, Lirdq*L ah,ihd dnn.
4. t ,. o. h lrp: \i,.. - d,..q,.t^.ar

Hctskdpet Ldtsso tdr sei e fn k app Djul på tdttan tittdt ytått på
I fötqttnd't clr dt ALbi so|

t3



BORT FRÅN VARDAGEN

t odntdh på gride". t gegetul Bengtsbery, Gan,d/ Albi sot, Elih Lalsson, Llsa S"ndi ,

nå aidentifierade ddtuet, Lllbt Amneli\s, CL/t Bengtsbery, Åke Anneli"s

Visst kände vi q,dligt århundradens
vingslag vi 4o-talet stockholmare
som tillsammans besökte Gripsholm
slott (intill Mariefred) h:ir förleden.
Detta sållsåmfta byggnadsverk som
under sekler tjänat som hem, iäst
ning och kärleksnäste för våra kung-
ligheter. Redan på 1300-talet upp-
fördes de förstå byggnadernå här av
jorddrotten Bo Jonsson (Grip) för
att senare , på 1500 tå1et, av Gustaf
wåse ges den form som ännu präg
lar slottets ä1dre delar.

Utan att inveckla sej i histodens
dunkel kan man vä]. sin bristfälliga
sakkunskap till trots, våga tyckå att
mycket gjorts för atr pietetsfullt be-
våra och restaurera den anrika mil-
jön. Den senaste uppsnyggningen
skedde på 1960- talet.

Som konstintressemd uppskattade
jag givetvis besöket extrå mycket
eftersom Gripsholm inrymmer
"Svenska statcns porträttsam1ing",

t.+

som är en ev de äldstå och störstx i
världen (ca 3 000 nr) Här påsserar
flera århundradens berömda kvin-
nor och män rcvy med sina konter
fej- Från medeltida hovdignirärer
fram till våra dagars kåndisar Mora-
Nisse, Tage Erlander, Alice Babs
etc. Enbart porträttgalleriet är, tyc
kerjag, väl vårt ett besök.

Och ändå ligger väl kanske attrak
tionsvärdet högst hos den säregnå
arkiteko:ren med sitt tycke av me-
deltidsborg. De många bwarade
autentiska interiörerna från gemak
ti11 fängelsehålor som alla rymmer
ett stycke av vår historia. Man kän-
ner påtagligt tidens fl),kt från sekcl
till sekel.

När vi vandmde därifrån kunde man
inte Iåta bli ått vända sig om och
f:lh i fönrndän iiver slottets betr-
gånde låge, omflutet av &lälaren.
För dagen badande i solskenet, med
den sållsamma lvster en klar höst-
dag kan ge åt en vacker ly.



Nåval. Själens spls kån bara tilltäl-
ligr dövr lekamens pocLmde på sitt
tribut. Klockan började redan lida
mot en sen lunchtid och magen
kved. Och naturligtvis hade våra
omtänksåmma srrangörer även
tänkt oå den sidan av s:tken. Så vi
hade bara att sätta oss i bussen igen
för ått, vie Enköping, bli fraktade
till det dukede smörgåsbordet på
IiLhrseber Es Vardshus, lBr", rre.
fy ra - mr1 

- norr om Stockholm.
Smaskens I

Irärden gick över nya Strängnäsbron
och man fick tillfälle ett återig€n
sväva bort i en lusttylld skönhcts
upple\.clse. Utsikren irån bron är
r.crkligen mågnifik ö\,er fjärdar och
holmar mot Strängnäs med dom'
kyrkans mäktjga siluett 1ångt borta i
fonden.

.Smorgjsbor.ler uch ten icer pa
rvjr.lshus.t rar:r guJ lLsr. Irlirkan
som betjänadc vårt bord var glid
och spontan. Priset på maten vr
fönånansr'ärt lågt i förhållandc till

kvalitdn, vilket senare fick sin ne
trrliga förklaring.

Ovuna vid krogbesök, som vi alle
tydligen var, vid vårt bord, diskute
rade vi vad prisernx kunde varx pä
dryckesvarorne vi tegit in. Lärdl,
kaffe och den liila rackaren från
Skåne, som jag dagen till ära tillåtlt
frugan biuda mlg på, tili sil1en.

Eivor sa, från åndra siden bordet:
Jdg låste dtt dom tar 23 kranar
för en sån cl.ir sMps, inne i stdn.
Det dr förfqrligt 1)d dyrt det bdr
blioit !
Måste t'til otaa på Operukä a-

ren i så fall. naratle jag, okunntge.

Når noten kom förstod vi att dom
tog igen på gungorna det dom för-
lorat på matjesillen I Lättö1en koste
dc en tiå och snepsen kostade
'IRETTIO kronorl

V;rre dll på Operakrillaten, tydli
gen skrdttdde R t!

N'len smakar det så kostar dct van
ligtvis också. Det är så ssnt så l

{orts sid 33

.::. :

Lill.nat cedh, Atal SLlatdct, Sir .rb Fti's Luid låtet sig ttil smdkd

ti



HANDIKAPPOLITIK I RLE

Handikåpporganisåtionernas anslag
från staten förmedlas av Stetens
Handikzppmd (SHR), som består av
18 ledåmöt€r, utsedda av regeringen.
Där ingår företrädare för stediga
m) ndigheter, landstings och kom
munforbund,en såmr h,rndiklppor'
ga nlsationerna Vi handikappaLle
har åtta ledamöter varav en från
gruppen "medicinskt handikappa-
de", som således år RLEs tå1esman,
eftersom vi faller in under den
rubriken.

De årliga anslagsäskandenå från
hendikapporganisetionerna behand'
las av en kommittd vald ur SHR.
Kommittdn ]ägger ftxm ett förslag
för SHR, som efter eget ställnings-
tagsnde vidarebefordrar det ti1l re-
geringen för slutgiltigt beslut-

Vad kråvs då för ett ett ståtligt bi
drag skall utgå ? Kreven anges i
"Principer för beräkning av bidra-
gen till handikapporganisationer-
na", som är fastsaällda ar, regeringen.

t6

En underrxbrik lyder, "Definition
av bidragsberättigad handikapporga-
nisation". Definitionen görs i tio
punkter, varav de första åttr kan
sammanfattas enligt föIjande.

Organisationen ska vara riksomfat
tande, ha en tillfredsstållende geo
gråfisk spridning och bygga på en-
skilt m€dlcmskep med fritr tillträde
för alla som uppfyller stsdgernas
medlemsdefinition. Den skall också
vara demokratiskt uppbyggd och ha
ett lok: t förånkrat föreningsliv
med bcslutsformer som ger verje
medlem lika stort inflytande över
orgånisationens angelägenheter.

Handikappade eller deras anfön,an
ter ska återfinnas i orgxnisationcns
beslutande organ, och organisatio
nen skall vara representativ för den
handikappgrupp den företräder.

Ändigen är vi så framne vid det
som rubriken antyder att det här in-
lågget ska handla om. Punkterna
nio och tio rörjust handikappolitik,



. Hxrdikupporlranisetionen sk.r
verka för srmhällsforändringar
som syfter rill åtr skapx €n bätrre
situxtion för den håndikapp-
grxpp organisr-tionen företrä.ler.
Det innebär att orgånisationens
huvudsakliga verksamhct ägnas åt
ätt årbeta för samhållsreformer
nar det gä]Ier t.ex. ekonomi,
arbctsmarknad, samhnllsplane-
ring, kommunikationer, bostads-
planering, utbildning. kultur,
sjukvård. rchrbilitering och fri
tidsåktivirerer.

o Den intressepolitiska inrikningen
bör kunna dokumenreras genom
stedgår och verksåmhersberättcl
se.

Så långt SHRS normer. Vzd kan vi
då ftin RLE peka på i vår verksam-
het, som faller inom de t\'å siste
punkterneT

Jn, stadgernå säger ju klart ut att vi
skåll verka för ett bäftre sxmhä]te
för oss larvngektomerede, \,iIket så

vitt jag förstår bör upp{Ua den sis-
te punkten. Men i vad mån ågnar vi
oss åt direkt påragliga samhällsre
former i Visserligen har vi väI avgi-
vit några remissyttranden och delta-
git i uppr aktn ngar ar olika myndrg
heter. mcn i.rp har en Lansla ar eir
vi därvidlag ej så sällen ridit på svall
vågorna från de stora fdrbunden.

Vrd kan vi dii görr pa egcn hand
och eget initiativ I Här kenske vl
ken hoppas bli vngledda ev Llen nlss
tillslttx gmppen for plnnering av
RLES frimtidr verksmrhrt. Vegu
ken leiås upp för intensivere bc
erbetning av de polir;sk.r beslurs
fatrarna på olika nir,åer.

Här skulle jag vilje framhållå Gävle
avdclningen som ett exempel på årr
man kxn åsrådkomma en insats pä
länsnivå Där hår man genom enve
ten påtlyckning fått en ev lmd$
tinget fast anstålld LE konsul€nt
för information, uppsökånde verk-
såmhet m.m. Dette kan direkt hän-
föras ri1l områdenå sjukvårds' och
rehabiliteringsreformer under punkt
nio i SHRs ovan citerade nomer.

VåIför inte fortsåtta på den linjen i
övriga Iän 7 I Danmark finns ju det
sYstemet mera utvecklat med sex
konsulenter. Så varför skulle dct
inte gi att genomförn här ? Det
kanske inte lyckas förstå elier andra
året men kanske vä] det femte ellcr
tionde I

Det är ju en rörelse vi arbetar inom
och den rörelsen ska. om än den år
Iångsam, dock alltid vara riktad
framåt I

aotf

t1
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De skuggade rutorna ger en lustig benämning
på ett av våra tekniska hjälpmedel
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FORKYLT ?

Vintern & ö!€r osst och förkylnirgarna
lurår bakoo knut.n. För o$ lrryngekto-
meråde kån det ju. som de flesta av o$
ver, vffa sänkilt besväiligl när bacillerna
smugir sej på. Diirför år der nytigt att
erinra sig vissi rön, soo mån kzn ha nytta

Dr Pertti raljakka, bål§läkare. lar),nx-
kirurg och en år de nedicinska s.öftepe
larna i Finlands LE förening gav några
int.esanta tips i e.r anf.jr.nde på nor
diska ko,gressen i råras.

Niir mån har feber blir stemmcr i halsen
se8are o.h der km larå niidräldjgt att
försöke förtunna der på någor särr för art
lättare kunna hosra upp der. Vi !er, att
man kan använda koksahlösning för der
ändmålet. Men art mån även kan droppa
in olja i stomatvar en n)net.

HaD betonade arr der är bäsr arr m!:inda
§ej av liixroljor r.ex. olivolja euer jord
n.jtsoljå, och åri mai rar !il1 oljå, end4r
om mån inte lyckas lösa slemner eller
skorporna tued koksal.lösning. Dose
ringer ångavs .ill 2 5 droppar, en isin-
der, någ.a gånger om dagen.

Enptu.enrig koksåhliisning kin girer,is
köpas pä åporek. Men nan kan också
göra den hemnrå om beholer blir akur.
Man tår då 10 sram mersalt (en marskrd)
oc! riir ner i en liter kokande vå.ren. Om
lösningen får srå, kan den bli grutullg
inom nägra d.gar. Den har dä bör.lat nög
la ocl iir inte längre anvrndbar-

Pertti Paljakka herätlade också hur lufren
som man andas in. när mån hx. sina nöF
mald åDdningsvägar i behäll, snabb! får sin
rrrra temperarur och fukrigher. om e.
person andas in rtinus -1o'grrdig hfr är

20

o.h nedanfiir srruDhuvudct + l5o. Luft
som ir loo inneilåller högsr ca 2 gnm
vatten per m3j men bak i svalger ä.
vattenhalren rcdan 25glm3 fdr alr i
lungö.na bli ,14 g/m3. Så det är verk-
ligen en effekiiv lufrkondiijonering !i
varii utruståde med. (Så länsr vå! lnn

För ait kompense.a os för bortfallet
kån vi inomhls använda en lufrfuk.are.
Om detta skrive. Prof Å. Järvinen i err
sakkunnisurlåtande om fukrning av rums-

"Hos friska personer ä. förftågan ärr an
påsa sis till larlätionei i den relari!.Iuft-
luktigheren god. Utlörda e{perimenr
lisar åir t.ex. slemhilnorna i hftvägarna
hos löaökspesoner som vlsrådes i excep
rionellr rurr ulr rreLruv tukr gher o uo,

rcmpei:tur l, L) mer rn r.e d)gn nrt
uppviåde någrå pårisbå.a fö.ändringar
(Ande6en er al. 197;1). Människåns ijvre
hfwrigar, framför alh näsan och bihflor
na, är anpasade rlll att klara av larie.an
de fukriglcr, remperaNr o.h srofthalt i

Furkrionella stö.ningår i de övre lufu.,ii
garna minskar människans förmäga att
klara av ätminsrone ner belydande srör
ningår på grund av variationer i fuktighet,
tempe.atur och stofthalr. SrAkllt för tory
iuft som no.måh uppfäder i förbinde]se



med ijkad stofthrLt xrgör en hälsorisk tbr
pe6oDer som lldcr ev allergiska besliir i

Under frosiperiode.nx vinreitid lir rum$
ufr.n vanlrgen st nneLlLgen t^rr. Ercn pei

,,Ln ur.mhusrenrPcr:turtn lt 1u'C \å
inn€håLier utomhxsLulten max. 2,,+ g

!aden/m3. I-eds slidD luft med låg 1'1t

tenhdLi nr i ett rum dir remperatureD är
+ 20' C, sii förmår den rAttenvollm som

Dredlöljer lufren iDre ijk, den rc1..iva
Lufrfuktigheien rill mer än l4?6.

För atr hålla en relari! fuktighet p:i 60%
måsle 8 g retten indunscas per m3 luft
vill m,n fukta err rum pi 50 m3 måste

luften alLrså tillfijr8 cx .100 g varten

-/ivcr om lufNäxlingen vore si 1åg som
0,5 gånger per timme så innebår detta
aft omkring 0,5 liter vatte! fet titutue
måne indunstas till luften iär xft hålla
luftf ukrighetcn konstånt.

Vissa hälsorisker år riven f.irenade med
kolstglord luftfuktning. Om man a!
!ånder s.k "kallå" ruDsfukta.c fiire-
ligger dei nsk 1ör att nägon mögel
s,ampsram inlad(er vartenbehåLlar.n
eller erentuella fiLter i fukt.ren. FöljdeD
kan bli att fuktaren bö{ar slrida stoft
ln.ehiillrnde mögeLs!åmpar. I,långden
mögelslanper som på dct särrci kom

nrei ur i tumstufren kan t.o.m. ura
r00 gånger störe än de miingder som

upprräder ulder'narurliga förhållanden.
KontinucrLig inardning a! sid.n förore-
n.d ixft oBakrr besviir hos lstmrriker.
Man har äleu obsenerat fau dir friska
pern»cr i.sjxkner under siidan. för
hållanden Beskriux sjukdomsfåLl fims
både *ån Finland och udrr ländc
(Bclin 1981).

Med ialke på elenluellå tulkrobintasio_
neL !ppvist s.k. varmvattetfuktare den

srö6u s:ikerheten. Hri höjer tuktren
varentenperaturen rill !ärheren åv kok
punkren så atr .i11.ä.k1lg avdunstning

Vid konstgjord fuktning ar rumslufien
bör lultfukrigheren alLtid kontrolleras
med ljä]p av en tiLlförlitlis hygroneter
Siunker den relativa lutifuktigheten un-
de. 4096 bör peNoncr som lider a! ållergi
i luiirägarn, ök. luftfuktlgheie! i de rum
där de uppehåller sig. Det.a gåller säskilt

Som vi ler finls också fukrbeva.ånde
stolraskydd t.ex. Stom{id, som vi erhål
ler kosnxdsfrlrt I flera Län. Frågå din

Slutligen får vi hoppas på en LE_!:inlig

UTLANDSVÅRD

RLE försöker få subventioneråde
resor med SUVAB, Svensk utlands
\,ård AB, se rapport, i LARYS nr
1/83 sid. 2. åv Si\ Baglien.

Insändrre hår i'örekommit i vårx
spalter, som förklsrat sig vjlliga atr
betala en excra slanr lär ått få känna
rrygqheten åv ått ha en sjuksköter'

ska med på resan- Till g]ädje lör
dem kan vi upplysa om :rtt SUVAB
hår ert reseprogram som upptår
rcsor ti11 ånläggningrr med medi-
cinsk sclvice- För den kommende

Rcseprogrem för 198,1 publiceras
i januari För upplvsningar ring
SUV,\B tel. 08 736 O'1 15.
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AKUPINCH

universalnypet som hjälper mot allt

Saxat w 'Vigöt'utgil)en at Social-

P1ötsligt stelnar lårmuskeln under
joggningen, vi vaknar mitt i natten
av en outhärdlig smärta i benet
kmmp l

vad göra ? Hittills har det inte fun-
nits något egendigt botemedel för-
utom massage. Men nu är en effek-
tiv metod upptäckt.

Nyp er i överläppen !

Upptäckar.n heter trli1ton F Ål]en,
ld FBI-agcnt och uppfinnare.Ileto
dcn kallas Acupinch (pinch = engel-
ska för nypa) och är m1-cket enkel
och dessutom gratis.

nlr Allen har skri|it en bok om sin
upptäckt och via ambassnden i
\Veshington och Socieldepårremen
tet her vi här på \risör llckats kon
ma over ett exemplar.

BÖNHöRD
I bokcn berätt:f ]lr Allcn om hur
sjå]ye uppiäckten qick till. I många
år led han av svira muskelkrenper.
De bl€\, rnrr€ och värre och han såg
sig gi en pligsam framtid till mötes.
En nert vid ctt sr,:irt krempanfeil
bad Mr Allen till Gud om hjälp.
Han nöp sit snmtid;gt i överläppen
och ett mirekel inträffade, Kram
pcrne försvånnl
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r,lI;.),
l, lt,

i)n\,ri bön
hörd och att GLrd låtit honom upp-
täcka ett boremedel mor kramp.

Som en god kristen visste trlr Allcn
att upptäckten inre bara var avsedd
lör honom sjåh,, meningen var atr
den skulle spridas rill åndre behö-
vånde. Hxn satte in en annons i den
loLål.r tldningen. Där berärude han
om meloden och snart fick han
brer, från ttcksamma läsÅre. Desså
berät.ade ett åratal av pliigor nu
fårt sitt slut tack våre Mr Allens
enkla n]etod.

Ilr Allen påpek:rr i boken zr ,A.cu
pinch hjälper mor det n1estx, t.ex.
tabletrmlssbruk En dam skrir.el i
.tt bre\, ått h,rn i flera lrs rid !,arit
nungrn rrr r; rrr Beneihrl rrrlr.:r
je k./mprftrll Nu rrr run LnrL (rL
piller I ställct urnyrttir hon 

^cu-pinch.

AcupiDch hjelper aven mot hick.r
(som a. en tuLnr.ri muskelkrampl
krrmper r d h:u andeskrp kr;mp
r i.l simn ng uch hillurnine r i LLI

alla sorters förckommande krrmncr
hjatper n', pmcriicinen.

Acupinch har nu sprirrs mer och
mer. Ilr ,Ulen har mo13g;1 1,.".,



från legledare, sjukskörerskor och
1äkere Donald;M Cooper. l:ikare iör
USA, s olvmpisha leg vjd OS 1968,
her skri\.it till Mr Ållen och berätrr
åtr hån använder sig .r\,Äcupinch
och åat meaoder lungcr i 90'r', x\.
failen

Iln enkel och effekriv m.tod mot
kramp som dessurom år gntis. Vl
pti Yigör är glede ett kunna firr
medla \'tilton F Allens nlirekulösa
metod till r'ira läsare

N\ p till l

Per Ola$soi.)

SOLSKENSH ISTORIA

I en LE tidning frin USÅ läscr vi.
åta avå ungå xmerikenskor fbtt
barn, trots ett de är låryngektome
rade. Både mödrarna och deras
nyföddå telningxr rnådde bra beråt-
tes det. I, aktiskt är det till viss hjälp
ett ha utfört de andnings och av-
siappningsövningar som tillhör inlä
rrndet av matstrupstalet, därIör att
det år ungefår såmma teLnik som
krä\,s för att ge smär.lindring vld
förlossning, såger en av de assiste
rande läkarna.

Oförmågån att stänga rill luftvägar
na var giveois tiil nackdelvid kryst

nlgårne. Men der var tydligen inte
avskräckende, ty en av de ntblivnx
mödrarne såger i artikeln, att hon
redan ser fråm emot sin nästa beby.

Det kunde vara intressant art vetå
om bxrncts tåluweckling påv€rkås
av att modern är låryngektomeråd.
Speciellt om det vore fråga om en
ensemstående mor. skulle det
kanske kL!nna uppstå vissa problem.
Men \,1 ]årynger h:rr ju en smått
otrolig förmågå ått kompensere oss

fdr bortfall av funktioner. så det
finns såkert cn godtagber kompro-

Nri alk krogar stångt traskdr
Soensson bem i gryningen med en
struPe som rinnu binner På Stor
toryet prejds han ao en ljusskygg
penon sam littar på kat)djen acb

240 sptinn, stiger Fersanen.
OK, siger Sl'enssc)n
I'ill du hd nerd e d 11un gång

ing bara det hir numret, stiger den
ljusskygge ocb öoerlimnar flaskan
acb ea liten paPpersldpp med ett
telefannammer. Vril hemmd i ba
staden linner Sl)ensson dtt J^ldskdfi
bara innebåller odnligt latten. Fly
förbannad ringer ban nutnret han

fått. En sömnig ftst sxarar,
VaLtentome t. goman'ofi !
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MED POSTEN

Rosor til! vänner

Jag vill gärnå skriva någrå råder om
en ta.lpedågog som betytt mycket
både för sina p atienter och för RLE.
Denjag tånker på år Eva Årlin.

Det rar Eva som tog etnor rnej,
när j,rg kom in for .1rt opererr\,
och forklarrJ< vad Jag \kulle gg
rgenom. Jag hade inte fårt nägon
information av läkarna. Pä kvällen
samma dag kom Eva upp med t\,å
l;4 ngopererrde person(r En JV
dom rrl.rde med mar\r.upsrLl\r, den
rndra rnr -rnde 5€nor (T\r undir-
brra människor, som numerx år
n1ina käraste vänner i fören;nqen).

Eva ville visa ett det fanns fler:r säta
3tt kunne tala efter operåtionen.
Hon trodde också ertjag skulle l:irx
mej tale genskr snabbt. Sj:ilv vårjåg
nenös och nere, och önskade bar:t
a.t få dö på operationsbordet.
Tyckte livet vxr slur.

Dagen cfter operationen och ål1a
d:gar i reckan (lrer kom Ev.r upp
och unrlrade hur jrs midd(. tånk.
Itt oftrl så mvcken tid för sinr nr,
tienter. I-lon i,t." ru- .n -n. i;'
21

mej. StäIlde upp mer än minå egnå
gjorde- Hon tog mej till stÅn, såjag
kunde gå i affärer, vilket samtidigr
bvggde upp nltt sjä1vfö rtroend e

hos mej. För ått inte tnlå om hen
nes dilamod når jåg forsta tiden
vägrade gå på talträning.

Vårje onsdag ordnade hon träffar,
där vi larvngektomerade kunde ven
tilerä \,åre problem. Det var samllng
pi Sahlgrenska sjukhusets foniaris
ka avdelning. Numera sxmlns vi där
första onsdågerl i värje månad. övri-
ga onsdågar träffas vi i vår egen 1o'
ka1.

När jåg konl hcm från sjukhuset,
hade jag en enda r,äninnx kvrr, Nleg
då1enå. Hon är från Osrcrrike och
har en s]äkting i Väsrrysklånd som
år lan ngopererad Hon blev sröd
jande medlcm i Göteborgs-avdel
ningen så fort ho. fick vcta a.r vi
håde en egcn fören;ng. Så närjag nu
för tiden blir deppig, far jag ti1l
Lena, som jag kallar hennc. Hon her
ålltid ear rröstens ord art ge och
stä11er upp i .rlh väder.

Irdne Pette/sson



STOMASKYDD

I sistå numret av LARY 1åste jåg
ått tidningen gårna tår emot insän-
dare med synpunkter på saker och
ting.

För B år sedan då jag opererades
fick jag ett stomaskydd med kerd
borrslås, som var bra. Idåg är måte
rialet hclt annorlunda. Så ävcn ut-
förandet. Ej alls så vxrmt eller
snyggt.

Soar,
Det tir iktigt, att stamdsh)/dde
som siljs genom RLE blioit do myc
ket såmre ktnlitd. Sjtilo har jag köpt
just sådana du frngar efter 1^rån
Lona alsen, Dr Prieneswj 1,

Dk 1854 Köpe ham V. Om du

Om vi kunde få tillbxktr det gåmlå.
Varför ej sätta en liten kant vid
hå1sen, som en liten kinakråge.
Skulie se fint ut under en "upp-
slupper blus".

'Iack på
n'ngar

frirhand Med varma hä]s

Bitgitttl Biörklund
Karlstud

skritter till benne ocb tabt om ril
ket utförande som önskas ocb ditt
balsmått, knn hon stikert bjtilpa tlej.
Piset tir c, 30 dinskd kronor per
styck

notf

FÖRTROENOELAKABE

Handikappföreningarne vet jåg bru-
kar ha cn doktor som brukar hjä1pa
dem att få fram sina medicinska
rättigheter som kan bli ibland. Det
heter nog förtroendedoktor. Varför
finns det ingen doktor i RLE ? Nog
fimrs det väl någon som vi skulle

kunna lita oss til1. Det skulle vart
en bra trygghet nu när en aldrig får
samma doktor när en kommer till
sjukhuset. Någon som rikrigt kunde
förstå hur det är 3tt vära stupope
rered.

H ttn)

Svar:
Man får nog hå1la ined or., att RLEs sållrarbete med
läkarna. inte äi vad det kunde rara. Iämfört med de
övriqa nordiska 1änderna ligger vi långt efter Där
stä1ler ett flertal läkare upp för LE-föreningarna.Vi
lår väI kicka över bo11en til1 styrelsen. Det går sä-
kert att rned lite god vilja få ett bättre samarbete.

R olf
)5



Reserapport från SHANGHAI

Rökdnde krinno/ i Adtlt inlet

SHANGHAI
Kioas största hamnstad

(Shanghai betyder "ovan havet" )

Den som reser harju alltid något arr
berätta. Om Shanghai kan mlcket
sägas, men jag skall ta upp barå en
liten dcl rv våd vi sett och l:irr.

Turisterna har full friher &ft gå
över; lt, men på gmnd av de stora
evstånden och språks\,årigheterna
är dct bekvåmasr att fö1jn med en
tudsrbuss.

Vi besökte en jsdefrbrik med
minst 100 ånställda- Där tillverka
dcs utsöktx arlxten genom slip-
ning, bl.å. siipades vaser och skålår
med små hängånde ringar, som di-
pats ut med fina tunna borrnåIar,
alltså ur samma srycke. Etr jade
sq,cke om ca 2x3 dm med ursir

26

ningar runt om kan beredå en per
son bete ca ett halvt år. Jag friga
de efter om någon bl1d användes
som ma1l, men fick veta att varje
sak giordes elter sliparens egen fan

rlele faLriken lar inpl.rd med slip-
stott. lng(n hade någon torm Jr
munsk)dd, inte hellcr fanns någon
utsugningsanordning. Säkerligen
många fal1 av förstörda luftrör
När vi skulle låmna fabriken var
det dags för personalens marrast.
Alla lämnsde i störsre häst sin er
betsplats och msxde mot en ut
spisningslokel, alta hade djup ta11

rik i handen och kom srråx bålan
serande tillbaka mcd den fulla
tallrilten och en stor buIIe.
Ert skvddsombud eller en hälsovårds
inspektör skulle våndas-



Vi såg också Shanghais Zoo, dår två
av världens få pandor finns. Svarta
med litet vitt och frktiskt lika
stora som vår. brunå b!örnar.

Vår kinesiska lunch denna dag in
togs i en stor restaurang. AIla bord
är runda och mitt på borden är en
stor rund vridbd skiva, där en
mängd rätter var uppduLade. Att
äta med pinnar år inte så svårt, men
att plockå åt sig från fåten varvärre.
Men l) ckligtvis fick r.i också en
skcd. tr'linst farligt att äta verkade
vara frlterad fisk, ftiterade jåtterä'
kor och vårmllar. Som tur var såg vi
inte köket förrän dagen efrer. En
ka1 källarlokal med stenväggar och
långa bord där grönsåker just togs
om hand. Vi blev faktiskt rnte
sjuka.

Varje kvarter har en egen lokal, där
ungarnå tillbringar vx4e eftermid
dag. Drir fanns lt att görr från
kladd mcd färger till databehand-
iing. \ri såg en uppvisning av en
liten halettrupp och skolåns orLes.
ter. ca 50 likadant klådda små mu-
sikcr. Alla verkade myckct intresse
rade ått lära sig något.

Ltt för oss ganska uDderligr insl.g
är ett m:rn i parkcr kan se kinescr
som utör' €n form av Yogå- De
står blickstillå med t-ex. en årm
uppsträckt och en fot i förvriden
ställning. En slags gymnastiska
rörelscr i ultrarapirt.

Gir man en promenad på Shanghtis
getor finner men att nrisrrn alla år
kläLlda i svarta klolar eller byxor
och r.it blus cl)cr skjorta. På småga-
tornr hänger t\'ärt i långå rader

utanför vårje fönster. Man får en
bild av fåttigdomen, om man törs
ge slg in på båkgtrtoma. Vi såg bl.a.
hur sopor frän en skotrkärra sorte-
rades - fimpår pepper a!,bdn
da tåndstickor plålbitar krp-
syler m.m. m,m

Shanghai, som är en av virldens
största och lolknkaste städer, ce 12
miljoner, består till stor del åv hus
bt-ggda på 4o-tålet. De husb)'ggen
som skcr av både bostäder och fa
brikcr ligger ganska ]ångt bort, men
av r.ed vi såg kunde vi förstå, att en
svensk arbetare inte skulle sättå sin
fot på dessa arbetsplxtser. Alla
bvggradsstållningar består av hop-
surradc bambustänger med löst 1åg

då phnkor ått gå på.

Bostäderna är synnerligen små.
Oftast barå ett rum för upp till
fyra personer. dålig köksutrust-
ning och säkerligen varken bad
eller dusch.

I en 1ångsmal affärslok:l såg vi
cr 15 20 k!,innor sitta tätt till
såmmans och s)' skjortor på maskin.
Lång arbeistid och skiftjobb.

Eftersom kinesernz ännu icke har
fu11 tillgång till information genom
l'V och tidningar (Väggtidningarna
1åstes tlitigt T\r är ånnu for d)r)
så tror jag de intc är fullt medvetna
om skillnaden i den stnndård, som
vi och de lcvcr i. Kanske dårför som
nistan alla kineser verkade lyckliga
och glada. Dc har trots allt upplevt
en fdrbättring de senaste åren och
hopprs väl på \'rterligsre strndård
höjning Enligr uppgift hxr kineser

{orts sid 34

)7



?äft e Sca&i.oh,n
Stockholmsavdelningen är RLES nade luften. Just nu är vi t2l med-
största, av naturliga skål. Vi har det lemmar varåv 69 opererade, och an-
ju som folktlitast här i huvudstan, tatet ökar, dels genom uppsökande
och kanske också den mest förore- verksamhet dels genom itt flera

*;
i§
§a

Vål lahdt bff småbord,
KnLt lQll§on, ano,!n
ocb Rnk d Pedet,t

så att Ni si er i s/"pper på ndtend_Satn ach t^ Stnsan,
dan, Gu rat Albir$a bis Arders\an. S.-ot P.te6sa,

- Det år viktigt att medlcmmarna
får information om sina rättigheter
inom kommunen och länet. Och
den bästa informationskållan är då
våra möten. som vi håller 8 10
gånger per år, säger ordföranden
Lillemor Cedin.

Avdelningen har ingen egen mötcs-
lokal utan brukar semlas i Sthlms
stads lokaler på Mariahissens nionde
våning med megniflk utsikt över
Riddarfjärden och Stxdshuset. Kan-
ske Sveriges vackraste utsikt lrån en
LE möteslokål ? In.erioren år också
både smakfull och praktisk m€d till-
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gång till kafdteria, som Yi flitigr be,
nlttxr oss av, och en scen för ar,
tisrupptr;daDden. Dessurom stills
lokalen till förlogxnde utan kostnad
för oss.

På vårt aktivitetsprogram står just
nu en tredxgars ral och rehabilitc-
ringskurs på Nynäsgården semt
olika utflykter. Vi d.ltar också i
ABFS "Museironden" som år rrcr-
ligt upplagd så art varje museibesök
foregås en vecka tidigare av en före-
iäsning i det aktuellå åmnet. Under
vårterminen holls en talkurs för de
mcdlemmar som ansåg sig behövå

srödjande kommer rilJ.



bättra p:i sitr ral .\rt.r giinger
såmladcs deltxgarnr under ledning

- Det är också viktigt att vi ställer
upp för vaiandra genom att komma
till våra möten och kurser. Dess-
utom vill jag betona b€tydelsen av
att våra ombud i RLES represen-
tantskap verkligen förmedlar de be-
slut som rör våra medlemmar, säger
Lillemor vidare.

I{ånga här i Sthlm har färdtjiinst
och n:gra sq ckcn har handikapper
särming. Når det gäller handikapp
ersäthing er der främst r,åra club-
belhardikappade som har den för'-
månen.

Vi lick Lridrxg för 82/83
från landstinget, cå I2.000:
och från kommunen ca 1 3o0:

att brå tillskott utörer medlems-
evgifterne gcr också de små lottcrier
som festkommirtCn brukar an-
ordna på våra möten och som bi
drar rill art betala kaffet, r,ilket är
en viktig bit i såmveron. Festkom
mittdn rill uttrycka sin uppskarr
ning av de gåvor som kommer ln
från medlemmarna och går till vins
ter i "möteslotterierna"

Sisr frirgar jag Lillemor vad hon
t\'cker skulle verx det l)ästa hon kan
önska vär RLE-avdelning

- Det är nog, att vi skulle slippa
fler Iaryngektomier i området,
§valar hon med ett eftertänk-
samt leende.

Vår pigga

otdfi;td»de
Lill.not Ced)r

{1er möte sbilde r
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STARTEN

Vid dcr hår riden pi:Lrer kan der
vNra lärrlpligr att crinra sej hur det
!rr rid srarten rv SLEF (Stock
holrrs LL lirr€ring), som vi kalhdc
oss i bdrtrn. sigtr Åkc Anrntlius

Bitgit Fiscbet, Rrt Eti|$otj, LillJ Lrtdqrkt, Bitgx Bld g.,

och honrmcr mcLl protokoll fiJn Jc
ni f(;rstr miltcrx och ljri pr.loton
ii:in dc1 trrdrr n]ater, soln hi)11\ i
jrnrLrri 1949 I)cr l,lrsrr !rrr i Jr

Btnt Nil.?h, Bitta Ha r *bery,
LLs ldtabsso", Åk. A inetius,

uno Nadtu, Rat tischel,
Hdtdld r.tikse, Lilly Lindqtist

låta passande
oss a1la I
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Stockholmsal,delningen i ett
i samband ]ned en Hjärtlie

nötskal kan väI
Julhälsning från



FANTASTISKA GABRIET

Gdbtitl n.d e deldr siba ehotude ttmtitkeket

NLr har han slagit till igen vir norske
r,än Gabriel Smith I Den hlr gången
biand ca 17 0O0 surtånd€ i ),trEW
YORK IIAR^THO)I 2,1 okr. i år.
Trots vidrige väderiörhå11enden
med bit\,is st;rk moNind och regn
genomförde han loppct i fin stil
Grartis Gxbriell
lJan säger till LARYS ]äsare ett hen
önskar lrr, hela sitt hjärta att flera
l*n ngektomerede skul)e sätta igång
med irsisk tråning.

" Det lar en apple*Lse jeg aldri
komner til å glemme, jeg sknlle
ol§k n1, bele mitt gjerte dt dct Ndr

l'lere Lar!figectamere som t'ille bc"
gyn e. Jeg er belt sikker pä at de
rille l:a godt at; det. Det er e]1 stor
seict oxcr seg selo og gjennemfore et
lop uannsett an det er kort eller
Langt

Jeg tror også det er den besLe mede-
sin far sykiske ?rublemer- lTitt nes-
te ;l4drqtban lo? bl wl i Stack
bolm igjen. leg gleder meg like me
get till bl)dett lop."
I sirr srilla sinne kan man undra
om det finns något mcr handi-
keppförbund i världen, som hår
en nårathonlöpare som ordförån
de I? Troligen är det helt unikt. Atr
fysiska aktiviteter är n),ttiga för
själen såväi som ranken, det trorjag
på. Atminstone kan jag inryga av
cgcn erfarenhet ått stillesirtånde
t)cks hx motsstt cffekt- Så, upp
och hopp}l

När Iår vi sc Karin Cedin starta i
Vesrloppct;

RaLf
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@ Hjulteatern fu
TÄNK OI\4I TÄNK OM DET VAR
TVARTOi\4 ?

Vi vill ifrågasiitta om det finns någ-
ra handikappade I Egendigen är det
ju samhällct, eller situationen, som
skapar handikapp - Det är Hjul-
teaterns budskap.

Gruppen bildades 1975. Det var
IVHR Stockhoim som bildade
er ungdomsklubb. lnom den klub'
ben bildades en studi€cirkel som
i sin tur blev Hjulreatcrn Sedan
dess har g'mppen spelat trc pjäser
"Martin Svensson - MS", "En
dag i Dan Axelssons liv" och
"Gåmeå och Hjulia".

Sedan starten bar gruppen turne
rat i Stockholms län och även en
del ute i landet Blan.t ånnit h,r
Kramfors, Söderhamn och Gäv1e
fått besök. Under handikappåret
1981 uwidgades vcrksamheren. Då
gjorde Hjulteatern en mas.ig tumd
i örebro lån - 17 förestållningar på
12 dåger I Under året gjordes över
100 föreställningår.

GÅMEA ocE tIJ ULIA
Den nuvarande pjåsen Gåmeå och
Hjuliå är ett kollektivt arbete, vars
innehåli bygger på skådespelarnas
egna erferenherer ar ,rtr rarahandi
kappade. Slutmanuset är sedan ut-

3Z

EN SPEGELYÄND VÄRLD
I "Gåmeå och HJULIÄ" har Hjul
teatern vänt upp och ned på den
klassiska kärlekssagan. Här är det
normålt ätt vara rullstokburen och
ett håndikapp ;rtt våra gående

Efter frireställningarna har Hjul
.eatcrn ofu diskusion med nuhli-
ken. Speciellt når man har sfelat i
skolor kan diskussionen bIi livlig.
Ilarnen vill r'eta hur n:llstolar och
andra tekniske arrangemang funge,
rår. De är också intresserade rv
människan bakom "Den rullstols-
bume" och de funderar över om
handikappade kan bo ihop

format av deras dåvårande regissör,
Lena Lågerkvist.

När H.julteatern speler "Gåmeå och
Hjulia" sitter alla skådespelarna ut-
om en - "en rörelsewingad" - i
ru1lstol. Det blir en effektiv och
dråp1ig fars där gamla fördomar blir
som nya i ett ovant sammanhang.



DET PRAKTISKA TAR TID

Iljul.eåtern träfTes en till Nå
gånger i vcck,rn för repetitioner och
pr;kriska iliskussroner Dcr prakti_
(ktr Dr rd Derär mrcketsomskail
khffå när Hjulteatern skall ut på en

föreställning. Eftersom sex av de sju

sitter i tullstol kan de inte själva
kånka på rekvisita, ljudanläggning
etc. Några av dem behöver desy
utom personlig h1ätp med påk1äd
ning. to.rleftb('ok m.m FoI defiå
behöi s allrsi medhlälper( och med-

tälpere kostar pengar. Vissa fond
mcdel finns, men dc räcker inte
som gruppen skulle önska.

FRAMTIDSPLANER
(iruDnen h stolt stod a\ ABF
sonl Lretercrrkel in,rm ABF hår \i
tillsåmmans med vår nye regissör
Lasse Åndersson börjsr bearbeta
idder inför nästa år- Förmodligen
blir dct en kabard eller revy dir den
röda tråden är "känslån".

Är du intresserad av Hjulteaterns
nya pjäs "Gåmeå och Hiulia" så

vänd dig till Nils Gustavsson tel
08/18 00 00/1870 (arb) eller
08/22 Z+ 10 (Jrnne, Bågge eller
Helena lyrkkä).

Stix Lindb

F/.t. Stefa Anglestdd, Nik Gu*dtsson, Lend K1dr8, Lilian Pe$son,
olao Sodets*öh, su,te su dbe/g. I fö/gt"",ltt Lend Ldge*list
/R_.giia^ .t5t:LI:4dt

Bort från vardagen. . .

Chaffisen körde raskt undän hemåt.
Smidigt och elegmt dingråde !,i
flam mot stzrt- och må1p1atsen vid
SJ' c.ntrelen. Och kanskc smakade
det alla båst xtt ko,nmå hem frrm'
it k\'ällningen efrer denne händelse

rika dag i goda r'änners

J:lg somnrde gott, mitt
samheaens rånke till dem
sin tid på att bereda oss

levelse.

trevna lag.
i en råck-
som offrat

denna upp

Rolf
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BEKVAMA SKOR
llandikåppinsrituter har ur sinå tbn
dcr be,,,iljlrt ekononiskt stöd för ett
försök med bekvämskoburiker.

Stöd till sjukvårdsfön-altningen i
Gorel,org "ch Eril srons Ortopedrs
ka r Stuckholm for forsr,l, n'id ne
kvåmskobutlker. En bekvämskobu-
tik har, forurom cft väl aäckandc
låger av bekvämskor nvcn tillgäng
till specialutbildåd personal och ett

nirå så arbet. mcd ctt ortopedsko
makeri.

I t.cx. USA ken mm Iörsi;rja 809i,
av dcm som :Lv medicinska skäl be
hövcr specialurformade skor med
bekvämskor, d.v.s. skor m€d fl€ra
vidder och djup. Det kommcr ock-
så att vårå mojllgt ått for egna me
del köpa bekvimskor i buriken.

BEKVÄM SITS
En ny typ av forhöjningssockei för
toälettstoler hår urveckiats rred
stöd ur Norbacka Eugeniastifrel
sens fond. Det är cn sockel som hlir
stadigare och mer hygienjsk än en
los to ert<rolsiörhnjnrng. An\ an
drnlcr ev ,lenn,; soclelr) p ger,,.l
så ekonomlska fördelar

Sockeln tilllerkas nu i glanibcrar-
merad polycsterplast i sex olike mo-
deller, ven,id de vanligaste roalct,
terna klaras. Nlen åven socklår för
mindrc vanliga typer km lclcreras.
Leverlnshöjden är r,alfri nr.I1an 20

, . , SHANCT]AI
na börJåt spara pä benk och m1,n-
digheterna har övervägr ,ndra pä
förbudet att inga privarpersoner
får ha bil.

Visst är det en Ljpplevelse arr helr
privat kunna resa rill Kinn, men

31

och I20 mm och ger därtör möjlig
het tiIl heh indir,iduell anpessnrns
rv höiden.

Nrir sockeln monterås ges också til1
fälIe att på etr enkeh sårt förskjur,1
toålettstolens låge nagra deciemeter
utxn atr indra belintlig åvloppsätt-
n1ng.
Fiirho.lningssocklarna markne.lslörs
av Ideteknik AB, Dopping\ågen 3,
751 si Uppsåla. Upplrsningår ]äm
nas av Runc Stegbom som har ut
vecklat dcn n\r produkren. Tel.
0i8- 12 .19 26 eller 018 11 1i 00.

på semma gång Lleprimerande att
se hur så stora delar av jordens be
folkning lever i fxttiedom och mi
sär och hur iångt bor.a en verklig
förbtttring är.

Ingegerd



Medarbetare välkomna

Lary har fä.t ökat utrvmme i RLES bud-
ger. Dct betyder att vi i fortsättningen
kan !änta o$ flera nummerper år än tidi
gare. Illnsr t\å och högst fyra enli$ sry
rekens beslut. Vi kan äyen vänta os en
steSvis uppsnyggning av tidningens !.

vi kommer också aft tå annonser o.h
hoppas däwid får hjälp a! \ära lokålavdel-
nirgar med ånskaffningen, an.onsprhei
,r 1.1oo/helsida. 700: /halvsida och
500i för 1/3 sida.

Dt fåt bebålld 20% do belappet fdr egen

I en xrtikel om Saxenborg i scnaste
nunrct xv LARY, hår q.vårr blivit
en felskrivning. Det står att Lin-
köpingsavd. ordnat en utställning
till handikappåret 1981. Men det
år Göteborgsavd. som på Riks
föreningens bekostnad tagit fram
matcrielet till utställningen. Lin

Det skulle ocksä v*.a trevligt med flera
insändare. Sk.iv och fråsa om nåsor du
funderar på eller on Du har !ågor art be
retEa. vill du vara anonym garanteras art
ditt nåmn inte lämnas ut till någon. Dei
stånnar mclian dej och redaktören. Ditt
bidrag behöver in.e vara någo! r,ålskriv
ningsövnlng. Vi putsår till fo.men åt dirr
bidrag, om du så vill. Du år ocksä välkom
men per ielefon- Nog nr det vål rägr, söm
du tycker rir däligt och borde åndras pä.
Eller kalske du har någo, solskeDshisto-
.ia att dela med dej av. Hör av dej. Våra

RATTARE SAGT

köpingsavdelningen har vid flera
tillfällen lånat utställningsmåterial
för egna utställning och har då
koinpletterfi den med f)'ra fotogra-
fier. Vi ber om ursäkt för felskriv-
ningen och vi1l härmed tillrätta
lågga fe1et.

RLE\ Linköpingsdrd.
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN,

Vår {ond instiftades 1977 och Iick officicllt foljrnde namn: "t,rryngek
romerarles Går,o och .eståmeDtslond'. PoDularr kaller vi den L^RYN(l
ITONDEN.

IDflutnr rnedel skall rnviindes. om donator ej ånnat fiir€skriver, tilt r€ha
bihtcringsåtgärder fijr L,chövand€ irom RLE

fonrlen fiin,altas av liLIl, sryrelseD och firmatcckDas rv wå av dess lcda-
mötcr i förening.

Fonden reviderrs .§ RLE-sn relsens revisorer.

Berätta om vår fond fi:rr r,änncr och bekrntal

Ni ors&rs EN GOD IUL!

Håråld Ryfors

Tånk På Vår Fond I

Pirstgir.r 91 82 5u 5



RÖI'ARE AR OCKSÅ Ä,{-IiNNISKOR
FAST INTE SÅ LANGE I
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