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DOKTOR
BRITTA HAMMARBERG

Britta Hammarber& välkänd
uppskattad som logoped
medlem i RLE, Iörsvarade fram-
gångsrikt sin doktorsavhandling
vid disputation på Huddinge
Siukhus 27 maj.

Avhandlingens litel är "Percep-
tuell och akustisk analys av störd
röslfunklion". Som praktiskt
resultat har den gett en förfinad
melod och en bättre lerminologi
för att analysera och beskriva oli-
ka former av heshet. Britla har
arbetat på sin avhandling i ett
tiotal år.

Opponent vid dispulalionen vai
prof. lames Lubker från universi-
letet i Vemont, USA. Han visade
sig ha Iörmågan att fullgöra sina
ämbetsplikter med både värme
och humor, vilket gav uppskat-
tande skratt och apptåder från
åhörama i den fullsatta aulan.
Doc. Biöm Fritzell, som ledde
Iörrättningen, tyckte att prof.
Lubker därigenom tillfört ett nytt
välgörande element lill våra
svenska disputationer.

LARY ber att Iå gratulera Britta
till hennes vetenskapliga Iram-
gång.

och
och

Prcl. LLbkat i sin ånbetsdÅkt hercdd att
töÅra tsritta hennes daktotsqzd.



UTTALANDE
TA ERT ANSVAR I DEN OFFENT-
tIGA SEI(TORN!

En sociallörvaltning hänvisar
handikappade som behöver led-
sagning till släklingar och vänner
- "Har man inga behöver man
inte gå ut", säger man.

Riksskatteverket hotar med att
alla som får kommunal hem-
tjänst färdtiänst etc ska betala
skatt för detta - "Eftersom det är
att betrakta som en förmån".

Hemtjänstpersonal som inte har
fåtl tilhäcklig utbildning för att
klara sitt jobb känner sig osäkra
och har t,o.m. polisanmält handi-
kappade som de uppfattat som
"besvärliga".

Kostnader för läkemedel chock-
höjs och hell nya avgifter Iör
hjälpmedel införs - "Små margi-
nella höjninBar", säger man. Det
tyckte nog inte den person som
häromdagen plötsligl skulle
betala 1,200 kr Iör sina "Ban-
dage".

1(Fåringar hänvisas till förening-
saktiviteter istället Iör kommunal

frilidsverksamhet som ska läggas
ner.

lnom handikapprörelsen är vi
slarkt oroade av alt den offent-
liga sektorn mer och mer drar sig
undan sitl ansvai. Vi vet genom
en egen undersökning av handi-
kappinsatserna inom socialtiän-
sten i landets samlliga kommu-
ner alt insatserna är synnerligen
varierande! Vi vet också att män-
niskor med funktionsnedsätt-
ningar får mycket bristfällig in-
formalion av kommunerna om
sina rättigheter.

BesparinSar, decentralisering och
ramlagar Iår inte på något vill-
kors vis innebära att den offent-
liga sektorn drar sig undan sitt
ansvar för alla medborgare! Den
offentliga sektorn är för oss en
Iörutsättning och en garanti Iör
överlevnad och för en viss - för
andra självklar - livskvalile'. En
garanti som måste finnas obe-
roende av personlig ekonomi
och status i samhället.

HANDIKAPPFÖR BUNDENS
CE NT RA LKOM MTT T E,

Styrelsen



RIKSMOTET -86

Nynt;s gåt d e r, Nyn ti s b d nn

Vårt stadgeenliga riksmöte hölls
15-16 mars på Nynäsgården, Ny-
näshamn. Fem motioner lörelåg
Iör diskussion och beslut. Ny
förbundsledning valdes

Förbundsstyrelsens nya arbetsut-
skott har beslutat att hålla sina
möten ute hos våra lokalföre-
ningar, en i sänder. Så här ser
höstens mötesprogram ut:

.§öÄ -

i
t, fl) i

25108 Örebro
17109 Göteborg

30/09 Västerås
09/10 Lund



NYTT ARBETSUTSKOTT

Htit ;t syrekens ntd drbetsutskott sdmlat fo/ r)relliigsnins på aårt karsli: Ft-,
I"geqetul Bengtsbetg, kdsö, EÅ. Hetnansah, andrc atdfördde; Bettil Li"dsttöm, otd-
ft;lande; Elof Brstedt, sekteteraft;Elhe Lindqrist, kdnnicbe f Gdi"ts.tdd).

VÅRT AKTIONSPROCRAM
FASTSTÄLLT AV RIKSMÖTET
Vi ska under ve rksamhetspe rioden:

1. Utvldga och förbättra vår 6. Cenomföra planerade riks-

w

handikappolitiska verksamhet
genom att fastställa ett
handikappolitiskt handllngs-
program anpassat til 8ällande
sociala ramlaBar.

Utvidga och förbättra kon-
lakten I övri8t med ansla8sgi
vande myndi8heter och or
ganlsationer-

Arbeta för att konsultverk
samhet kommer till stånd.

Arbeta för rättvis fördelning
av färdtjänst och handikapp-
ersättning.

lnformera sociala instutitloner
mfl om laryngektoml och
dess föijder.

kurser för lokalföreningarnas
styrelser rörande administra-
tion och tekniska hjälpmedel.

Förbättra den Lrtåtriktade
upplysningsverksamheten
om laryngektomerade,

Benom möten och utställ-
ninBar.

Utöka samarbetet med
Låkare, logopeder, kuratorer
och sjuksköterskor.

Planera konlerenser för för-
bundets flerhandikappade.

Cenomföra rehabiliterings-
kurser för "nyopererade"
liknande den som hölls i

december 1985.

7.

9.

10.



MOTIONER

MOTION nr 1

Enligt beslut i RLEis styrelse före-
läggs härmed 1986 års iksmöte
denna motion rörande ändring
av vårt lörbundsnamn enligt
något av följande altemativ.

1. LARYNC-EKTOMI-
FÖRBUNDET (Vi som talar
utan stämband)

2. TARYNC-FÖRBUNDET
(Vi som talar utan stämband)

3. TARYNCEKTOMERADES
FÖRBUND (Talskadade)

Kammentar:
Under förarbetet till motlonen har
ja8 kommit fram till nåBra slutsat
ser, som imitt tycke är vlktlBa. la8
vill därför gärna bifoga dessa med
en förhoppning om att de inågon
män kan bidra till att riksmötet
fattar ett väl genomtänkt och sak-
li8t Brundat beslut.

1. Vårt nuvarande förbundsnamn
är för svårLäst och krångligt för
att folk i allmänhet skall ta det
till sitt ordförråd.
S/tlsatsi .En avsevärd förenk-
linB är nödvändig.

2. Ett budskap som förs fram
med enkla begripliga ord (och
gärna med en smLrla finurlig
het) möter ofta ett Bott gen-
5Var.

s/utsatsr Vårt blivande namn
bör innehålla åtminstone
något be8ripllst led, som di
rekt kan fastna iminnet på
mottagaren.

3. Flera medlemmar tycks glla
det nuvande namnet.
s/utsatsr Ett svenskt namn med
ett tilläg8 av den latinska be-
nämninBen eller omvänt -
kan kanhända vara en Sodtag-
bar kompromiss. Därför har
samtliga förslaBsalternativ ut-
formats så att de ger möjllg
het att välja en sådan lösning.

Rall Fischer

förbundsstyre/sens stå//nrngs-
tagande:
De fyra förslag som nämns i motio
nen har i sig ett vårde. Då det i

styrelsen föreligBer olika meningar
huruvida förbundet skall byta
namn e ler ej, synes rättvist Bente-
mot motionåren att Riksmöte 86
får beslutå iärendet



Med hänvisning till ovanstående Avslag på motionen har yrkats från
hp.lör iöroLnd..r\.el.en..t,iiort.r Ld\le- lrn.öprnts oeh Uppsala

iör"n;6gorno
att tillstyrka motionen.

Riksmötets beslut:
Motionen avslogs.

ir ;i ;: i! )k )r )i. )i: ik il;k *,i< )l( i! i! )r ri:ii;. * ). * >tr i< r. r. {: * *;k;i: t:

MOTION nr 2

Härmed föreslås att RLE söker
statligt lönebidra8 för en heltids-
anställd kanslibilräde. Altemativt
halvtidsanställning. Helsl bör
man söka för en handikappad
person.

Mativeing: Kanslichefen behöver
frigöras från enklare kontorsgöro-
mål för att i ställel få tid att vid be-
hov bistå lokalföreningarna med
mötesarrangemang, studier och
handrkappc,l trsla ärenden.J,.a:"ärioJ",".o", i;,, m:l.ii;:i:l- 

r-ini, bpJö, ilr'

Rolf Fischer, Curt Bengtsberg att tlllstvrka motionen.

Förbundsstyrelsens ställnin gs
tagande:

I styrelsens förslag till uppsökande
verksamhet ingår även planer pä
att i viss omfattnin8 {rigöra kansli-
chefen från en del kontorsgöromåi

Riksmötets beslut:
enligt motionen.

)k ;l: )i ;l<:j. ,i )k :k ;! :t: :< :k :3 * * :1. * :< * * )k ii jtr )k ri * )k :1. :t :! )i. r;

MOTION nr 3
Stadgeändring. Antalet ombud Iår vara: ett ,ör
Vi föreslår att antalel ombud till påböriat 2(Ftal, dock högst fem,
iiksmötel sLall ändras som fölier: räknal på lokalförcningens

6



laryngektomerade medlemsantal
vid senaste årsskifte.

Anledning lill ändringen är att
minska koslnadema för förbun-
det. Förbundss tyre/sens stä//nings
Cöteborgsföreningen
Styre/sen/Syen Pettersson

MOTION nr 4

Vi föreslår att minst hälflen av
ombud från lokalförening till
riksmötet skall ut8öras av laryng-
ektomerade.
Cöteborgsföreningen
Styre/sen/Sve, Pettersson

MOTION nr 5

RLE skall i likhet med övriga Nor-
diska länder endast ha laryngek-
tomerade i styrelsensåväl i Riks-
förbundet som i lokalföreningen,
dock kan icke opererade adiung-
geras till mötena men utan röst-
rätt.

Karin Cedin

Föhund s sty re lse n s sållnin gs
tagande:
I sitt svar vill styrelsen hänvisa til
Statens handikappråds principer
för beräkning av bidrag till handi

tagande:
se motion nr 5

Förbundsstyre/sens stä//nins j
tagande:
se motion nr 5

kapporBanisationerna:

Definition av bidragsberåttigad
handikapporganisation:

Handikappade eller deras nära an-
loryanter ska ha ett avgörand-.
inflytande i organisationen. Detta
inflytande bör återspeglas i styre -

se och andra beslLrtande iörsam
lingar...
Med hänvisning till ovanstående
beslöt förbundsstyrelsen
att avstyrka motionerna 3 5

Riksmötets beslut:
Motionema 3-5 avslogs.



NYTT I NOTISER

Elof Bystedt har förordnats till
kansliansvarlg inom förbunds-
styrelsen ir.o.m. 1 apri -86.
Kanslichef är iortfarande Elise
Lindqvist.

Ny ordförande i Lund före-
nlngen: Torsten Boo.

Ny ordförande i Stockho ms
föreningen: Rikard Pedersen.

Ny ordförande i ÖrebroJöre-
n ngen: Bertil Lindström.

AnslaB har sökts från Allmänna
Arvsfonden för att täcka kost-
naderna för möbler och utrust-
ning till den nya kanslilokalen,
och till LARY:s redaktionsrum.

LARY kommer från och med
höstnummret -86 att distribue-
ras som "posttidnlng", dvs
utan kuvert med adressaten
an8lven på bakre pärmens ut-
sida. Väsentliga praktiska för-
delar vinnes härigenom Distri-
butronen sl,er da från trlcle-
riet direkt tlll posten.

Vårt kansli flyttar till en större
lokal .l juli -86. Det nya kan-
sliet består av två rum och är
beläget precis ovanpå den

Bamla lokalen. Adressen är
oförändrad.

Cancerfonden gör ny broschyr
om vårt handikapp. Stig Hag-
lund, förtroendeläkare mfl fän
RLE medverkar.

Handikappolitisk program för
RLE utvecklas. Solveig Iohan-
sson från kanslikartejlen med-
verkar som sammanhållande
och sakkunnig. I övriBt består
arbetsBruppen av Elof Bystedt,
Elise Lindqvist och Rolf Fischer.
Ett väl genomarbetat handi
kappolitiskt program förutsätts
ligBa klart vid nåsta riksmöte.

Elof Bystedt och Rolf Fischer

Bör n\ tt utstallning!matenal
tör utåtflltad inlormåiion
Proffshjä1p inhyres.

)itil;'l,,ii;iidl



LARYNGFONDEN
Laryngektomerades Gåvo-

och testamentesfond.
Fondens ändamål är att förvalta
gåvor och testamenten frän med
lemmar, vänner och gynnare av
vår verksamhet att användas till
rehabiliteringsåtgärder för larynB-
ektomerade medlemmar i Riksför
bundet för Laryngektomerade.

Riksförbundet skall välja fem
huvudmän, som skall utgöra repre-
sentanlskap, och har vid styrelse-
mötet den 10 februari 1986 Ltsett
representantskap:

Kal Erik Eriksson
LlnköpinBsföreningen

Helge Sundin
StockholmsföreninBen

Torsten Boa
Lundföreningen

Harriet Pellefison
Örebroförenin6len

Mainy Etiksson
Uppsalaföreningen

Representantskapet utser ordfö
rande, sekreteraTe och kassör samt
revlsor och suppleant.

Under 1986 kommer "Laryngfon-
den" att erbjuda bidrag till de
föreningar i RLE, som kommer att
orSanisera rehabiliteringsresor. Slu

av RLE:S föreningar har sökt bidrag
för 1986.

Styrelsen Iör "Laryng{onden"
Ordförande
Erik Hermansson

Sekreterare
Roll Fischer

Kassör
Curt BenBtsbers

"Laryngf onden" postgiro
91 8258-5

c,'o BenStsberg
Llndhagensplan 45
1 12 43 Sto. kholm

CL1ft Bpntgtsber9

9



TILL DALARNA

Bu. ."r ,"t "\ ,Fno! moopllo,h hdd. månqd t."-..-, t", d"'at måihöid,ö! dt
Böa det låttarc dtt\LEa a\ a.h på

Efter en iån6 och besvärhB vinter
åkte vi i Stockholmsföreningen till
Dalama med buss tisdagen den
20,,5. Förväntningarna var stora då
vi åkte till Uppsala och tog upp tre
deltagare därifrån samt en från
Västeräs. Sedan Blck färden mot
Sala till Tolfsbo Värdshus isödra
Dalarna där vi åt en god lunch varl
eiter vl for vidare pä trev iga små
vägar till Ludvika där vi besökte
Cammelgården och Cruvmuse'et
med lokalguide.

På 8rund av översvämningar fick vi
inte se Dan Anderssons Loussas

to

stlr8a, som vi tänkt, men vi åkte
till Björbo där vi såB ett väveri.
Därifrån åkte vi till Värdshuset Flot-
taren i Vansbro där vi skulle bo,
rummen hade terrass framför. Efter
att vi hade tvättat resdammet av
oss åt vi middag. Efter middagen
samlades vi utanför i solen och
gick en promenad. En mycket
trevlB da8.

På andra dagen efter en god natt
sömn och frukost besökte vi kur-
bitsmålaren Ben8t Engrnans ateje'
och därefter for vi till Malung där



Slorde vi uppehåll en halvtimme.
Därilrån mot Sälen där lunchen
väntade. Efter lunch gick färden t I

Mora efter Vasaloppets sträckning
och där Elise berättade om Custav
Vasa och mycket annat. I Mora
besökte vi Zornmuse'et och
Zorn8ården samt gjorde en tur tili
Nusnäs där tillverkning av Dalahäs-
ten besågs därifrån till Vansbro för
middag och trevlig samvaro.
Efter irukost tredle dagen packade
vi våra väskor för färden mot
Falun, men först till Nås Hem-
slöjdsbod och sedan längs gamla

t mmcrvåBen til Leksand där vi ser
Kyrkan och en Koppar/MässinBs
tllverkarc. Därifrån till Tällber8 och
Klockargården där festkommitte'n
bjöd på kaffc, sedan till Rättvik
och slöjdtuppen och Hantverks
byn innan iunch. lNittsjö beså8 vi
en keramikfabrik. Via Bjursås och
Cryksbo tlJI Falun och Hotel Berg-
mästaren där det var fina rum men
en del problem. Det var svårt att
bädda den extra sän8en som var
en fin liten soffa. Vi fick ta hjälp av
portiern, som inte heller han alltid
lyckades.

trc EE.et i *nuin bery.lal\nttö på
Ltrd\la Cammelgåd asrd Anaersson,
Biryit Blanle och Elsa Sundin.

På kvällen träffade vi och logoped
Per Thenstad med en laryngekto
merad, och vi fick veta att det var
samma problem där som här. Kl.
19.00 fick vl mlddag därefrer fort,
satte vi med diskussionen till k

1l



21.00. Därefter fick vi se Afrodites
Svit, ett vackert rum med vatten-
säng. Sedan sa vi godnatt.

Efter frukosten i1äide dagen fick vi
se oss om i talun, vi började med
att besöka Vestmans Textilatelje'.
En handikappad dam, som var äga-
ren visade oss allt om textiltryck-
ning. Dårefter åkte vi upp för
att se Lugnets skidstadion. Sedan
gick vi ner i Falu Cruva. Därefter åt
vi lunch på Rådhuskällaren där vi
blev serverade i dom Bamla fäng-
elsehålorna. Kl. 13.30 åkte vi til]
Birgitta Klostret, där vi fick en
fin beskrivning av Birgitta rörelsen
i Sverige, och sedan besökte vi
Carl Larssons Sundborn, och kl.
19.00 var det middag pä Restau-
rang Kapten Krog. Sedan bjöd

festkommitte'n på ost och vin,
efter en trevlig kväll när alja var
belåtna var det dags att säga god
natt för sista natten på Dalaresan.

Femte dagen, och dags för resan
hemåt. Kl. 10.30 samling vid bus-
sen med alla väskorna. Länsmu-
se'et var dagens första må|, där vi
fick bese muse'et framtill kl. 12.00,
därefter gick turen till Hedemora
till den gamla Teaterladan och
sedan lunch på Stadshotellet. Däri
från vinkade kocken iväg oss och
önskade oss en Bod resa vidare.

Före Sala bjöd festkommitte'n på
kaffe och varma wienerbröd. Sam-
tidi8t videofilmades vi av chauffö
ren. Vi lick sedan se filmen i

bussen.

Karen P.deBen, Knut Andersson, tngeEed Laasan och lohn Danielsson tår en kätst)rer
nenad ld att skaka net al den gada maten.

12



fÅ hedesnedlennat delfo8 i resa": Åke Amnel,ls och Knut Ande§son. H* tönner
de e, bågare l;/sammanr.

lSala vinkade vi adjö till Anna-
Creta irån Västerås och sedan fort-
satte vi till Uppsala där vi lämnade
de tre flickorna som var hemma
där. Vi åkte glada och nöjda mot
Stockholm. En mycket lyckad resa.
Ett stort tack och en stor kram till
Elise lrån oss alla 28 personer i

bussen. Vl hoppas på en god fort-
sättning på det fina kamratskap
som vl hade under hela resan.

Hiärtligl tack till alla medresenä-
1er.

Rikard

STÖD T-ARYNGFONDEN MED
EN ]\IINNESGÅVA,

INFLUTNA A'IEDEL SKALL AN.
VANDAS TILL RE}IABII,ITE
RING T'ÖR A{EDLE]\,1ÄiAR IN.
OM RIKSFÖRBUNDEl FOR
T-ARYNGEKTONlERAI)F,

PG 91 1J2 58 5

I]



Redaktö/ns
spalt

HANDIKAPPOLITISK AKTIVITET NÖDVÄNDIG

Vårt reviderade aktionsprogram för
1986 87 skiljer sej från det tidigare
i huvudsak genom en tydligare
markering av våra handikappoiitis-
ka syften. Det är nödvändigt att vi
kommer till skott I vårt handlkap-
politiska agerande om vi vill råkna
med en bibehållen storlek på våft
statliBa organisationsbidrag. Sta-
tens Handikappråd, sonr har att
fördela anslagen till hand kappor-
ganisatlonerna har klara regler för
hur vi skall använda de pengar vi
ttr "organisationens huvudsa(ir§a
r erÅ samhet sÅa// agn.rs at samh;/is-
relormer - ." Och vi kan räkna
med att man uppmärksamt följer
hur vi disponerar erhålina medel.

11

Överst på våft aktionsprogram står
således att vi skall fastställa ett
handikappolltiskr handlingspro

Bram. Det innebär i klartexi att vi
konkret skal spika hur och när vi
skall vldta åtgärdcr på de områden
där vi anser att samhällets service
är otillräcklig för oss laryngektome-
rade, t.ex. beträffande handikapp-
ersäitnin8, tekniska hjälpmedel,
färdtjänst o.s.v.

Cenom de ramiagar, som tilikom-
mit på senare år har kommunerna
getts ett stort mått av självbes-
tämmande när det gäller den
sociala servisen till nnevånarna. I

dct här sammanhanget betyder



det att stora inbördes olikheler
förekommer kommunerna emel-
an, och den möllighet till iks-
täckande förhandlinBar som tidiga-
re fanns existerar inte län8re.sta
ten ger endast mycket tänjbara re-
kommendationer och överlämnar
tll den enskilde kommuntjånste-
mannen att besluta vad som skall
gälla I hans kommun.

Det betydet i sin tur att handikapp
ar]anisatianarna lvr/lgas göra sina
iramitötiu pi (ommunr^'å.

Man inser ganska snarl .llt ranl
lagarna och det kommunaa sjäv-
best:immandet gör att det ställs
slora kra\ på våra okaLiöreningars
hanclJingskraft. Det v-.rkar till svnes
hek alvermäktlgt iör de små för-
bunden att kunna komma ut o.h
förhand.r varie kommun clär vi
har medlemmar.

En påtaglig fördel är fijrståss att
beslutet nu iattas närmare den
pcrson det berör, och det flnns
härigenom förhoppningsvis möllig-
het att skapa en god och mera för-
ståelscfull kontakt mellan partcrna.
Vi har lu iaktiskt sett prov på detta
inom RLE. En av våra lokalföre
ningsordför.lnde yckades utverkd
h.rndkappcrsåttning iör sanrtliga
aranger inom dcn lokala iörsäk-

rinBskassa som han tillhörde. Etl

Bott exempel på hur man kan
skapa gynnsamma relationer

Senom personliga kontakter med
beslutsfattarna.

Men no8 blir det svårt för oss i RLE

att till alla delar kunna leva upp till
de krav som denna nya sits med-
för. Vi har ju inte ens en förenlng i

var/e /ah. Men det gäler säkert
samma bekymmer för ala små för-
bun<l och troligen även många av
de mcdclstora, så ösninten kan-
ske heter samarbete pä kommun-
planet via Kommun HCK och dc
kommnuna.r hanclikappräclen.

Det statl ga organisationsbdraget,
som förväntas ge nåmnda samhäll
sreformel hamnar lu i förbunds-
kassan, medan de handikappolitis-
ka aktiviteterna kommer att ske
på lokalplanet. Det betyder nöd
vändigtvis, tycker jag, att ett mas-
sivt stöd behöver sättas in från för-
bundet tlll lokalföreninSarna, per
sonellt eller ekonomiskt.

la8 menar att vl antingen får ha en
iörhandlare knuten till förbunds-
kansllet, vilken lokalföreningarna
kan kalla på när de behöver hjäip,
eller också ge dem ekonomiskt
stöd att utbilda lokala krafter.

Roli

' y_/ szl .14!AR ,

UTAII 

'TA 
SAND
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OM STOMASKYDD

la8 vill påminna om Britta
Hammarbergs artikel i LARY våren
85, hur man kan få fram Stom

Vent helt kostnadsfritt. "Du som
är Laryngektomerad kan ta kon-
takt med distriktssköterskan och
be henne kontakta vederbörande
logoped/läkare och be att få ett
s.k. behandlingsmeddelande (blan-
kett B 1608-{4), så kan sedan
distriktssköterskan lätt klara ut att
Iå fram Stom-Vent till sitt förråd
och ifrån detta kan den laryng-
ektomerade sedan himta. Då
kommer vi förbi kostnaden som
det annars biir att hämta ut
Stom-Vent påapoteket".

16

spalten

I april månad deltog ja8 i ett myck-
et Sivande möte med Cibeck.
Dom redogjorde för enkäten
Stom Aid/Stom Vent som vi
skickade ut till alla Laryngektome-
rade medlemmar.

294 formulär sändes ut och 226 st
erhölls i retur. Tack alla ni som be-
svarade enkäten. För mig, gav
mötet med Cibeck en kick. lag
fick också en utordentliS guidning
om hur Stom-Vent tillverkades,
likaså dess viktiga funktion. Elof
Bystedt som är förbundets sekre-
lerare och hjålpmedelsansvariSe



var den som to8 initiativet til att
jag fick deltaga. Elof är en vita-
minspruta och skick ig ide'givare.

Vid mötet diskut-.rades bchovet
av en patientbroschyr, som skall
utformas som frågor och svar om
användning av Stom Vent. Exem
pel: hur påverkar ett litet stoma
andningsmotståndet? Cibeck
Respirations marknadsavdelning
och Cibeck Sveriges försäljninBs
avd. var överens om att en sådan
broschyr skal tas fram i samråd
mcd användarna. Vi blev förevi-
sade en ny sugpLrmp med för

bättrade egenskaper. Den skall
testas pä nägra sjukhus innan be-
slut om lansering kan tas.
Cibeck och RLE skall tillsammans
med chefslogoped lonas Karling
och förbundets förtroendeläkare
Stig HaglLrnd utforma en utståll-
ninB, som bör vara klar till oktober
månads styrelsemöte. Du som är
intresserad av att veta mer om
Stom Vent kan ringa Cibeck tel.
0760-850 65 och fråga efter Sture
Ar ebro.

lag önskar alla LARY-läsare en
skön och avkopplande sommar.

f/ise Llndgvist

RLE-ABF-samverkan
Varför ,Fårsmålel

Vld samverkanskonferensen mel
lan studleansvariga de centra'
la handikapporganisationerna och
handikappansvariga i ABF-dlstrlk
ten antogs hösten -1984 en mål-
sättning om iördubbling av cirkel
verksamheten undcr en ,l-ärs-pe-
riod med start 1985/86.

Varför en fördubbling?
I 1983 års demokratiberedning tar
man upp vikten av medverkan,
de aktiBhet och ansvar. Man pekar

på att folkstyret I vårt land har en
stark förankrlng mcn att förutsätt-
ningen för att utvecklinBen ska
Ioftsätta i postiv rlktning är att
människor aktivt kan påverka sin
situation. Vi vet ait brister I a lmän-
na kunskapcr håmmar en sådan
utvecklinB.

All studieverksamheten är viktlg
iör att inte säga en av hörnstenar-
na i vår demokr,ltl kan intc nog
poängteras. 5er vl tillbaka I histo-
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rien så har många samhällen gått
under just på Brund av avsaknad
av kunskap i de breda folklagren.
Kunskap och studier har där varit
iörbehållet ett fåtal. Det är därför
vikti8t att alla föreningar försöker
öka sin studieverksamhet. Det
finns mänga lrtrednlngar som pe-
kar på att höB studieverksamhet
också leder tillaktiva med emmar.

Socialtiänsten och Handikapp
Socialtjänstla8en rymmer avsevär-
da möllighetcr till förbättringar för
handikappade, men också en rad
svärigheter och problem. En förut-
sättninB för en positiv utvecklinB
är att just handikappade skaifar sig
kunskaper om lagen och om de
rnal riksdagen ställt upp för insat-
scr på handikappområdet. Syft-.t
med denna studiehand edning är
alt 8e äsarna en så god kunskap
om socialtjänsten att de kan för-
svara handikappades intressen och
rättigheter. Förlattarna ger sarnti-
digt en insiktsfull vägleäning om
den nya soclallagstiftningen.

Författare: Håkan Ceder och A/l C.
Eriksson
Beställningsstä1le: Brcvsko/an.

Vad styr sjukvården
Hur kommer framtldens hälso och
slukvärd att se ut? Det är en
viktig fråga för polltiker, handl-
kapprörelsen, sjukvårdspersonal
och inte minst enskilda patienler.
Vi vet atl det sker förändringar
inom hälso- och sjukvärdssysie-
met. Men vad styr dcssa föränd
rinBar? Och hur kan vi som patien-
ter och palientgrllpper påverka
värdens ut,,,ecklin8? Om detta
handlar studiematerialet, som med
utgångspunkt från verklighetsbil-
der diskuterar värdcrinBar och att
tyder, människosyner och orBanl-
sationsformer i sjukvården. Den
nya hälso- och sjukvårds agen och
viktiga bestämmelser iden s.k. til
synslagen granskas liksom samar'
betet med kommuncrnas social
tlänst. Redogörelse lämnas iör pa-
tientförsäkringen, förtroende
nämnderna och ansvarsnämnder.
Handikapprörelsens medverkan i

hälso- och sjukvärden liksom pla-
neringsfråBor diskuteras.

Författarei lars Ö-stma/)
Beställningsställe: Brevsko/an.

Studier i cirkelform är grunden I

all vår utbildning, tala med din
studieor8anisatör om dessa två
studleclrklar, de är värda att stude-
ra.

Elise Lindqvist



röRrNrrucARNAs nnppöirri

AKTtw I cÄvu
En titt i verksamhetsberättelsen
säser oss att styrelsens ordinarie
iedamöter under 1985 varit:

Sig Baglien, ordf.
Karln 5öderberg, sekr.
Brita Larsson kåssår

Möten
Föreningen har haft 5 protokollför
da möten samt teiefonmöten.

Medlemianlal
Vid årets början hade föreningen
53 medlemmar o(h vd årets slut

Anslag
Från Cävleborgs läns landsting har
föreningen erhållit ett anslag på
5.000: kr för året 1985.

Verksamhet
Rekreationsresor till varmare klimat
har Bjorls. Studieresa till Leningrad
har också gjorts under året. Detta
har varit möjligt tack vare medel
frän Alliansbingon. Uppsökande
verksamhet har bedrivits. lnforma-
tion i skolot fackliga och poliriska

otganrsationcr m.m. lnforrnatörs
och studieorganisationskurser har
våra medlemmar deltagit i. Clrkel-
verksamheten har bedrivits med 3
cirklar på våren och '1 på hösten.

Representation
Förenlngen har varit representerad
i Riksförbundets styrelse, Riks
Läns-Kommun HCK, D strlkts-ABF
och lokala ABF. Föreningen var
även representerad vid Nordisk
Kongress Oso med 2 represen-

Kurser
StudiesatsninB för RLE

lnlormatörsutbildning fortsättning
Sjukvården inom länet och regio-
nen
Arbetsmarknadskrrrs
Pianerin6skonf erenser

Sammanfaflning
llikhet med andra år hoppas vl
kunna ordna talkurser (vilket vi
1985 fick avstå från på grund av
ekonomiska skäl), studieresor, spri-
da information om laryngektomi
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och RLE både inom egna och
andra organ,sationer samt bedriva
utåtriktad information i stort. Vi
har trots en stram ekonomi kunnat
subventionera våra medlemmars
resor till våra möten, som är förlag
da i Cävle eller Söderhamn
Hälso- och studieresorna har vi
kunnat genomföra tack vare
medel lrån Alliansbingon men
även en del av landstingsbidraget
har fått tagas i anspråk.

Förenin8en riktar ett tack till alla
som medvetkat ivåat a6ete, till
CävleborSs läns landstinS för ansla-

8et på 5.000: kr samt tili Allians-
bingon som möjli88ör att vi kan
satsa på för oss livsviktiga saker.

Styrelsen får härmed framföra sitt
tack till alla som på olika sätt

bidratsit så att vi kunnat Lrpprätt-
hälla kontaktgemenskapen med
varandra,

'iv 
Baglien

Karin Söderbeg
Brila Larsson
Etik Ostberg

Från årsmötet -{6 rapporteras
att styrelsens ledamöter omvalts
och sålunda lått förtroendet
även Iör det innevarande verk-
samhetsåret.

Det rapporteras också att ålta av
Cävleföreningens medlemmar
som deltagil i en studiecirkel om
Cotland far på studieresa dit
1F21 iuni.

Första veckoslutet i seplember
görc en bussresa till Köpenhamn.
För laryngektomerade medlem-
mar är den resan koslnadslri !

L!NKOPING
NYA FRISKA FTÄKTAR
Den 17 april hade vi vår sista
mänadsträff för vårsäsonBen. Vi
hade då glädjen att som gåster
välkomna Elise Lindqvist från kan
sllet, vår förbundsordförande Bertil
Lindström och förbundssekreterare
Elof Bystedt.

Elise berättade om den enkät som
gjorts bland RLES medlemmar om
Stom-Aid eller som det numera
heter Stom-Vent. Elise och Elol
som varit på besök hos Clbecks,

2A

kunde berätta. att tack vare det
goda gensvar från RLEs medlem-
mar som den här cnkätcn fått, så
är man nu på Cibecks I gån8 med
förbättringar av Stom Vent, enLiBt
de lar,vngektomerades eBna ön
skemå1. Detta iör att fler skall
lrivas med den och därmed få ett
bra fungerande skydd för stomat.

Eoi hade ocksä Stom Vent med
sig, som han visade och även
delade ut till dem som var lntres-



serade att prova. Han berättade
också om en inhalator som
Cibecks har framstållt och visade
en dcl andr,r hjälpmedel. Vi iick
höra om förbundets framtidsp aner
och kommandc verksånrhel Det
är en stvrka och glädie för oss i

regionföreningarna att iå besök av
iörbundets folk och genom dem iå
inb ick och vetskap om vad som är
på gåne.

Det 8er mycket mer med denna
person iga kontakt. Då har man
ocksd möjllghct att från förenlngar-
na I unna prverka utrecllingen
uch irrmlöra dnsLemal. Lrka\å lan
vi i föreningama påverkas så, att vi
med nya krafter och nytt mod tar
oss an föreningsarbetet. Allra helst
när man får höra så mycket posr
tivt som redan gjorts, och vilka
planer man har för framtiden. Det
bådar Bott. Vi har fått folk I arbets
utskott och på kansli som har
id6er, och inte minst viktigt har tid
och vilja att offra tld för art iör
verkliga dem, till föreningarnas och
medlemmarnas bästa.

Vi hoppas d-.t här besöket var en

Bod början till iortsatt närkontakt
me lan förbundsledning och
regionsfijreninSarna. det tror vi
båda parter har både nytta och

Blädje av.

Vi tackar för bcsöket och önskar
att ni far fortsatt framgång ien
arbete.

För LinköpinBsföreningens del så
avslutade vi värens akt viteter med
Saxenborgdagarna 8--l l maj. Men
redan B alrg. statar vi höstorn-
gån8en med rehabilteringsdagar
på Tranåsbaden. V samas fred.
den B. Lördagen Bör vi en bussut-
flykt och tittar på 5målands vackra
bygder, söndagen avslutar vi
gemenskapen med en båttur på
den trollomsusade s]ön Sommen.
Den 5 sept. startar våra månads-
träffar på Blandaren iLinköping. En

talkurs är också planerad under
hösten, den blir på Sl:s kursgård
Fredensborg i Storebro den 3-5
okt. Men lnnan dess hoppas vi få
njuta av en solig och skön som-
mar,

Många varma och soliga
sommalhälsningar från oss alli i
Linköpingsiöreningen

Ann-Britt

)]: ;: 1: )i< 1: )k ;t: ;lr :t: :t: )lr >t: ;* :i :. t. ii )i: :ti ti ;: ;j i< ;: ,i i: {: ;! ti ;t: * :t: y; i? ,< ,i ,t. ri ,:
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STOCKHOTMSBITDER
Stockholmstöieningen har ve*ligen varit i stöten under 1985. Aktivi
teten har varil höB-både inom mötes' och studieverk§amheten.

M€dlemsantalet var vid årets slut 134 st. S§relsen har under året
hållit fem sammanlräden. Sju medlemsmöten har hållitt alla På
Mariahissen.

AvBänEna otdlöÅnden lnle8erd senglsber8 t.h. få. en b/omsle*vasl
he'ne Albensson. Cun Benltsbetg onlamnat tlickoma.

Nye or./lörande, Å,ka.d Pederien
i ..k.i en hlotnnå.\, trc'h.

z2



Stackholms ldrcninBens nya ledning Rika.d Pede$en, trma Bruhn och Sie Cehfin. Utsik.
ten mot Camla Stan ärhellet inte.å.lom

Åxci Se/an.ler, Eiled Sandbery" Bit&it Blanrp ach Etik Latsson dehat i årcmötets iökand-
lingar.
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Kann Cedin, Lilly Blonqvist och Biryit Fischer lunderat påen knepig håEa.

28 augusti
13 novernber

18 septernber
11 decembe r

16 oktober

Sven Petersroa MatD Södetsttjm ach lohn Daniekson lyssnat upp

HÖSTENS MÖTEN I

STOCKHOTMS.FÖRENINGEN
Beställda dasar för möten hösten 1986

)4

uciale st)



fF Bldda ,pclmdn Rbnp Uolin H.lqp >undi" o,h \lt |rnd8rc. t;nde \tor\halm,
la^nBtun" med .p t"ndp tonet HFIB ba\e. t t ba "q;j .tolv"tdnrna

Knut 85 kunda inte hälh benen
uia, to8 en svanaom med sin hurtru
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MED POSTEN

Birgt Blange i Stockholrn hittade
den här dlkten, av Thord Walien.

Berälta En Saga

Berätta en saga, mor
tala om hur det kunde vara
ljug bara Iite
ljug så att jag tror
Påstå lnte
att vikan bli måtta
Men säg

att vi får mat idag

Påstä nte
att lillasyster bli stor
Men säg
att hon lcver i morgon
Påstå lnte
att kriget tar siut
Men säg
att far flnns kvar om en v-.cka

Påstå inte
att jag nänsin blir Blad
Men säg
att jag en gång får skratta

en gån6, en enda

* x )< + 1: :k + :j< ,k + * :tr ii ,< >ti:k ,! )i: :1. l,< :. i! :r ,r * )< ;: :i: ri )k ,r ,t: )k t: :< ri :i i< i!
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OM STOMASKYDD
Endast en kort tid efter min opera,
tion ijanuari hade jag återigen
hamnat på operationsbordet, vil
ken gång iordningen törs jag ej
nämna. Nu gällde det mitt stoma,
som under en lång tid varit för
trångt, och under sista året ibland
verkade som en ventil, och då jag
anstränBde mig nägot mer än van-
ligt, fick jag omedeibart syrebrtsr.

l,r8 försökt-. använda Stom Vent
vid nåBra tilfållen, men resultatet
b e\, negativt, la8 fick ej tilhäckligt
med andnin;isluft. lag berättade
d-.t för vännen Bystedt, som med
iramgäng ständigt använder
Stom Vent, och tycker att den
fungerar bra. Han tyckte jag skulle
besöka vår förtroendeläkare, doc.
Stig Haglund, på Karolinska sjukhu-
set. Denne behövde inte 1ång
stund på sig för att se vad det var
för fel. "5å här kan du ju inte ha
det. Det här måste opereras, och
det hela tar 2 3 dagar".

Efter några veckors väntetid, läg
ja8 på operationsbordet. Den här
gången behövde jag varken narkos
eller spinalbedövning, utan endast
lokalbedövning, och glad var jag.
Det var från börlan bestämt, att
doc. Haglund själv skulle utföra
operationen, men det kom annat
emellan, och det blev en nära
koilega till honom, doc. Kuylen-
stierna, som utförde lngreppet

skickliBt. Efter operationen place-
rades !toma en siliLonphsLka-
nyl av ett ametikanslt märke.
Bivon4 och utanpå denna Cibecks
Stom Vent. Efter några dagar fick
jag lämna siukhuset, iör att korn
ma på iterbesök någon vecka
sendre. Doc. Kuylenstierna llksorn
jag var nöjd med resultatet, och dä
jag förstod på honom, att det var
första Fången han utförde den hår
sortens operation, kunde iag förstå
hans glädje över resultatet.

Da jag i samband med utskriv-
ningen från sjukhuset önskade
bestäla ett antal Stom-Vent,
visade det siB ej möjli8t, utan det
måste ske hos distrlktssköterskan.
lag blev mäkta förvånad, då jag
befann mig hos specialister på ett
av SveriBes största sjukhus, och att
de ej kunde villfara min önskan.
Den läkare, som skrev ut mig, an-
såg också att ja8 hade rätt. Utan
att jag bett om det, hade sjukhu-
set kontaktat distriktssköterskan,
ty hon ringde mig dagen därpå,
och bad mi8 besöka henne för
beställning av Stom-Vent. Onödig
extrakostnad 25 kr.

För att hålla kanylen kvar istoma
kan man enligt den amerikanska
beskrivningen antingen fästa den
med ett band om nacken eller
ocksä använda sig av hudvänlig
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tejp .1tt pl,rcera på halsen intll k.l
n,vlen. Enlgt äkar-.ns besked skulle
jag använda kanvlen några måna
de1 och -.ftersom jag ej önskade
nackband, återstod möjlBheten
'att fästa med tejp. Men det var
tydligen svårare ån jag troddr, ty
tejpen fick inte vara bredare än 0,5
cm., och någon sådan tejp fanns ei
att tillBå varken på sjukhLrs eller
apotek.

Distrlktssköterskan har Blort olika
försök att skaffa ämpiB tejp. För
att ej tappa kanylen klippte lag
själv renrsor av den smalaste tej_
pen, som fanns att iå. Elter hand
har det visar si8 att kanyen nu
sitter fast Lrtan tejp. Då laB n),liBen
hämtade mina Stom Vent hos
distriktssköterskan, berättade hon
samtidigt att hon skulle kunna
skaffa den rätta tejpen, men clå

skulle ]ag vara tvungcn att tagä
emot en stor kaftonS, och att det
skulle bli rätt dylt. la8 nänrnde för
henne, att jag just nu ej var i be'
hov av tejpcn. Om någon vid tlll'
fälle skLrle behöva sådan 0.5 cm
bred hudvänlig telp, kan säkerlgen

distriktssköterskan Lcna l,:rhansson
på Skanstulls vårdcentral vara be-
hiälplg mcd tips, då hon iir in-
s.rtt i vad det är iräBa om.

Det säBs, att man kan vänja siB att
använda Stom Vent. la8 har nu i

f era veakor iörsökt utan att bl vän
med den. lag tror att jag har för
ivlig slemavsöndring, och att det
är främsta orsaken att ja8 Banska
snart efter varje iörsök måste ta
bort Stom Vcnt. lag misstänker,
att för en cl-. laryn8er är clet till
stoT nytta, mcn andra, till vllken

Brupp ja8 tyd lSen tlllhör, har svå(
att anamma det. Det är förmodli
gen en individue fråBa. Pa min
tomt är den bra, når lag cxempel-
vis bränner ris o. dyl. eler använ-
der motorBräsklipparen, då jag
slipper få i nrig den värsta röken

-oller avBaserna.

Har velat beräita vad ja8 Lrpplevt,
om dct kan vara t lnågon lednlng
eller n,vtta vld näBot tillfålle iör
andra larynger.
Med hälsningar

Oskar Noreh

Yt S1ltl \AUR
l,utAN STAMBANDI
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Sdren Berg s
prototyp

NY IALFÖR5IAR(ARE

Danskarna har liksom vi saknat en
riktigt bra tdllörstärkaro i lickiarmaL_
Därl avalade Danska LE före-
ningen på sin landskurs tg1s med
tre olika konstruktörer att deJsa val
för sig skulle Eöra en nykonstruk-
tion av en säda, förståikare. Dessa
\Äir//e prF\Pntcra\ på åtct\ land\-

Dessutom har ,rren Bery på Dan
ska f rälp,rredeisni titr lat gjoft en

DANSK PROTOTYP

högtalardel

förstärkardel
(bäres i bröstfickan)

prulot\ p \am risas Pa bild t "nY

ilemme" iunrnumrer d signatu'
ren "st" skrivet att "den har god
återgivning av rösten och är sä e/e

gani och praltis(t utlormad atl den
ar Ja nara /dea/et som man Äan

tänka si|".

Vj har iu, som sait, likartade Pro
b/em hir r Sverrge och ser däriör
tam moi dan<lamas lo.ninBar med



övrnrlAcA !

HCK:s projektledare Peter Nydahl
inbjöd förbunden till konferens
ang. överklaganden i socialtjänst-
ärenden. Syftet var att deltagarna
skulle ge srna föreningsmedlemmar
stöd i överklaganden och sprida
kunskaperna till föreningalna

Konferensdeltagarna var överens
om att få medlemmar känner till
möjliBheten att överklaga

Ett problem är att när bistånd söks
i form av t.ex. färdtjänst, hem-
tjänst ger tlänsternannen ofta ett
muntligt negativt besked varpå
den sökande tror att detta är att
betrakta som ett beslut och att
rnöjli8heterna att göra något ytter-
ligare är irteslutna.

Vilka hinder för att överklaga
tror ri finns?

Följande synpunkter framkom:
Bristande information, rädsla, för
mycket som man är beroende av,
stoppad av tjänsteman sökande
tror att detta är förenat med kost-
nader. Många handrkappacie har
t\årt att orka med att sliss mnr
mvndigherer pa egen hand p.g. av
sitt handrlapp. 5\aaghetcr att tor-
mulera slrivelsen lan ocksa r,ar.r
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Vad kan man gö1a för att komma
till rätta med dessa hinder?

Detta framkom:
Vi måste få ut mer information och
vi måste utbilda fler som kan bli
"sociala kontaktombud" för lokal
och länsfören ngarna. Utbildnings-
insatserna kan ske icirklar, terna
dagar, internatkurser. Viktigt är
ocksä att driva frågan politiskt och
att ha presskontakter och upp-
sökande verksamhet. Speciella te
madaSar för tjänstemän och po-
litiker.

Hur upprättas en besvärs-
skrivelse?

Att överklaga
Nedanstdende bygger på Alan
Everitts förcdraBning i Hola:

Den som lnte får de särskilda om-
sorger han anser slg behöva, kan
överklaga beslut till länsrätten i

länet. Länsrättens beslut kan där-
efter överklagas till kammarrätt. I

vissa fall kan kammafiättens beslut
överkiagas till Regeringsrätten.
Förfarandet vid besvår är lnte sär
skilt invecklat.

Ett beslut måste finnas
Man ska inte nöja slg med ett
muntligt besked av någon tjän-
steman eller förtroendevald politi-



ker om att man inte kan få den
sårskilda omsorg man önskar. Om
ett sådant besked lämnas och man
önskar föra frågan vidare måste
man begåra ett skriltrgt beslut
med besvärshänvisnlng.

Besvärssk;It

Besvär måste anföras skriftligt.
Besvärshandlingen bör jnnehålla

uppglft om kiagandens namn, per-
sonnummer, yrke, postadress och
telefonnr. Nödvändlgt är att hand-
lingen också innehåller uppgift om
Ullet besut som overklagas, rrl-
len andnng be5lutet snm önskaj
samt de omständlBheter som åbe-
ropas till stöd iör ändringsyrkan-
det. Om man vill åberopa något
bevis t.ex. läkarintyg - ska det
an8es. Skrivelsen ska undertecknas
av den som klagar eller hans för-
myndare eler gode man om sådan
är förordnad. Om ombud an itas
mäste fullrnakt finnas med.

Besvärstid
Besvärshandling ska ges in till den
domstol, som ska pröva besvären,

inom tre veckor trån den dag då
den klagande f ck del av det
överk agade beslutet. Kommer
besvären icjr sent tas de inte upp till
provntng.

Muntlig förhandling
Muntlig förhandling ska hållas om
någon begär det och om rätten
inte anser det onödigt.

Utr€dning
Rätten ska se tiil att målet blir
ordentligt utrett. Rätten kan begä-
ra in kompletterande utredning
och yttrande från myndighet.

Socialtiänstproiekt
Cenom HCK:s soclaitjänstprojekt
har vl också fått kunskap om att
kommunerna är dåliga på att följa
lagens intentioner- Tillen del beror
detta på att handikapprörelsen
nte utnyttjat de rnöjligheter lagen

Ber utrymme föri vi har inte haft
kunskaper nog att stälja de rätta
kraven och inte kunnat driva frå-
goma på rätt sätt.

Elise Lindqvist

31



Så här fungerar din pension!

AI P är.lvart emor vad d.l].str ltck\ tro.
bara cn del ä! det sv.nska rnsionssyste
mct. Den absoluta maj()ritclcn slenskr
lootagares t.nsionc. beslår ninnlig.n a!
tre b)-sgste.ar:

. Allman folkpcnsi.,n (AFP)

. Allmain rillaggspensur (ÄTP)

. NåCon torm !v tilliiCgss]slerrr so,n h.
släms av arhctsmärkn.rdens parl.r
(lT?. STP PP erc)

Il P som alltså iir en av de prilxta ltansle-
pensbnsforsåkringarna sköts av Försik-
ringsbolaget SPP

Så här tungcrar de lre bJ-ggste.arna:

^lla 
so går i pension lir lirlkpensron

lrån iörsakringskassani dct giller aven ul
landssvenskar sonr rjiinrt in .\TP och ui
länningarv)nr bolt etl vissi lntrl u i Svcri

En ensanNta.nde pensnrniir iir 96 pro'
ceni av ett bashclopp Gom iir air 23101)

kr) dls 22 36tl kr.

ÄIP tilkomner
Ovanpå folktensioren hggs dcn xllmln
na tillaggspenircnen sonr ai!en den hetälas
ä! lö^iiknngskassän.

Mcn fiir att la fLrllÄTP nristc man un-
der 30 år ha h.ft cn liln som va{e ir över
stigit dci arets bashelopp Har lrra inlc
det r.duccr$ ATP beloppet. Den som
har ingcn cllcr ofullstandig ATP far dock
.tt pensbnstilkkolt pa marimrh 18 pro
cenl av ett hasbebpp elleri århilg( ll l&l

Eliersom AfP{tstcmct konr iglng
törst l96ll galler annu lissa ö!.rgängnre
stilminelser enligl vilka nran kan fil tull
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ÄTP ivcn onr nran inlc hunnit sxnrla ta
sig 30AfP-år

Den slulgihigr ATP-pe snnre. sk. ut-
gi)ra 6l)troccnl ä! de l '. biisla åre.s ltn
sn)nsgrLrndändc inkomsl 1986 år hogstr
AlP'grundandc nko,nst 171750 kr och
nraximal Äl P 9(1810 kr

lln cnsrnr§acnde fen\ionär med tu1l

AIP l.r älltsr:2363 IAFP) + 9(l§70 -
lll238 kr Fllr {m saknll Al P iår 22.16s

- ll l8,l (tensi(nrslilkkotl) : 33552 kr
B.de AIP och ,\TI' hiirix. no nrlr ur

b.txhs ud 65 aB L1k1er Nlcn man kan Ia
ul dcm fro m 60 års ålder .llcr skrula upt
uttrlcl lills mr. ltllcr 70 ir. PcnsiolreIIrr
reduccrls i.edl).5 procenr ..spckti!e haijs

m.d 0.6 proccnt iör !i),j. t(rlida/upp§kjL'

ITP oYanpå ArP och {IP
I).n a!tahenlig! rillaiggspensioncn ITPs
std lck b\gger i princip pt den e.sklldx in
divid.ns slutl.in. Pii löncr upf tilll.5 hrs
bclopp (utp iill lrl;50 kr 1986) g.r IlP
l0 proccnl a! kjn.n tlus 65 procent a! dc.
lirn !)m ligger nrcllan 1.5 och 20 basl.c
lotp. plus:2.5 proccnl a\ laine. m.llan 2(l

och ll) htsbebfp. (i(l hrsbelopf =
699(]1)(lkr 1986.)

ITP lilrslikringen tar rllt\ii hilns'"rr lill
bcltdligl hdgrc li)ncr in ATP.!slcnr.t
och der ir o.ksr fiirslullOnet nler 17.115(l

kr (7.5 L, sbek)pp) som ITP ger den f(i
..nlu.llt srarslr cN:lIniingc.. Nfuxinrll
II P ä. iar lS(1000 kr

N4.d ITP toljer ocksai cn konldetre
ringspens()n (ITPK) soin rer )tt.rligxrc 3

prccenr a! dutlöncn.
Far full ll P krilvs 30 lrkesverksamma

ar. N4rn kan dock hitrir riina in sl. IIP
liir( tr.n ll.rs xld..



Norn l pensn)nsåkler fin ITP iir 6j år
MaD kan dock bijriä tr ut de l;dilare ri
lissa lall liin 5r irs altler) M.,' ;".i
sktum Lrpp uttaeet. I dc olika fallcn re.lu-
c.las respcktire höjs p.nsionen.

Fler fitmåner
Inom såväIAFP- sonr AIP,och I l p svstc-
men finns andrt pcnsion\tiinniner an rcn

ildclspcnslon: dclpensron. s.jukpensn,r
och pcDsion ti11 cltcrle!andc.

Dr , 'liki pLn\,,n(nrr r:rk,
.'r ti, Jtt to .r nr.d tn\r r\r.kll'ruc;. \FP
och AI P toljer i)kningen av bashelopfer.
mcdan ITP riknas upp i trkr med konsLr-
nr(nrpris|rJL\ t.)rh ul.,Je d( otitJ ter-
\, {'cm1 mrJ n:rn 7 ptu,Lrfl tdrn[i,rr rneLl

TEXTTELEFON
hos social r]r]mdighet

i Stockholm
Poul Poulsen informerar
Frän 1 april 1986 har Socialdistrikt
17 i Kista texttelefon med auto-
matisk telefonsvarare. telnr
0B 751 16 48.

Skriv ditt namn och tel.nr och tala
om drtt ärende så ringer de upp
dig så foft de kan.

lippqildu Eka"omi & P.itian'

vl s1il rAuR
ATAN STåT,IBAND
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L|TE LATTJO !
Når vi !-uxna mi6shandlar svenskan rned dåIigt
sarnrnansatta meningar och {el valda ord, blir
resultatet oftast en vä1digt trist Iäsning. Men
när ett barn gör sarnrna sak kan det bli oerhört
charmfuUt, Eller vad sägs om IöIjande epos
härntat ur "Stilblommor och grodor,' av signa-
tu re. Purre.

K.ATTEN
Katten är ett av !åra yanligåstc irusdju!. ltan kånner isur

krttea när det är mörkt genom att haE säg.. niau miau, och
om drg"tr ha! l,är lodräta lupilhr. Når vå. taiL li8g.r i so0'an
då! heDma ocl! Dågon styker honom öee! ryggen, spinDc! haD.
Kattetr tu staDfader ldr kåtrslåktet, till vilLct tigerD, leopardeD
och atrdra fläckiga varelser hör.

Katten år en symbol. MåDgå urt.rck i dct dågliga livct l,ä!-
röra sig fiåtr Lonom, t. ex. katzenjanncr, Doaerd dånsnusik
m. m. En del 6nt Iolk son iDtc svå. bruks såga. Det var krtte!

I-ärare! Lar talat om att maa ska[ ha Lattöga bak på cyketn.
Om jag )rlir flyttad, skall jag lå er rykcl och då skall jas ha eq
hel katt dä.Iåk. Ntu kåtteEa iåra i Dårs så säge! Iolk ått

Kattctr Ä. cti ioidjur. ?å detr tiden [Ä! iqte !åttfÅllan va!
utpfumen, atrvåndcs åiD att få,gÅ miiss Eed. Vtu kått tåg
en [el dag och vaktade cD lins v:d .tt Lål, lills nramma kördc
våck Lonoh. Hol1 påstå!, att han få! triLitrel om han tar cr
mus, J.g vet irte om det år iletsamDa soD kÄllingar, heD jag

Kattens skiM Är elcktisLt. Pappa Ilar om dagarna ett
&attskinn på ryggen. IIar påsti. dct ljålpet Ib! reunatisk
värk. tr{ir store bror tog ea kväll LattsLi@et nä! pappa
tagt sig och gned mig Ecd det si jåg blcv så elektrisk så atr
iag snist!aae.

KatteDs mustasc[er kallas lor monLår. Det ]alar lnaima
pappas nustascher ock6å fön Med dem kåDtrer tran Big f.åE
om dagen, då han Eer baLtte om natren. HårmcA v l jåg av'
sluta Din sLildiDg av detta inhe$åDta aju, son åvetr Lallås
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"HJÄLPMEIE 
LS MABKl{AD"

STOMAS(YDD
Stomaskydd av vit textil med kard
bonsläs-

Olika halsvidder, 35-42. Angiv
ön*ed storlek Pris kr 22:

stljs genom

RLEs KANSLI
se sista sidan

LARI{A?PAIIAT
Larrnapparate! i olika Prislågen
och utförande kan rekvireraa ftåo
WOR LD IMPORT
Box t0t 66, Stockiolm
a)rdertelefon o8ilb3 08 ?5

Pria Irån ca 25:-

;r :i )3 ::: 
'; 

:< :< + )' :3 'r * 
:k :ii :: ;: )r :< )r ): ;i :: )i )' )r v3 :l< rr ;l: :r * l: ;ir 

',<

i: Är du laryngektomerad och saknar KATASTROFKoRT ? ;'

f: ;;.";;d;i';:ii;r.iL""ri, så rår du ett n.red posten I li

* .::: ;i :: ;, * ,k i. ): :il ;r :r :: )k ): :i: l: ;r 'l: :< ;l * )i '): 
:l :r ;r ;r :li ii :i< )r ii ): ): 1: ;: ;r ;:: ):

aldrig nya batteri.r innan du l.ddet
dem i l4 timmår. Dettr äl ett må§te
om du vill tu god xnvÄndning av din
Servox- Var nogr m€d att vånde

batte.ict rätt ! AIItid .ött mot rött,
både vid laddoing och i röstgcne-

LADDA UPP !

Viktiga.ön till gagn fö. Servox-

i8are:

Batteri€rna skall r.lltid laddas 14
timmar, aldrig mindre! Lådda minst
3-4 gånger i veckan om du använ-
.ler din seflox mvcket. Använd
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BLI MEDLEI\4! STOD VÅRT ARBETEI
Du ,'n, . l, \rr., mcr om Rr r ctter \itt bti rned;m k , rr Ldnrzk, meJ L; t n\.i ett(,
med nårft,s. förening. Veh tunr vilt ki. bli Dedtem.
Du l"n o,l,r;.,Ä.lii r- 8enom en drprenumerJ,on på I qRt DenkolJrso._.on
be'rla.påpo\rgro85 r7 5l-,?. Skri\ "pren LAR\ ";arutrngrn.

RLEs KANSLI Box l6o 13, loo 71 Siockholm- tsesöksddres: Reimeshothsg. 7.
'l et. 08/68 .t9 30, 58 58 07, 58 t8 09,
mäDd. fred.08 12.00 11.00 15.00
Ö\rige tider aurom relefons,aråre Posrgiro, 85 17 54 2.
Kanslichef , Iilise Lindqvist.

FöRBUNDETS KONTAKTER:

Förhund\ordlör.nde. Ee{, L nd\fi öm Lkebnu.
7Iö 00 FtuEerta

Fiirlrrndsekr.: Elol Bvredr, t 06 väg 6,
1,10 20 Norsborg

Fö,hund.kr*ö',l1r.re.J BenF..oe r rot."!e \t'"r -s
I l2 4l Sn,.L ,,,1m

LOKALF'ÖRENINGARNAS KONTAKTFR

sr\ ,\lglcn rnuusrivJscn \.
820 20l,tu re
Eric Herman$on, ctargalan 1,
.121 :11 Viisrr! Friilundx
Ann-Britt Eriksso!. Fogde!ägen l
aj 12 OO Finspång

Torr.n Boo, Längår.idnägen 78 B.
26i 00 Höganäs
Rikård Pede6en, Pesrell!ägcn lo,
122 l0 Lnskede
Sven Erikson, Ekbicken, I_ör,

r\nntr crer! Slijld, SryamNn\g3ri, 17,
7lr +1 (öping
lnter Rcnb€rg, Lrcdal 1202,
is5 90 viixjij
Bcril Lnrdnröm. Fkcberg,
716 10 Fjuge$r

Gävle:

Linköping,

rel. 019/914 +0

iel. 075l/ 717 88

o270/6a612

a3 t/ 4'/ 87 63

0122t146 53

1t121426 23

o22ltt20 ti9

0.170161012

019/r1.140

rel. t)lt-+1220 a4
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