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RIKSMOTET

Vårr stadegeenliga riksmöre hölls
lörd. 28 april på horell Ranren i
Falköping. Tre motioner och wå
förslag klubbades igenom. Desutom
togs det nya stadgeförslaget €ftei
ett par justeringar, Efterfötande
styrelsemöte r€sulterade i att vi
med tilEmpning av de nytlgna
stadgama fick ett helr nytt arbats-
utskott (AU) i sryrelsen.

Som förbundsordfömnde återvaldes namnet på vår organisåtion. Vi
Karin Cedin. Det nya AU består av heter nuinera Riksförbundet för
andre ordförande Eric Hermansson, laryngektomerade och de lokala
informationssekr. Rolf Fischer och samminslutningarna kallas för
kassaförvaltare Curt Bengrsberg. föreningar. Vi kan alltså tala om
Vice sekr. är Ingegerd Bengtsberg förbunder och föreningarn: och
och \ ice \a55dr Gö\la Jorheoe. sl.pper :nvända [örledei rixs- or I,

lokal- och får därmed ett enklareVi noterar också en justering av och klarare språkbruk.

RLEs andre ordfördnde Eic Hemansson öpnnat årets iksmöte.



Karin blir nu som förbundsord-
förande åvlåsråd en del av de
tyngre arbetsuppgifterna. Förbun-
dct växer och därmed belastningcn
på de aktiva i toppen. Vi har därför
valt att dela upp jobbet på rvå åkti-
r.a ordförande för et. få mindre
stress och därmed förhoppningsvis
en eff ektivare organisation.

Vi har ju också många viktiga in-

tressepolitiskn frågor på r'årt pro'
grarr i den närmaste fråmtldcn,

såsom: ett ?.itt|)isdrc utfall aa bandi-
kdppersättning och fårdti.inst. en
bcittre infonnation till sambtillet
ocb nya effektiaare tekniskd hjälp-
?xedel, för att nämna några exem-
pel- Listån kån göras mycket längre,
så det behövs verkligen ått alla dol
da personella resurser tas i anspråk-

Cutt Bengtsberg

FORBUNDSLEDNINGEN

Carin Cetlin
förbundsorttfördnde

andrc ordförande

ST YRELSENS ARBETSUTSKOTT

Ralf Fistber
inf o nnd ti o nss e kre t e rare



MOTIONER OCH FöBSLAG

Tre motionff och två förslag före-
låg till behandling. Samtliga dessa
hade tidigare ha.ndlagts och till-
styrkts av dåvarande representant-
skapet.

MOTION nr 1
Angående talkurser.
Vi föreslår att Riksmöt€t beslutar
att det ln. utgående bidraget ti1l
avdeiningarnas tålkurser ökas-

Motiaeing:
Beloppet som bör utgå tiil opererad
medlem bör följa Riksskatteverkets
normer vilket utgör en ökning från
nuvalande kr 200: per medlem
och då9, till 230: per medlem och
dag, dock högst 460: per talkurs.
Eric Hermansson

RePresentdntshapet bar bifullit mo
tione med tilLigg att ku5en skall
anmtilas med angioande & berlikna

MOTION nr 2
Angående antalet talkurser
Vi föreslår att Riksmöter beslutår
att vaie lokalavdelning åv RLE
endast har rätt att till rvå (2)
sq-cken arrangerade raikurser per
budgetår erhålla bidrag från Riks-
toren]ngen.
Eric Her:nansson

MOTION nr 3

Angående talkurser
Lokalavdelningar som ånordnar tal-
kurser har endast rätt att medtaga

en logoped fdr vilken RLE beralir
bidrag till.
För att en talkurs skall fungera tilL
fredsställande bör Iogopedantalet
ökas.

Vi föreslår en logoped för va4e 10-
tal opererade medlemmar och för
vilket bidrag från RLE skall utgå.
Eric Hermansson

FORSLAG nr 1

Undertecknad föreslår ått Riks-
mötet uppdrår åt styrelsen atr för-
söka få kontakt med en otolog
e1ler, i andm hand, en foniater, som
år villig ått fungem som föfroende
läkarc för de laryngektomerade i
Sverige.

Vederbörande skall, på vårå villkor,
stödja oss ifrågor som t.ex. berör
handikappersättning, färdqänst, ur
landsvård, skattelindring o.s.v

Styrelsen skall äga rätt ått ri11för
ordna Iämplig person samt besluta

Roif Fischer

FORSLAG nr 2
Som komplement ti1l reviderade
stadgår, vilka kommer att hand
1äggas på Riksmötet 1984, föreslås
att kanslichefen övertager de admi-
nistrativa uppgifter som åligger
kassaförvaltaren och sekreteråren-
Curt Bengtsberg, Rolf Fischer

Samtliga motioner och förslag togs
av Riksmötet.



FLER R IKSMOTESBILDER.

Frdmre raden fr.h: Ingrid Fors, Etn Ärlin, Maj-Bitt Landgre?1, Åke
Stemer Andra rdden fr.b: Rickdrd ocb Karin Ped.ersen, Erik ocb
lngegerd Larsson, Lilllt Lindqoist, Saen Saensson. Tredje raden:
Nils Persson, Hjalmar Nilsson. Ltil?gst bort kan mafi också ursh;lid
Siv Bagliens markanta profil.

Trc oålk,inda Göteborgs profiler: Eric Sldttberg, Gösta Jorbede acb



AKTIONSPROGRAMMET

En arbetsgrupp bestående av Inge-
gerd Bengtsberg, Karir Cedin och
Ann- Britt Eriksson har på RLE-
styrelsens uppdrag formulerat föl
jande aktionsprogram. som enligt
riksmötets beslur skall Iigla till
grund för vår verksamhet under
de närmaste åren.

För ått ge den laryngektomerade
större möjlighet att leva ett like
nonnalt lj! som före operationen
vill planeringskommiltdn fdreslå
att ksmötet uppdrar åt förbunds-
styrelsen:
att organiserakonferensermed före-

ningsstyrelsemå angående tek
niska hjälpmedel och admini
stration

att förbättra och utvidga kontak-
rerna med anslagsgivande myn
digheter och orgr-nisarioDer

att förstärka kontakten med sociala
institutioner med flera för del
givande om vad laryngektomi år

att intressere föreningsstyrelserna
att orgånisera upplysningsmö-
ten på lokalplaner om laryng-

3tt utbygga samarbete med klinik-
cheferna på sjukhusen ang.

logopedernas medverkan på tal-
kurser

att samarbete sker på lokalplanet
med HCK, Håndikappdden och
ABF

att en utåtriktad upplysningwerk-
såmhet om laryngektomi orga-
niseras under informationssek-
r€terarens ledning

att samarbetet med Kånslikarteilen
intensifieras

att årbeta för att få ti1l stånd ert
såmarbete med låkare, sjukskö-
terskor och logopeder

ått verka för atr föreningarna där
medlemmarnå har lånsa avstånd
mellan bosrad och f;reninsens
rnoteslokal skall kunna erh'åIa
ekonomiskr stöd från Riksför-
bundet för att deltaga i sem,
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PÅ KVALLEN EFTER RIKSMÖTET
ÅT VI EN BiT...

.§a

Tre oälkända Stockbolms-Profiler: Ingegerd Bengtsberg, lris ocb Saen

Mysande göteborgare oitl haffebordet, Eic Hermansson, Äke Sterner,
S?en Pettersson, Hdny Olsson och Maj Britt Lutldgren.

n:.



uR vERKSAMHETSBE RÄtrelsen

En titt i verksamhetsberättelsen fär
den gångna perioden efter förra
riksmötet hösten -82 visar att
framför allt tre håndelser är värda
ett speciellt intresse,

. RLES 15 årsjubileum, som fira
des 1982 och högtidlighölls isam-
band med riksmötet i Stockholm.

o Nordisk kon$ess i Esbo, Finland,
där RLE var talrikt representeråt
under ledning av andre ordföran-
den Eric Hermånsson. Logoped
Inger Renbery redogjorde för
svenska erfårenheter av inopererade
talventiler. Rolf Fischer berättade
om verksamheten i RLE under
kongressperioden.

I samband med kongressen firade
finska LE- föreningen sitt 20- års-
jubileum. RLEs tal till jubilaren
hölls av Eric Hermansson.

o RLE fick sitt alIdeles egna kansli.
Fiån 1 sept. 1983 har vi heft Elise
Lindqvist anstålld och därigenom
fårt en fåst punkt i föreningens

VERI<SAM]IIA
LOKALFöRENINGAR
Stockholm Linköping
Växjö örebro
Lund
Gävle

Uppsala
Göteborg

STYRELSE 82_83
Ordförande Karin Cedin
Sekreterare Siv Baglien
Kassör Irdne Pettercson

REPRESENTANTSKAP 82_8 3

I representanrskapet har ingått 1
represenrant från varje lokalavdel
ning samt av dksmötet 1982 vald
stl,relse.

Stockholm LillemorCedin
Växjö U11a Bergendahl
Lund Otto Josefsson
Göteborg EricHermansson
Linköping Carl Aspling

fr. 1981 Ann Brln Eriksson
Örebro Arne Folkerman
Uppsala Svea östh
Gär,le ingvar Härdin



I HCK:s styrelse
Karin Cedin. ordinarie
Siv Beglien, suppleant

KANSLIKARTELLEN
Kanslikårtellen har fortsatt sitt
årbete ått samordna de gemen-
såmmå resurser som finns inom de
nio i kartellen ingående förbunden,
DHB, FBIS, RfCF, RLE, ]LCO,
RNj, SEF, SCF och RMT Under
äre[ 82/83 hår kartellen hafr ert
flerta] ordförandetriffar - lärt
känna varandras handikapp och
gemensamt inlåmnat fö$låg till
motioner till olika riksdagspar
t1er.

ERHÅLLNA ANSLAG
Socialdepartementet
samt ett bidrag från Cancerfonden.

UTDELADE ANSLAG
Ett flertal lokalavdelningar har er
hållit ånslag till egna organiserade
tal och rehabiliteringskulser.

UTSTALLNING
Olika avdelningar har nyrtjat RLE:s
ursrällningsmarerial på olik.r platser.
RLE har åven gåtr ur med lnforma-
tion till olika myndigh.rer o(h
sociala jnritrnrngår med personliga
besök. Dessutom har vi envånt
RLE:s broschyrer.

KANSLI
RLE: s kensli flyttade i mam 1983
med riks- HCK från Norrtullsgatån
till Reimershoimsgatan 5. På kans-
liet har stora förbåttringar skett.
RLE har från den 1983 09 01 håft
en kånslianwarig.

Från Allmänna Arvsfonden har
efter ansökan erhållits anslag för in-
köp av kansliventarier.

LARY
Lary har under verksamhetsåret
82183 utkommit med såmmånlagt
7 nummervaråv ett dubbelnummer.

)B:i**)l.r.x***r:x).i!)i.i<t::l.li:!,rr:i!r:r.:tr)j.i<rir!:.)i;li;trr;*i!+1.



GALLANDE STADGAR
Våra stadgar har: omarbetats och togs vid riksmötet 84

med följande skrivning.
§ T FöRBUNDETS ÄNDAJ!,IÅL

Förbundets åndmål är att hålla fortlö
pande kontakt ned myndigheter och
andra inrätrDingar, i syfte aft främja
frågor av riksomfattande karakrär, som
kan förbåttra de laryngektomerades vill

§ 2 ORGANiSATION

Fö/hu det be*å! a ett dntdl lobala

f.;rc i"Bdl ned eeen st!rc|se ach för.
aalt"i"g. Lo halfoEnikgdt,a sdnndnhå|ls
d! ett tiksförbu"d RIKFöRBUNDET
FöR LARYNGEKT1MERADE (RLE).
,dts h.igstd beslutande otgon d/ RIKS
MöTET.

Förbuqdets wtkstiilla de olgd, iit STY
RLLSEN odrs lapdhde litehde" bandl;g4s
ar Aes ARBETSUTSKOTT, som till sitt
fötfosa e bM ett r,ANsLt:
Fötb"ndets oldfönnde, sektete/dle ach
ko$dföfldltdre ,anikelds do e, VALBE
REDNINC. Fötban.lets rekenskdpel
grdiskas d! trå REV.SORER.

A LOIGLFöRENING
Lokalförening km beviljås inträde i
RLE om den bestå. av minst 15 (fem-
ton) medlemmar och förklarar sig lil1ig
att följa fö.bundets sradsar.

Sk.iftlig ansökan om medlensskap
ställs till förbund$tyrelsen, som skail
vägleda och stödja den förening som
b€viljats inträde.

Lokålförening ska.ll erhssa av riksnö
tet fastställd årsavgift per medlem
serast 1 åpril det å. avgiften avser-

Avgiften bereknas på medLemsantatei
vid senaste årsskifte.

ÅBavgifte, erläggs fdn och med der år
medlemsskap beviljats.

LokalföreninE våljer en tedamor i för-
bundsstyrelsen samt ersättare för den
ne. Nmnen skali vara styrelsen dll
hmda senat 30 dagar före ordinarie

Lokalförenirg skåll titl förbundssty-
relsen neddela namn och adress på
silt^ine ohbud till ordinårie riksmöre
senest 60 dagarfö.e ordinar;e riksmöie.

Lokålförening son enligt riksmöresbe'
dut skall vara representerad i valbered'
nlng för nästlommånde .iksmöte ut-
ser en ledåmot såmt e6ärt4re för

Bryter lokalförening mot RLEjs srad
ger eller pä aDnåt såti inte fullgör sinå
förptiktelser mot förbrndet, kan den
uteslutas av riksmötet. PrelimiDär ure
slutning kan besluras av styrelsen. Så-
dant beslut skall dock konfi.meras av
nästkonrmånde riksmöre

Lokalförening som önskar urrrräde ur
förbundet anmäler detrå skriftligr till
förbundssryrelsen som skall bevnja ur-
träde från löpende verksamhersårs slut.

Eventuella tillgångå. överlämras lld
upplösDing till f örbundet.

R RI«SMöTE

Förbundets högsra beslutarde organ är
riksmötet. Ordinårie dksmöre skall.
genom styrelsens försorg, anordnas
vaitan,ar år. i mars mänad. Ext.å
riksmöre hål]s när sty.else! så beslutar
eller efter gemensaft framställm åån
minst f yra lokalföreningar.



Riksmötet lmdiässer föibundets frå
go. på riksplanet samr väljer ordfölan-
de, sekreterare, kesåföhahare, reviso-
rer och lalberedni!8. Rösrlän yid riks
mötet äger lokalfö.eningens ombud.
Antålet ombud fir v$a: eft för rarje
påbö4at 20-tal, dock högst fem. räk
nåt på iokålföreningers medlemsånral
vid senasre årsskifte.

Pörsleg och motioner skall ua styrel-
sen tillhmda serast 60 dagar före o.di
nade riksnöte. Styrelsen skall ,vglva
yttnnde till riksmöret rörande nåDn-

Mandaten gäller fö.:

Rösrning med fulLmåkr ä! ej rillåten.
Vid lika rösreral avgö6 ärendet genom

Medlemnår. soD ej är ombud, hu en

Riksmöte kan dock beslura oo ytrrar
de- förslags och/eller närarorätt för
personer son i normålå fall ej her så-

STYRELSE
Förbundsryrelsen bestär av en leda
mot med ersättare flån varje lokalfö.e
ning samt förbundets ordförande, sek-
.eterare och kNaföaeltare samt ersät-

Sty.elsen äser !å.r atr 
"djusera 

sak,
kunnig pel§on, experr on så edordras.
Förbundsstyreisen skall verksdLla av
riksmdtet fatBde beslut och är mellan
rikshöten, fdrbundeis högsrd beslu
tande organ. Styrelsen sammanträder
på kallelse äv ordförenden elle. hanv
hennes etsärrare och är beslutsför när
de smmankållde utgör minst lrälf
ten av st\,rclsens norma.Lå anräI. sm
Dantrade nåls minst en gäng vaie
höst och vår hed ordinårie ledamot
eller enättare på respekrlve pösrer.

Ordlnårle ledsmot som är förhindrad
nänara vid utlysr sammanträde under-
rättar sin esärtare. Om även delne har
förhinder åligge. ordinarje ledånoren
att meddela frånvaro till ordföranden

Styrelsen håller konsritue.ande sm-
manträde snå.est efter ordinarie riks
möte. och våljerdnNid ardre ordfören-
de samt ersårrare för respekrlve sek.e-
terät och kassafönalte.e.

Styrelse! beslutar om Au-ledamöter

St_vrelsen beslutår i frågor rörande m
ställning ar pesonai inom förbundet.

2ät
4Lt

2åi
2ät

ordinarie riksmöte skall på sin dagord-

1. Fastställude ev ombudsförreckning
2. val av riksmötets fuDkrionärer
3. S§.relsens beräEtelse
4. Revisorernas berättelse
5. Fräga om ansvå$frihet för sryrelsen
6. Förslas till budger
7. Inkomnå motioler och föBlag
8. Stadseenligå ve.l

9. Fastställande av åBavgift
10- FaststäI1ånde av anoden

(ållehe till riksmöre skåll, årföljd av
dagordning, ve.ksåmhersberäft else
samt styrelsens ytdande över inkomna
förslag o.h morioner, vam ombuder
tillhanda senåst 14 dagar fö.e .iksmö-

I frågå om ånsva.sf.ihet, yerksamhets-
be.ättelse och revisionsberättelse äger
styrelsens ledanörer ej iöst.ärr.

Röstning med sLuma sedla. skall ske
om stv.elseledamor eller ombud så

10



D ARBETSUTSKOTT (AU)
Arbelsutskottet består ar förbunders
o.dföunde. sekreterare och k,s,för
ldtäre med eErirare. AU verksrällei
styrekens beslut och ä! anserigt in-
för st-vrelscn rörarde handläggning
a! löpande årerden samr tånsllverk-
samheten. AU äge. räft a.r vid behor
ådjungera sakkunnig f örsrärkning.

AU sammankållas a! ordföranden
eller dennes ctsättDe. TilL samftan-
rräde kållas ordi,arie etler esärrare
på respektive posrer. För bcdutsmäs-
sighet edordras att alla tre ledamörer
na, eller elsättare är nänarrnde.

YALBEREDNING
vålberedninge, skaLl bestå åv rre leda-
möter med ererrta.e. Den skåll rådgöra
med lokalföreningärna och därcfter på
riksmötet nominerå kandidater rill
AU:s ordinarie posrer, reviso.er och
valberedning. Nomineringen delses på
sryrelsens försra srmmanffäde under
det år rihsmöre skåll håltas.

KANSLI
Kansliverksmheten leds åv en kansli,
.hef, ånsvarig införAU. K.nslier hand-
har berednings- och utredninssarbete

samt allmänla konroEgöiomål enligr
AU:s direktiv.

§ 3 ANSTÄLLNINGSFRÅGA
AnstälLning av le.sonal sker på strrelse-
beslut. se punkt C mom 4.

§ ,l R-4KENSKAPSÅR
l'örbundets räkenskapei förs per kalen
der& och skail jämre bökslur före 1

febtuarl .genom kasaförualra.ens för
sorg tilLstäl1as reviso.ehå för sranskning.

§ 5 REVISION
Revisorerna emottar för revision crforder-
liga handlingar enl. S 4 öch alser berätrel'
se öler revisionen inom 30 daear.

§ 6 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar beslutas a! ordi
narie riksmöte !a§1d e.fö.dras 2/3 majo-
dtet. Ärdringsfö61a9 tillställes swrelsen
senåst 60 dagar före riksmötet.

§ 7 FÖRBUNDETS UPPLöSNING
För upplösDing åv förbundet erford.as
samstämmiga beslur av wå på varandra
följande riksmören, varav ert ordinarie.
Vid upplösninsen skall förbunders dil-
gångår och lorder ölerlämnas till HCK.

:: >ti;t::r;: )ir )i:;:,1: ik ri r: r. )r {r;t:;::! t: i: * {< * ,i;< '. ri )! * i: ):,< ji ). {< {<;!

En strupopererad från Flen
Iyllde stomat Ine' fotogen
Han andas ej Iner
Inen hans orngivning ser
ett gulaktigt fladdrande sken.

;;;l: ri 'k;t: *:k )r )i:i :3 :r i! t ;r:1.,:,r;3 r< j!:k )r:tr t<:: ri )i ,r;t<;: ): ji ;ti :: ;< )r
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OM KONGRESSER

Några av oss i RLE har vid något
tillfälle haft g]ådjen ått bevista en
Nordisk Kongress. Våra kongresser
är alltid en begivenhet att se fram
emot, för dem som har möjlighet
att delta. Personligen har jag varit så
lyckligt lottad, att jag, fr.o-m.
kongressen i Danmaik 1973, fårt
vara med på alla som hållits sedan
dess. Desutom hade jag förmånen
att mycket aktivt få ta de1 i arran
gerandet av kongessen i Stockholm
1979.

Utan att på någor vis förringa vår
det av övriga kongresser framstår, i
mitt tycke, wå av de jag upplevt
som positivt awikande. De två jag
tänker på år Finlands år 1975 och
vår egen 1979. Vad som skilde des-
sa från övriga var, att där hölls för-
handlingar. Vi diskutefåde konkretå
samarbetsfrågor och fattade beslut
om behandiing av dessa i veldå
kommittaer
Minnesvärt är hur Prof. Siirala med
osviklig pondus förde ordförande-

12
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klubban vid förhandlingarna på
Kyydnkaitå 1975. Vi försökte ock-
så hål1a samma stii i Stockholm
t979.

Vi beslöt på ovan nåmnda kongress
i Finland 1975. att ett årbetsur
skott (AU) skulle samlas senast sex
månader före nästkommande kon-
gess lör att förbereda de frågor
som resp. Iänder vil1e ta upp till be-
handling. Så skedde också ända
fram till i år då Finska LE-före-
ningen tvingådes avstå från AU-
såmmankomst p.g.a. ekonomiska
skåI. Nämnas bör också att inga be
slut fattedes varken i Danmark.
1981 eller i Finland 1983.

Man frågar sig nu, om övdga iänder
tänker följa efter och avstå från så-
väl AU som förhandlingsinslag på
kommande kongresser ? Själv anser
jag att det vore ti1l stor skada. Jeg
tror på den i Finland 1975 besluta-
de målsättningen med kontinuerligt



arbetande kommittder. och ått en
r\r konsressdasarna äsnas år diskus-
,ion uå U.st,it i de iknrelJr fråqor
som dessa kommittCer arbetat med
under kongressperioden.

Till min glädje kallade Norges ordi
ti1l ett improviserat möte under
finska kongressen, vilket tyder på
att de tånker itergå till den ridigare
ordningen.

Yad arbetet sedan resulterar i beror
gi\ es is i hL;g grad på frirmagan och
viJjan hos medlemmarna i resp.
kommittdcr. lvlen err är s.rke.r
Det båller en ambition le?dnde; dtt
lel)a upp till ett sdmarbete med
meTa ton,ikt på drbete .tn på ett
mer ?ller mindrc forstrort lissnan
d?. Ett tnåtiniktai drbete biuka, ge
gott resultat!

gen genom sjukdom har ingen
funnits sonr kunnat ta över. och ak-
tiviteten har åvstannat.

I våra stadgar har vi numera fört in
ett minimiåntal åv 15 medlemmer
för att en förening skall beviljas in-
tråde i förbundet. rVen det hjälper
inte mycket för de föreningar som
redan finns och är i svårigheter.

Vad kan då göras i dessa fall ?

På senåste styrelsemötet föreslog
jag åta vi ska inrättå en "mötes
patrull", som kan rycka ut och
hjälpa till ått hålla medlemsmöten
hos föreningar som tillfälligt är i1la

ute och d en 1ösning kan tänkås
komma på Iängre sikt.

Ett ennat sått är ått den s\"åga före
nlngen söker intimt samarbete i sin
mötesverksamher med närmast 1ig_

gånde srörre LE- förening, och att
mrn benyttar sig av det resebldråg
för medlemmar med lång väg till
föreningsmötenx. som finns upp-
txscr i lörbund€ts budseL

Rolt

OM SMÅ FOREN]NGAR

Små föreningår får ofta kåmpa
med kniven på strupen för sin
överlevnad. Problemen bottnar ofta
i brist på kunniga och viiliga perso
ner som hår tid och ork att håIla
r.erksamheten igång.

Om vi ser på några, av våra egna
små föreningar inom RLE kan vi
konstatera att vår förening i Sunds-
vali 6'ingats lågga ner på grund av
bristande personella resurser- I
Kalmarföreningen her det också
varit vissa besvär. Även någon mer
än de nu nämnda har det wårt.

Man q,cker sej se, att det i desså
förstnämnda fall har det gått så

tiil, ått en entusiastisk logoped
eller annan person haft den väl
Iovliga ambitionen att göra en
insats lör att lättå upp tillvaron
för laryngerna i sin omgivning,
och hela verksamheten har i princip
stått ellcr fallit med personen ifråga.
När sedemrera logopeden t.ex. fått
en anställning i annan del av landet
eller ledaryersonen blivit oförmö
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^ Del är nu rvå år sedån förmedlingtriänsten för lexltelefon itåndde sin
ii verksamhet. Under denna tid har samtalsmängden tredubblats. Varje må-
'nad förmedlrs nu c:a 23 000 såmtal, vilket motsvarar 6 simrrl per le\t-
' telefon. Och ökningen fortsätter.

1i Vi som arbetar med förmedlingstjänsten gläds över ulvecklingen och vi
j; vill gärna göra det lättare för Dig atI telefonera. Tyvärr kan det inte und-
.): vikas att Du ibland måste vänta på Ditt samtal när många vill ringa sam,' lidigl. Men vi kan hjälpa varandra att minr[a vänteliden. Här fölier
' några punkter som vi funnil vdrd vikligä och som vi därför är tacksamma

J om Du vill täsa igenom.

Om FöC inte svarar genast bör Du
vänta på svar minst en minut. Det är
trolisen månsa som försöker rinea iust
då. Rinser Du upp på nytt hamnar Du
sist ibland de våntande.

Om FöC meddelar art begärr nummer
iir uppraget skall Du inte ringa och be-
ställa numrer på nytt. Vi rinser Dig
så snart det blir ledigt.

Samma sak gäller om FöC meddelar
att det är kö. Vi rinser Dig när det
blir Din rur. Besuiller Du samialet
på nytt blir ännu en relefonisr upp-
taSen och Ditt samtal blir kanske för

Skriv så enkelt som möjligl när Du be
ställer. Om samtaier §kall kopplas ge-
nom en växel bör Du dock meddela
vilken avdelnins eller person Du vill

rala med för att uppkopplingei skall
gå 5å s.abbt som möjligr.
Om Din apparat är ansluten till en
växel rnåste Du meddela Ditt nanrn.
Din avdelnins eller Diu anknytninss
nummer ner Du beställer, eftersom
FöC alltid kontrollringer avgånss

Om ett samtål via FöC blir bruter
skall Du senast trycka upp linieknap-
pen, så atr FöC kan ringa upp Dig
igen. Vänta vid apparaten. Beställ inte

Svara med telefonnummer eller namn
när Du blir uppringd. Annars måste
FÖC fråsa vem Du är.

Om Du vill tala i stället för att skriva
bör Du använda korta me.ingar. Tala
iluren.

11



. FÖC hjälper Dig att framföra nredde-
land€n om så behövs. Kanske har Du
inte tijlgäng till texttelefon under den
tid pä dag€n då Du behöver ringa nå,
gon. Vi åtar oss också art åierkomma
med besked vid tid som passar Dig.
För detta debiterar vi enligr lrormal
samtahraxa för den tid som går åt.

. Du kan Craris få Din uppsifr irelefon-
katalogen uiformad på sådant särt atr

man §er att det går att rin8a rill Dig via
0010. Så här kan det se ut:

Berg Kårin KLrngss.l0
Texttfn 12 34 56

För samtal t. numrei tag 0010

Ordet "Textifn" behöver inre s1å i
kataloguppgiften om Du inte vill der.

Om Du vill ändra Din karalosuppgift
kan Du använda kuponsen som finns
sist i ielefonkatalosen. Där står också
vart Du skall sklcka den.

Förmedl ingstiänsten f ör
texttelefon 0010

ö?*s
t: i! rr;.:t: >i: )i *;ii )r 1. i: it 1: )k ri r: i! :t ;lr ;lr ;t: ;t: i!:t: )i:t: i: r; yi;t:;i:t i< )]. ri yi;t:;ti;. jk;!

Televerket
Nled vänligå hälsningar

FÖRMEDLINGS-
CENTRAL
Tag 0010

Månd-{red ?-21
Lörd 8-21
Sön-he1gd 9- 18 .:
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RUNDFRÅGAN

I förra numret av LARY presentem
des den enkätundersökning bland
laryngektomerade som nu genom-
förs. Projektet som bl.a. innebår en
kartläggning av flerhandikapp hos
laryngektomerade har diskuterats
inom RLEIs styrelse som står båk
om genomförandet.

Undersökningen görs med hjälp av
ett frågefomulär som i bödan av
juni skickats ut till allå laryngekto
merade som år medlemmar iRLE.

^tt 
fylla i formuläret kan säkert

kännas jobbigt och peisoniigt för
mångz och stjål tid från annat som
man kanske hellre vil1 göra. Men
vår förhoppning är ändå att Du
som fått enkäten har tagit Dig tid
och besvarat frågorna på bästa sätt.

Ju fler som deltar i undersökningen,

.ju säkrare kunskap kommer den att
ge.

Särkilt om förekomsten av fler
handikapp hos laryngektomerade
ver vi alltför litet och om hrrr siiuå
tionen ser ut för denna grupp. Vi
hoppas att den information vi kan
skaffa oss genom den här undersök-
ningen ska komma till nytta, såväl
inom RLErs interna verksamhet för
medlemmarna som i det utåtriktade
intressepolitiska arbetet. Och f6r
detta ändaarålvill vi ha Din medver-
kan.

VI PAMINNER OM

Därför påminner vi nu Dig som ån-
nu inte svarat pi frågeforrauläret
ått göra det så snart som möjligr.
Du som ånnu inte haft tid eller som
kånske glömt bort det. Du som lagt
det åt sidar för ått göra det senare
eller som inte alls haft lust att bry
Dig om det.

Vi ber Dig nu ått piocka fram
frågefomulärct igen, svara på frå-
goma och skicka in det i svarsku-
vertet. Och gör det så snart Du kan.
För oss som arbetar med undersök-
ningen år det angeläger att Du ock-
så viil stäl1a upp och dra Ditt strå
till stacken. Det är viktigt att just
Ditt war kommer in och det är inte
för senr.

Även om Du av någon anledning
inte önskar svara på frågorna hop-
pes vi att Du vill markera detta i
formuläret och ändå återsända der
till oss. På det särter ser vi att Du
tagit dei åv vår enkät fastän Du
inte besvarar den.

Vi tackar Dig för hjälpenl

Gunder Wåhlberg
proje ktdnsoarig

HCK kanslikartellen
tel. 08/84 03 00
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I ÖREBRO

örebro föreningens ordförande Arne Folkerman öPpnar åfimötet.
Några dehagare: Bertil ocb Anne- Marie Lindström, Mai Bitt ocb Rune
Molinder samt Karin Pettersson.

En marckväll kom jag till Mark
lyckans servicehus iörebro. På en
av dörarnå står namnet Folkerman.
Jag ringde på och Gerd och Ame
hälsade mej välkommen i sitt mag
nifika hem. Jag träffade Arne
första gången kring 1970 och han
har alltsedan dess troget jobbat i
RLES vingård. Som väl de flesta
läsarna vet är Ame ordförande och
portalfigur i örebros LE förening.

Anledningen till mitt besök vål ett
delta i föreningens åIsmöte. Att
jag ringde på hos Folkermans be
rodde inte bara på att vi är gamla
vänner utan också på, att i detta
förnämliga servicehus finns också
samlingslokaler, och i en av dessa
skulle årsmötet hållas. Vi kunde
alltså bekvämt förflytta oss ti11
möteslokalen inom husets våggar,
där också matservering fanns inom

18

bekvämt räckhåll. Lokalen får an-
vändas utan kostnad för före-
ningen.

Årcmötet förlöpte som sådana bru-
kar. Man valde s§,relse m.m. Arne
blev givewis ordfömnde även för
det kommande verksamhetsåret.
S€kreteraren heter Ann-Måde Lind
ström och kassören Hardet
Pettersson. Årsavgiften fastställdes
till 25 -, ofödndrad från föregåen
de år.

Om verksåmheren i ;Imånhet bör
nämnäs att man har mycket god
kontakt med regionsjukhusets öron-
avd. dår man besöker och informe
rar patienter i samband med larynx-
opelatloner. Mån har ocksä goda
förbindelser med försåkdngskassan
och har sålunda genom åren lyckats
få gehör för ett relativt stort antal



(11 st) ansökningår om händikåpp
ersattnrng.

I medlemsomsorgen i övriet finns
förstås mörcs- utflr'kts oJ k,,..
rerksamher. En kuri man talade om
var en tal- och rehabiliteringskurs
på Saxenborg i Dalarna, tillsam-
mans med Linköpings Lårynge.. Der
bö. också nämnas arr man beralar
resekostnaden för den del av resån
som ligger inom 1änets gränser när
det gäller medlemmars- resor till

föreningens möten. Den lånsst
bort boende medlcmmen har !5
mils resa titl örebro. Man deltrr
ocksi mcd srorr intresse ifrjqor
om rekniske hi:ilpmedel tör oss
lrrynger Jusr nu g:illde ,:1.r en in
h.rlator (AIOLOS)'som en medlem
provar med mycket gott resultat.
Ileningcn är nu att försöka få den
klassad som losrnaLlsfritr hiälome
dcl

forts. sid z3

,.oruan:d4!kll ltnchg\rer (,?/d rotkptnon xo[ ri,ctter. r,e okaada\tl dad" Kar:r Pe,t"*on, l -uo, lrnel"ton

fn!,'urX':ri::IL.*,d 
i LARY tvcket Ann-Naie Lindstlöm, ursutd ocb

1,..
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vt roc aÅreN...

Med Stock}1ollns -laryngerna
på cöta Kanal

Jag vill börja med det man vanligen
slutar med. TACK INGEGERD I för
den underbara utflykten Du ordna-
de för oss. AIlt var så lyckat. AIlt
klaffade så bra. Hur Du dessutom
ordande det vackra vädret. det vet
endåst gudarna. Kanske har Du nå'n
förbindelse med dem?

När man slog upp korpgluggarna på
morron för att bege sig rill Sthlms
Central, var det knappt man hittade
dit. så stockholmare men år. Dim
mao Ug rär. Man såg inte manga
meter framför sig. Men vil iväntan
på bussen sprack himmelen upp.
Dimman skingrade sig och vår Herre
bjöd på ett strå1ande väder.

Så starta vi då vid S-draget.
Söderut över Södertälje å Järna mor
Nyköping. Stra,x utanför, vid Sren
brogården ( Gårdens historia sträc
ker sig långr tillbaka i tiden. Nån
gång på 1500taiet ) bjöds på
kaffe med dopp. Err kåse.i holls av
f.d. museiintendenten K.G. Blom
berg. Så bal det av igen. över Kol-
mårdsskogarna med kylaren vänd
mot Norrköping, som var nästa
etappmål. C,a 20 min. iick vi gå ur

å sträcka på benen. Vi hann med att
se de bedmda kaktusodlingarna
som skal1 pryda 6 00-års jubilerande
Norrköping i sommar.

Nu vånder vi österut c,a 5 mil. till
Arkösund. Vid hotellet står källar
mästaren Per Magnusson och häIsar
oss välkomne samt bjuder in oss ti1l
dukade bord. En utsökt lunch
bestående åvr Landgång, arkösunds-
flundra och kaffe på det. Han ger
oss en kort historik över den gamla
fisk- å badorten Arkösund. Han
drar också en del vitsar för oss. San
na och lite "rövarhistorier" var vä1
också med. En gammal känd pianist
(Berdt Olsson) underhåller med
gamlx glade slagdängor, passande
var generatlon,

Efter ållt det goda vi fått, får vi ra
oss en promenad ner till kajen, där
M/S Svea Lejon våntar oss för att
ge oss en sjötur genom mångom-
sjungna S:t Annås och Slätbakens
skärgärdr, där ifrån bl.a. den vä1-
kända melodin "Svinstå skär" kom
mer. Vi ståvår nu mot Göta Kanals
mynning dår fömta slussen MEM
passeras.
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Sakte så sekta (5 knop) glider vi i
den smala kanalen, dår man på vissa
ställen kunde nå stränderna med
händerna. Tegelbrukets duss har vi
nu kvar, innan vi når slutet på vår
båtfärd,Söderköping. Här väntar oss
bussen som skall föra oss tillbaka
til] Stockholm- Genom ett leende
landskåp där allt tycks blomma på
en gång. Hägg, syren, fruktträd och
vårens alla vackra blomster.

Men stopp nu I Det blir ett uppehåll
till efter vågen. Vår strålande Fest-

\ry

PS.
Innan jag återgår till 1nin hängmatta vi11 jag passa på

att önska alla LAR Ys 1äsare
EN SKÖN SOMMAR! DS.

kommitte kommer med en öveF
reskning. Dom bjuder hela gånget
på kaffe med dopp vid seneringen
Tre Tallar.

Så till slut: Ett tack till vår guide
(Kalle Karlsson) och vår chaufför,
som underhölI oss med både rums-
å inte alldeles nrmsrena vitsar. Jag
frågade dem hur de kunde vara så

gladå å så på alerten. Jag fick till
s.rarr Man blir precis som passare'
rarna är-

Så stdck på Er.
Helge Sundin

,-).

21



/A,ru

MED POSTEN

TACK FÖR GOTT SAI\4ARBETE

Jag vill genom LARy tacka Karin
och Sjv för gott samårbere under
min tid som kisstir

Hoppas ar Ni även i forrsärrninsen
vill hålla kontakr med mei -

Halsningar lrdne

VI BEHOVER FÄRDT'ÄNSTEN
Om man lror att man har någon
hjälp av sina täkare när der qåjter
färdrjdnst så bedrar man sei. Ia? har
sökr sröd både hos min ooeiaions
Iäkare och hos distrikrsläkaren uran
resultar

Jag lörstår att färdrjänsten kostar
samhaliet en del r!,ten der är ingetjämfört med det värtle den har t ,
oss laryngektomerade. Om man,
som Jå9, ar ensamstående och inte
har någon familj som kan ställå
upp är den dessutom särskilt nöd
vändig.

I fråga om samhällets kostnadervil jag gärnå citera vår nurnera
bortgångna vän Nancv E ksson:
Vi bat iu si iloa betdlat ! '

Atr jag genom LARY vänder mei
rill RLE beror på att jag ver atr ni
lorstår mrna synpunkter på den här
trågan._Tack ftir rad ni redan gjorr
lor o§s laryngekromer3de.

Gunnar Albinsson

Svar: Vi fötstår t l fi1lla dind svn
pu kter på behooei au fårdtia.ist.
Vi bar också på uai ;ktio;sf,ro
grdm tagt upp Jriigan och kommer
att \atrd till dlla kraftet tor att för.
söka få en förbdttriig. '

notf
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TILL HEMLIG ORT

Den 16 maj hsde Göteborysföre
ningen en hemlig rese, men p.g.a.
xrbete kunde jag ej anmäIa mej. Då
jag sen talade med Sven i telefon
llckades jag få veta vart färden
skulle gå. Tänkte att jag kunde mö-
ta upp under vägen, men inga tider
pessede in. När jag slutade arbetet,
tog jag bilen och stack iväg ti1l den
hemlige orten.

Många förvånade blickår mötte mej
på gatan, ingen visste ju att jag
skulle dyka upp- Ett par kära vän-
ner hade t.o.m. skickat iväg ett kort
ti1l mej från Grånna, där jag nu
mötte upp.

Medan alla åt lunch, gick jag en
mnda på stan. Var bl.a. och tittade
när de gjorde polkagrisar. Sen bar
det iväg till hamnen och båten, som
skulle tå oss över till Visiflgsö. Vän
tende remmålig§,egnar körde oss
en rxnda på ön, vilket tog en tin-
me. Vädret var det bästa tänkbare,
så det blev en härlig eftermiddag för
mej. Fården tillbåka till Gdnnå
gick i täckt båt. Vid kajen möne
bussen. Själv satte jag mej i min bil
och vände nosen mot Skövde.
Ängrar inte en minut att jag for
tiil Gränna och fick träffa ålla
kamraterna igen. Nz änskdr jdg dem
dlla en fteolig ocb glail sommdr.

Irdne

En nyfnikt laryng ifnin Vika
stod i ett kdn å ?rediha!

sa, ri låter ju alldeles litu) !

forts. .. i Örebro
Medlemsartalet var vid senaste
årsskifte 67 varav 29 larynger. Man
har som regel ser möten per år. En
egen kanslilokal lår disponeras på

Medborgarhuset. Bidråg till verk-
samheten hår för det gångna året
u tgått från landstinget med 8.000, ,

Odd Fellows 2.000: och dessutom
ytterligåre 2.000,- från ånnat hå11-

Efter mötet bjöd föreningen på
lunch i husets matservering och en
trevlig kontaktskapande samvaro,
vars betydelse aldrig får underskat-
ras. Kål1elsen till årsmötet avslutå-
des med orden, "Väl mött på vårt
årsmöte. Vi hoppas på en trevlig
sammankomst". Att den förhopp_
ningen infriades med god maryinal

'ill lag gdrnå skriv, under.
R hlf
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Konsten att gä ner i vikt
utan att svälta sig till diids

D€t där med att gä ner i vitit. det är besvärligt! Alla har vi vål
Iorsokt om och om igen att minska pa antalet kilo. lnte kan_
sxe ror att vi a a gånger mär så lörfårligt illa. men Iör aildet nägon.gang kan vara trevligt att kunna gå in ien afrär
och beställa fram kostymer med nummer aom inte alltid
slutar på D och som inte alltid år tresiffriga. Ja. ni som håi
mitt problem vet vad jag menar. Och des;utom har man iu
pr€ssen från alla omkring sig! Och det är en svår ores3.
lbland undrar man om inte omgivningen tycks må iämre
av att man är nägot rundlagd än man iör siätv!

Självupplevd berättelse, med många korn av sanning,
av Nils-Olof Westberg

Saxat ur

För ett år sedan . . .

berättade jag om hor en härlig resa
lill Ma,leira resulteraJe i mangder
av e\tlakilon. Jag lovade dä också

friskvårdsprofet som mån vä-r. . .

och är att nu skule der bli å.ndra
bular av. Och andra bullar biev det
inte (ag har aldrig gilar bular),
men dairemot blev det rätt snar lika
mycket god mat och stundom också
ett och annat I dryckjomväe. De
första veckoma gick tag ner. det
§ka erkännas, L,ch Ja.q kände miq
mäkta \rolt. Men de lodå r,reef:
semas tid :ir ju tyvä; ofra vzildisr
kort. Man startar med ett humör
som kan försätta berg , och hdtkar
sncbbare afl man kdn iaga FylTe(
ärer in jaamla kaft \anor. När vå
ren kom var Jer definitivr dags arr
konsratera. mitt ldfte om arr ra.a
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RHLs tidning Status

ner massor med kilo i vikt var
omöjligt att infria!

Men nu har 10 kilo rylit...
. .. och det ska bli fleralAha, säger
de som varit med fön - och de som
k:inner NOWrs förkärlek för mar
och sega råttor - der drdjer inte
länge förrän vågen slår samma jm-
ponerande tal som tidigare. Men se
där kan ni kanna er blåsrat Recen-
teti Banrnine \eckor i strSctt N;il
Skidåkniry så Gunde S och Thö-
mas W kan kdnna sig hotade? Neil
S!aret heter helt enkeh

Scarsd;le- metoden !
Efter art halegat rio dar nere på Bil-
lingehus och fastat bort tio kilo för
fem år sedan. etter att tre strävsåm-
ma månader varje år ha avstått från



gottegod mat och dito drvck och
vaie såns har gått ner nå;ra kito,
så hårjäg änrlisen lått tas i en mc
rud \om har Jlr: MAN FÄR ÄT{
SA MYCKET MAN VII,I OCH
MAN FÅR ÄTA TRE GÅNCER
OM DAGEN . . . och åndå går man
ner i \iktl En bm ullminllnins\
dict måste \,,ra vJlsm*ande n.t-
lii. mättande och okomDliceråd
Det ir Scar\dJle-merode;. Fntier
mrn ilen h r miln samnrerar ,:n
viktminskning av 5 hg per dag.
Själ\ grck jas ner mer O(h ,an xi'l
inre likå lårt up| isenl

Bara 14 dagar
i stöten !
Mängder av goda råd och förkla,
ringar står att tinna i boken som iusl
heter SCARSDALE-metoden. ur
given av förlaeer Askild & Käme-
kul. Boken Ennsidefl estabokhand-
lar och kostar ungetf tre tior. Den
är skriven av med dr Herman Tar
noweroch en av "Ame rikas ledan de
författare av böcker som självhjä1p,. .
Såmm Sinclair Baker Den
är verkligen värd att läsa. Det finfi-
na med hela metoden är art kosren
är så sammansatt att man kan lon
centrera sina ansrclngningår till en
tvåveckorsperiod. sedan får. man
gå över lill två veckor av'håttatbr,
men" kost- Ingä månaderoch år av
kruska och grönsaker (ineet onl om
någondera delen, men jai vill hetsr
lätta upp dieten med lire annar).
Ne.j, lär vånkas vissa middagar
pånnbiff, kycklin,:, oxköft. skal-
djrmsallad, kalv- och lammkorlet
ter och mycket myckcl annat. Men
inte på en gång, farståsl Allr som
skå stckas ska tiliasas i en sk r./:
&rnpdr,la, som inte krävcr eu dugg
fet!. Och sen finns dei en s:irskild
gryla, en /.,/s^rd, som man ska ha

fylld med valten rio minuter och se-
dan hälla irt vattnet lör atr så bå_ra
slänga i kycklingen även denna
gång uran minsla smör eller srek-
marga n. Och det blir saftigr och
eott. Och man får ära myckett För§-
la veckan när dct vankades nann
bifi vräktejas i mis sex styckdn (a.
jag vel, menjag ville prdva om det
funkadc ändå) och baske stod vå-
gen inte på fem hekto mindre mor,
eonen därpå i dtla fall. Det här med
iergryta och teflonpanna gör väl att
dlla tvinnor som 1äserStatus nåslän
skEttår på sig åt min okunnishet,
men detjag förklarat ovan:ir någor
som ala kärlslokar måsle tä i sigför
att de ska begripå att kött kan sma-
kajättegott utan smör och såseroch
annat onyttigtl

Varie morgon .. .
. . . rir det hårdabud. En halvgrape-
frukt, kaffe eller te och en. säger
en, skiva fullkornsbröd. lnte sår
man mätt från det målet. men der är
ju inte så många timmar till lunch-
er. Tidigare hoppadejag allrid över
den i bantnirysambitioner, med den
påföljd art jag åt dubbeh så mycket
till middan ! Nu b.juds rostbitr (ka.U),
tunga, fruktsallåd, tonfisk, ägg, ma,
ger ost, kall kälkon och mycket an
nat. lnte pä en gäng trtan var iör sis
- och alltid tillsammans med enbårt
grönsaker och/eiler keso. Och se,
dan kommer middagen. . . t 7?r rlr.r
nåndaseniddasen: Fisk och /elter
skaid.jur av vad slae som }elst. Tjll
agning Lrtan fett, i teflon- eller sil,
verstone stekpanna. Blandad sallad
med så många grönsaker ni önskar
I skiva rostat bröd. Det behöverin,
te rostas, men det blir mest aro-
miskr efter en låu rosrning. Crupet
rukt eller annår lrukr. kafe eller re

och sa isvatten. tnser dl. inper
vin, ,nsen läsk ISVAiTEN: -
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Jag böriade i september. . .

. . . och gick de två första veckoma
ner 7 ks. De två följande ''hala for-
men" vecloma gick jag ner 3 kg
til. Totalt älltså l0 kg. Men det fina
i hela kåksången var att dessa
veckor - det låter som en saga men
är fattiskt sant - har få1t mig att ir-
te vilja åta fettranden på fläskkot-
letten, det som jag tyckt varit så
gotl fömt. Och det fick mig att för
första gången skåra bort fettet på
vade skiva av julsldnlnn - och jag
gjorde det utan större saknad! M€d
aidra ord: läse. man boken och föI,
jer enkla, givna rcg)er sä far nan
ändrade natvånol

Når rulen var över...
. . . har jae för om åren allid gått
upp alting jag brukat gå ner under
september Den maråden, liksom
jaruari och maj, har alltid vadt mi-
na bantnirysmånader Men den här
juler hade jåg "bara" gått upp sex
kilo. Jag låg fyra under närjas bör-
jade nästa Scarsdale,stöt i ja.nuaril
Nu har januari månad gån och jag
vräkte till med nio tdlos viktminsk
ning den här gårgen. Min tredje
bantningsmånad varje år är maj. Då
ska jag banne mig inre ha gårt upp
mer än max fem kilo - och har då
alltså en nertominskning a! 7 kg!
Sen btir det Scarldale i mai. . . uch
sen i september.. . och sen ijanuari
-85 . . . och sen -ja. sen börjas vam
ne.e på trivseivikten och kunna
börja köpa kläder igenl

Min bantning är helt
oviktig .. .
. . . för andra, hörjag kritiska läsare
muDla inom sig. Men jag skdver in-
te om den för att tala om hur myc-
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ketjag går ner. Jag skriverd:uior all
det knappast finns någon som äls-
kar godis så mycket som jag, inte
rågon som iilskar glass så mycket
som jag, inte nägon som ålskar mat
och dryck så mycket som iag! Och
när er sådan "gottegris" i dubbel
bemärkelse blir h:iqiven fetthatarc
och viktminskningsålskare, då kan-
ske det kan vara något för andra
också att ta efter Harjåg fel? Hop,
pas inte,

Tala med din läkare. . .

. . . om du är det minsta lilla osäker
innan du biirjar med Scarsdale-me-
toden. Det rådet år viktigt att alla,
som har t ex mircta hjtutfel föUer

TALA MED DIN LAKARE IN.
NAN DU SÄTTER I GÅNC!

Den här metoden passar natur-
Liglvis inte alla, men den bör passa
tildckligt många för att Status-]ä
sama ska kurma ha glädje av den.
Och det :ir ett kDl sätt att gå ner i
vikt på. I boken finns kapitel som
"Svar på nyböiarens frågor",
"Gourmetdieten", "Spara peng
ar"-dieten, "Den vegetariska
dieten". en särskild Låkarbilaga
och myckel, mycket annat.

Springa i trappor...
. . . harjag också börjat med, ril in,
te minst vår svafta labradors fasa.
Hon vill åka hiss. Det har husse all-
tid tidigare giort med henne. Nu
flänger han uppför hala tmppor...
Nej. hon !agrar. så henne sdtterjug
ihissen. lubbar rmnpoma upp rill
kontoret (fyra trappor) och rrycker
sedan upp hissen med hsnden. Der
air bara inte klokt. Det tvcker insen
på kontoret heller när jäg de föÅta
gångema kom inflåsdnde som det
vårsta ånglok, men ru går det tärta-



"HJ 
AI.PM E UE [S MABKNAD"

§TOMASKYDD

>1. * vi vi j< j< ;S ii ;t: :i. ,i ,: )j. )i )i: :k ,: ,: ;: * ;t tr :1. ,: * * ;t: ;t;1. :t: )9 i? :t: >t: ;! )i. )k i! lr

Stomaskydd av vit textil med kård-
borrslås.

Olika halsvidder: 35-42. Angiv
önskad storlek P s kr 22:

såljs genom

RLEs KANSLI
§e sid. 28

Larmapparater i olika prislägen
och utförande kan rekvireras från
WOR LD iMPOR T
Box 10166, Stockholm
Ordertelefon o8/* AB 75

Pris från ca 25: -

LARMAPPÄRÅT

En ung logopecl i Paris
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN',

Vår fond instiftadcs 1977 och fick olliclellt föliande namn, "LarYngek-
tomcrades Gåvo och testxmentsfond". Populårt kallnr vi den LARYNG-
F'ONDEN,

lnflutna medel skJl användas, om donator ej annat föreskriver, till rehå

bilireringsåtgårder för behovande inom RLE.

Fonden förvaltas .§ RLE:sqirclsen och finnatecknas av två xv dess leda

möter i förening.

F onden revider.rs av RLE stvrelsens revisorer.

Berättå om vår fond för vänner och bekantal

Ni önskas en SKöN SOMMAR I

Tänk På Vår Fond I

Pos.giro 91 82 58 5

Harald Ryfors
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