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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 
Bästa medlemmar, nu har tre fjärdedelar av det vi kallar ”Corona-året” gått 

och vi har som vi förutspådde haft en mycket begränsad verksamhet. 

Dock har vi kunnat genomföra alla våra planerade möten inom styrelsen, 

både i Eskilstuna och i Nyköping där våra lokaler varit anpassningsbara. 

Vidare så har vi som redovisas i Glödlampan, genomfört ”årets händelse” - 

den planerade länsföreningsträffen på Sundbyholms slott - fysiskt med ett 

40-tal deltagare som resulterade i väldigt positiva omdömen och gav 

styrelsen mycket aktiva förslag till kommande verksamhetsplan. Vi har 

även genomfört många utomhusaktiviteter.  

Vi har också förstärkt vårt kansli resursmässigt med att åter knyta Raija 

Nyholt till oss som ska ansvara för vår nya ungdomssatsning, som haft sin 

första samling på Motorstadion i Eskilstuna, mer om det framöver. 

Bestående intryck och hittills varande lärdomar av Corona-året har varit att 

föreningslivet har digitaliserats fortare än vad vi någonsin kunnat ana.  

Sist men inte minst så har FRS fått en ny större styrelse på plats med två 

nya ledamöter, så nu känner vi oss rustade för en ny mandatperiod som 

förhoppningsvis ska ”sjösätta” många av våra gemensamma 

framtidsplaner. Ha en fortsatt bra höst, och glöm inte att hämta löpande 

information på vår nya, mycket fina hemsida. 

 

Sven-Erik Fritz / ordförande   

 
På grund av rådande Coronapandemin råder begränsad 

verksamhet inom Funktionsrätt Sörmland. 

 

 

 

 

 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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KANSLIET / RECEPTIONEN 

 

Vi har under rådande pandemi haft kansliet öppet, men med några små 

justeringar gällande tiderna. Vi har inte gjort några förändringar för 

personalen, däremot har vi förberett för att de ska kunna arbeta hemifrån 

om situationen förändras, vilket kan medföra att vi stänger kansliet med 
omedelbar verkan. 

 

Vi vill på bästa sätt försöka vara medlemsföreningarna behjälpliga 

med det som de har behov av.  

 

 

 

PROJEKTET 
 

Vi har anpassat verksamheten i projektet för att alla ska känna sig trygga 

och för att minimera risken för smittspridning. 

Många deltagare har sagt att de uppskattar aktiviteterna eftersom de ger 

möjlighet att hitta på trevliga saker utomhus i sällskap med andra 

människor, vilket skapar möjlighet till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 

En rapport med bilder och text från årets verksamhet finns att 

ladda ner på Funktionsrätt Sörmlands webbsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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MEDLEMSTRÄFF I SUNDBYHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsrätt Sörmland bjöd in till en dag med medlemsföreningarna i länet 

för att förutsättningslöst diskutera kommande verksamhet. 

Föreningarna som deltog uppskattade dagen. 

Många bra synpunkter framkom som till exempel marknadsföring och 

tillgänglighet, bilda grupper (barn-vuxna), sociala kontakter i olika frågor, 

föryngring och modernisering, utbildningar och föreläsningar, föreningsresor 

mm.  

Funktionsrätt Sörmland vill tacka alla deltagare för att de gjorde att 

dagen blev så bra.  

  

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/


4            Besök oss på               och funktionsrattsormland.se 

Post och Besöksadress Ansvarig utgivare 
Funktionsrätt Sörmland Sven-Erik Fritz 

Eleonoragatan 18 A  

633 43 Eskilstuna Skicka material till: 
016-13 87 90 resurs3@funktionsrattsormland.se  

kansli@funktionsrattsormland.se  

 

ELÖVERKÄNSLIGAS FÖRENING  

I SÖDERMANLAND 

 

Trådlös teknik kan ge elöverkänslighet samt bidra till att orsaka även andra 

sjukdomar. Elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning som 

kan konstateras genom att mäta specifika biomarkörer i kroppen och visar 

avvikelser i hjärnan vid MR-kameraröntgen. Den går att behandla, men det 

görs inte i Sverige. Många elöverkänsliga lever i ständig karantän.  

 

Allt fler får symtom och sjukdomar på grund av exponeringen för 
elektromagnetiska fält (EMF). Några diagnoser/symtom som kan kopplas till 

EMF är enligt forskningen psykiska diagnoser, ADHD, Autism, Alzheimer, 

MS, ALS, ME, diabetes, leukemi, bröstcancer, testikelcancer, minskad 

fertilitet, elakartad cancer i hjärnan, hörselnervscancer och problem med 

sköldkörteln. Plötsliga hjärtstopp hos yngre och hjärtproblem kopplas nu 

också till EMF, men ännu inte lika tydligt som övriga neurologiska symptom 

och sjukdomar samt cancer.  
 

Elöverkänsligas Länsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden 

intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av 

mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält. 

Förbundet har omkring 2 200 aktiva medlemmar och är ett av 40-talet 

förbund inom Funktionsrätt Sverige, med sammanlagt ca 400 000 

medlemmar. 

 

Vill du presentera din förening i Glödlampan, kontakta kansliet. 

 

 

Nytt från och med 1 september 

Funktionsrätt Sörmland byter hemsideadress och mejladress från och 

med 1 september till funktionsrattsormland.se.  

De föreningar eller personer som använde hsod.se kommer att 

kontaktas. 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
mailto:resurs3@funktionsrattsormland.se
mailto:kansli@funktionsrattsormland.se

