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Vår nye förbundsordförande, Jan-Henrik Sandberg, skå-
dar ut över de församlade kontaktombuden i Folkets Hus. 
Tillsammans med representanter för Grafikerna och 
Skogs- & Trä, redogjorde han för  idéerna om samarbe-
te mellan våra förbund. (Sid 4—6) 

Ordföranden 
har ordet: 
Ni vet redan att de för-
kastade vårt första krav 
på friska pengar lika till 
alla. Och vi fick damma 
av vår kravlista för att se 
om vi åtminstone får 
med något krav från 
denna. Även till denna 
blev svaret ett NEJ, så 
därför strandade våra 
lokala löneförhandling-
ar. Även denna fråga är 
förd till central förhand-
ling. 
   Grupp 5 till Ved/
Massa är ett redan över-
enskommet krav från 
tidigare lönerevision 
som ännu inte är löst 

Sid 2. 
 

Besök av Christer 
Larsson. 
….Men funderingarna 
landade övergripande på 
oron om hur vår organi-
sation vid ett eventuellt 
samgående skulle se ut. 
Christer trodde i vart 
fall att organisationerna 
inom Pappers skulle se 
ut som idag.  

Sid 3 

Foto: 
Annika Hernehult 
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Ordföranden 
har ordet 
Höst igen. 
Hoppas ni haft det bra under sommar och semestrar 
trots det något instabila vädret som varit. Nu går vi i 
varje fall mot mörkare tider igen, (soltimsmässigt 
alltså). Vi får hoppas att rent fackligt så går vi mot 
ljusare tider så att vi får många och 
goda frågor lösta på bästa sätt.  
 
Extrakongress i höst. 
En av våra viktigaste frågor kommer 
att avhandlas under denna kongress. 
Vi har ett reportage på annan sida om 
vår kontaktombudsträff som handlade 
om just detta ämne inför kongressen. 
GPS utredningen = fortsatt utredning 
om eventuellt samgående Pappers, 
Skogs- och Trä och Grafikerna. 
 
Förhandlingar. 
Hoppas på en så snar lösning på 11-
timmarsregeln som möjligt. Frågan är 
ju förd till central förhandling som så 
många andra avdelningar också har 
gjort. Här väntar man på ett prejudi-
kat från arbetsdomstolen som kommer att ta sig an 
ett fall i slutet på hösten eller tidigt våren 2008. Fal-
let vi får följa kommer från avd 78 i Mariestad. Så 
snart man fått fram ett prejudikat att arbeta utifrån, 
blir vår centrala förhandling troligen löst så snart 
som möjligt.  
   Angående HR-projektet så framförde vi en del 
önskemål som handlade om lösningar om avlös-
ningstid och flextid. Vi vill få fram ett flextidsavtal 
snarast möjligt (gärna redan vid december månads 
utgång). 
   Och beträffande avlösningstid så är vår ambition 
även här att finna en lösning så snart som möjligt. 
(Förtydligande av avlösningstid: Vi anser inte att 
man skall arbeta 8-timmar med betalning + avlös-
ningstid obetald.) Vi anser att även avlösningstiden 
är betald arbetstid. 
   Vi hoppas även att så snart som möjligt finna lös-
ningar till våra medlemmar som befinner sig i över-
talighetsgruppen.  

 
Lönerevisionen.  
Ni vet redan att de förkastade vårt första krav på fris-
ka pengar lika till alla. Och vi fick damma av vår 
kravlista för att se om åtminstone vi får med något 

krav från denna. Även till denna blev 
svaret ett NEJ, så därför strandade 
våra lokala löneförhandlingar. Även 
denna fråga är förd till central för-
handling. 
   Grupp 5 till Ved/Massa är ett redan 
överenskommet krav från tidigare lö-
nerevision som ännu inte är en löst . 
   Även T-2 Till Lab. är en fråga från 
tidigare lönerevision. Hoppas att även 
denna finner en snar lösning. 
   Vi har dessutom dammat av en 
gammal fråga om utfyllnadstid. Så 
här har skiftschemakommittén börjat 
se över en rad olika alternativ som vi 
kan gå fram med. 

Joakim Eriksson 
Ordförande. 

”Hoppas på en så snar 
lösning på 11-timmars-
regeln som möjligt. 
Frågan är ju förd till 
central förhandling 
som så många andra 
avdelningar också har 
gjort. Här väntar man 
på ett prejudikat från 
arbetsdomstolen som 
kommer att ta sig an 
ett fall i slutet på hös-
ten eller tidigt våren 
2008”  

Robert Nyberg 
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Besök av Christer Larsson 
från förbundet 
 
Den 2 augusti fick vi besök av Christer Larsson för-
bundet. Vi vandrade runt och besökte en rad manö-
ver/fikarum och vi träffade ett 30-40 tal medlemmar 
runt om i fabriken.  Han hade en fråga med sig till 
våra medlemmar: Hur väl kände de till vad extra-
kongressen i höst skall handla om? Om förbundet 
ska vidareutreda en eventuell sammanslagning med 
Grafikerna och Skogs & Trä. 
   Kunskapen bland våra medlemmar var olika i den 
frågan men de flesta kände till eller hade hört talas 
om detta. Man fick möjlighet och dryfta andra frågor 
med Christer också.  
   Men funderingarna landade övergripande på oron 
om hur vår organisation vid ett eventuellt samgående 
skulle se ut. Christer trodde i vart fall att organisatio-
nerna inom Pappers skulle se ut som idag. Men man 
skulle få en organisation med klubb eller sektionsin-
delning (som vår klubbverksamhet) istället för som 
idag.  
 
Det togs även upp frågor om medlemsavgift, för-
säkringspaket mm. Christer svarade att förbundets 
ambition är att inte höja avgiften. Åtminstone inte i 
dagsläget. Försäkringen trodde han att varje organi-
sations paketlösningar troligen skulle gälla även vid 
en sammanslagning. Han betonade att försäkringar 
normalt inte är frågor han sysslar med normalt så 
han tordes inte yttra sig mer än att han tror.  
   På ÅKC blev besöket något längre, detta med an-
ledning av att Christer är väldigt kunnig inom ener-
giorådet och många frågor med tyngdpunkten inom 

detta område besvarades där. På ett område träffade 
vi på en person som valt att stå utanför medlemska-
pet. De diskuterade en lång stund om både det ena 
och det andra. Efter denna pratstund så hade denna 
person inget negativt att yttra om den fackliga verk-
samhet som Pappers bedriver.  
   Sedan var det lunch och på eftermiddagen vandrade 
vi vidare för fler besök. Där dök viss problemställ-
ning upp, men det visade sig att problemet redan var 
löst. Dock hade denna grupp ett behov av att diskute-
ra det inträffade så vi stannade så länge som vi kände 
att vi var behövda där. 
 
Efter detta besök så får jag sammanfatta det hela 
med att säga: 
Ni skötte er jättebra och bemötte Christer på ett jätte-
bra sätt och besvarade frågorna sansat och välmotive-
rat. (Man känner sig, som ordförande, väldigt stolt att 
visa upp medlemmarna då. Tack för det!) 
   Christer hade en väldigt positiv syn på oss som av-
delning samt det bemötande han fick vid rundvand-
ringen. 
 
Nu till Christers och min sammanfattning i hu-
vudfrågan vilken var följande: 
Man var positiv till en eventuell sammanslagning 
(bara organisationen ser ut som idag). Dessutom såg 
man en rad fördelar vid en eventuell sammanslagning. 
   Glöm inte att extrakongressen i höst kommer att 
behandla frågan om en vidare utredning om ett even-
tuellt samgående. 
   Det kommer att behövas ytterligare en kongress för 
beslut om ett samgående beroende på om man beslu-
tar om vidare utredning på höstens kongress. 

Joakim Eriksson, ordförande. 

Christer Larsson på besök hos Åke Janzon 
på verkstan.  Se upp för traverskroken Åke! 
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Tommy Andersson, Per-Olof Sjö och 
Jan-Henrik ”Henka” Sandberg  
i livligt samspråk. 

Svåra frågor som engagerar 
Kontaktombuden. 

Träff om Pappers´ framtid. 

 
Den 13 september träffades avdelningens 
kontaktombud i Folkets Hus. Ämnet för da-
gen var Pappers framtid som självständigt 
förbund och inbjudna deltagare var även Jan
-Henrik Sandberg, förbundsordförande i 
Pappers; Tommy Andersson, vice ordföran-
de i Grafiska förbundet; Per-Olof Sjö, avtals-
sekreterare i Skogs & Träförbundet samt 
Stefan Granér från Grafiska förbundets 
stockholmsavdelning. 
   I en kort inledning drog Roger Berglund bakgrun-
den till diskussionerna om samarbete eller samgåen-
de med andra fackförbund. På Pappers´ kongress för-
ra året behandlades rapporten: ”Pappers´ framtid”. 
Fyra centrala arbetsgrupper och sex regionala refe-
rensgrupper har arbetat kring olika ämnen i frågan. 
Dessutom har det hållits rådslag bland medlemmarna 
i de tre förbunden Pappers, Grafiska och Skogs & 
Trä. Den 18-19 oktober håller Pappers extra kongress 
om eventuell fortsatt utredning om samarbete/
samgående med andra förbund. 
 
Jan Henrik ”Henka” Sandberg berättade att 
Pappers hade som flest medlemmar år 1961. Sedan 
har medlemsantalet stadigt sjunkit. Många fabriker  
 

läggs ner eller flyttar utomlands. Speciellt gäller det-
ta små fabriker. 
   Han ansåg att det är orealistiskt att låta förbundet 
krympa till ett minimum även om till exempel avdel-
ning 68 ensamt, rent teoretiskt, skulle kunna utgöra 
ett litet förbund. 
   – Det är min plikt att föra ut alla förslag till med-
lemmar och förtroendevalda även om det inte 
brådskar med ett samarbete/samgående, framhöll 
Henka. 
   – Pappers har dessutom egna skäl till att gå in i en 
utredning om ett eventuellt samarbete, fortsatte han 
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Per-Olof sjö från 
Skogs– och Trä 
förklarar deras syn 
på det hela. 

Många kontaktombud hade 
samlats i Edebosalen denna 
höstdag, 

och redogjorde sedan för de tio motioner som kom-
mit in till extrakongressen. 
   På frågan om Pappers skulle vinna ekonomiskt på 
att ingå i ett större förbund svarade han att det är 
svårt att säga men att det inte är bra för ekonomin 
om vi blir för små. Vår nuvarande organisations-
struktur underlättar dock ekonomin. 
   – Verksamheten i Grafiska förbundet och Skogs & 
Trä är kostsammare på grund av att de har fler an-
ställda ombudsmän. Detta kan leda till att en höjning 
av medlemsavgiften vid ett eventuellt samgående, sa 
Henka. 
   – Det är alltid en fördel att vara stor, svarade han 
när någon frågade om vi blir starkare ”gentemot 
LO” vid en sammanslagning. 
 
Tommy Andersson, vice ordförande i Grafis-
ka Förbundet, berättade om tryckbranschen och 
presenterade de olika avtalsområden som de är verk-
samma inom. De ingår inte i ”industriavtalet” på 
grund av att deras motparter ej vill detta. 
   – Grafiska har mer bråttom att ”söka fusion” med 
andra förbund och vi tror på ett nytt förbund, sade 
han. 
   – Vi har länge sökt samarbete eller samgående 
med andra förbund, sa Stefan Granér från Grafiskas 
stockholmsavdelning. 
   – Teknisk utveckling har lett till en minskad med-
lemskår, fortsatte han och berättade att de hade dålig 
erfarenhet av Metall där de erbjudits att gå med men 
att de då skulle få ”sitta i ett hörn vid sidan om”. 

   – Vi vill vara stridbara och både synas och höras, 
framhöll Stefan. 
   Deras medlemsavgift är uppbyggd med ett fast 
golv på 160 kr och ett tak på 474 kr. Däremellan är 
avgiften procentuell. De har ingen kollektiv hemför-
säkring. 

Forts nästa sid. 
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Per Olof Sjö, avtalssekreterare i Skogs & 
Trä, berättade att hela deras förbund idag har unge-
fär lika många medlemmar som Träindustriarbetar-
förbundet ensamt hade vid sammanslagningen med 
Skogs. 
   – Vi försöker möta medlemsminskningen med att 
bygga ut förtroendemannakåren, framhöll han. 
   De har procentuell medlemsavgift men ingen kol-
lektiv hemförsäkring. 
 
Efter att gästerna presenterat sig och sina förbund 
var det dags för kontaktombuden att gruppvis utar-
beta frågor att ställa till dem. Och frågor blev det. 
   Kommer ett gemensamt förbund att ha gemensam-
ma försäkringslösningar? 
   Skall fackliga utbildningar ske branschvis eller 
tvärsöver hela det nya förbundet? 
   Kommer Pappers medlemmar att få höjd medlems-
avgift när de andra två förbunden skall ha likadana 
försäkringar som vi? 
   Har man lyssnat med f d Gruvarbetarförbundet om 
deras erfarenheter från sammanslagningen med Me-
tall? 

   Gästerna försökte besvara frågorna så gott de kun-
de. Många detaljer måste utredas om förbunden skall 
gå samman eller ingå ett närmare samarbete. 
   De konstaterade också att förbunden tycker lika i 
många frågor. 
   Vad gäller Gruvarbetarna, som ju hade en likadan 
organisationsstruktur som Pappers, har ingen varit i 
kontakt med dem. Däremot har man hört att många 
inom f d Gruv är missnöjda med sammanslagningen. 
 
Vår ordförande Joakim Eriksson pratade med 
de inbjudna gästerna efter mötet. De var mycket po-
sitiva till träffen och tyckte att det var utmärkt att vi 
tagit initiativ denna. 
   – Ett kanonbra utbyte, det skulle ha varit fler såda-
na här sammankomster inför respektive kongress. Vi 
har saknat denna typ av träffar, sa de bland annat. 
  Joakim uppmanar alla kontaktombud att ta med den 
här diskussionen ner ”på golvet” och komma in till 
avdelningen med resonemangen innan kongressen. 

 
Text: Börje Nordström 

Foto: Annika Hernehult 

Här ser vi gästerna som precis har tagit 
emot varsin gåva: Avd. 68:s Historik. 
Mannen i förgrunden är Stefan Granér 
från Grafiskas stockholmsavdelning 
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Genom samarbetet i FoC-kampanjen (Flags 
of convention = bekvämlighetsflagg) har vi i 
Pappers avd 68 kontakt med Transportarbe-
tareförbundet och SEKO Sjöfolk. I detta 
samarbete har vi ofta varit i kontakt med Pe-
ter Lövkvist, en av ITF-inspektörerna som 
bevakar fartygsanlöpen till svenska hamnar.  
   Den 10 augusti skrev Peter ett debattin-
lägg i Dagens Nyheter om utvecklingen på 
arbetsmarknaden med anledning av LO-
ordförandens tal i Almedalen, Visby. Vi tyck-
er att Peters inlägg är viktigt och vill därför 
publicera det även i PappersMagasinet. Pe-
ter har välvilligt ställt hela texten till vårt för-
fogande. 

Roger Berglund 
 

tyg som anlöper svensk hamn. Fram till för ett år 
sedan såg arbetsdomstolen heller inga hinder för att 
blockera fartyg som anställt sjömän på närmast slav-
liknande villkor.  
   Så är det inte längre. Utan att det skett några för-
ändringar av gällande svensk lag har arbetsdomsto-
len nu anpassat sig till dagens ideologiska ström-
ningar och omtolkat regelverken så att det i prakti-
ken blir omöjligt att blockera fartyg om inte flagg-
statens rätt godkänner blockaden och/eller delar av 
besättningen skriftligen begär hjälp från Svenska 
Transportarbetareförbundet. 
   Det säger sig självt att länder som upplåter sina 
flaggor till något som ofta kan beskrivas som slav-
handel, inte tillhandahåller en konflikträtt som ger 
slavarna rätt att begära fackliga sympatiåtgärder. 
Lika självklart är det närmast omöjligt för en grund-
ligt nedtryckt sjöman att sätta sin namnteckning un-
der ett papper där han begär hjälp av en facklig orga-
nisation som kan förorsaka hans arbetsgivare kostna-
der. 
   Enligt min erfarenhet krävs det mängder av mod 
och säkerhetsarrangemang för att de berörda sjö-
männen ens ska kunna ta emot de pengar som vi för-
handlar fram till dem. Även de tysta och försiktiga 
riskerar rån, avsked och misshandel. 
   Om det finns papper på att de begärt hjälp är det 
närmast självklart att sjömännen går en så svår fram-
tid till mötes att det vore direkt oansvarigt att ställa 
krav på en lön som hittills varit självklar för sjömän 
på bekvämlighetsflaggade fartyg som anlöper svensk 
hamn. 
   Svårigheterna som vi har mött i vårt internationella 
solidaritetsarbete skulle möjligen kunna avfärdas 
som ett litet undantag om det inte vore för att vi ser 
likartade tendenser på hemmaplan. 
 
Vi som arbetar i Transport ser hur ett flertal bran-
scher utsätts för ett marknadstryck som pressar ner 
priserna för deras respektive tjänster och därmed 
också pressar arbetsgivarna att försöka sänka de an-
ställdas löner. Allt sker i ett rättsligt och politiskt 
klimat där mer eller mindre förtryckta människor tar 
allt större risker när de söker hjälp från en fackföre-
ning. Folk är rädda och företagen under tryck. 
   Vi ser det bland annat i åkeribranschen, i taxinär-
ingen, bland tidningsbuden och i de företag som säl-
jer marktjänster till flygbolagen. Om vi dessutom 
betraktar utvecklingen inom en rad andra LO-

Peter Lövkvist: 
Vad menar Wanja Lundby-
Wedin? 
 
Under Almedalsveckan antydde Wanja Lundby-
Wedin att LO är öppet för resonemang kring ett nytt 
huvudavtal och begränsningar i konflikträtten. Enligt 
mediereferaten är det oklart vad som egentligen 
sagts men de oroväckande tendenserna förstärks av 
att Saco:s ordförande, Anna Ekström, går ännu 
mycket längre i sin beredvillighet att offra den fack-
liga konflikträtten. Enligt flera referat avvisar hon 
till exempel fackliga blockader som otidsenliga. 
   Det är djupt olyckligt att två av landets viktigaste 
fackliga företrädare uttalar sig så slarvigt om något 
så viktigt. Det ger intryck av att vår arbetsmarknad 
har nått en så hög nivå av socialt hänsynstagande 
och ansvarsmedvetenhet att de fackliga organisatio-
nerna inte längre behöver några konfliktvapen för att 
säkerställa kollektivavtal och rimliga villkor för de 
anställda. 
   I själva verket är det precis tvärt om: vi lever under 
en period när en rad samverkande faktorer bidrar till 
försämrade villkor och lönepress neråt inom delar av 
främst tjänste- och byggsektorerna. Det bäddar i sin 
tur för ett företagsklimat som snarare premierar an-
svarslöshet och brutalitet än social hänsyn och om-
sorg om de anställdas väl och ve. 
   Om vi börjar med det område där jag själv arbetar 
är den tendensen mycket klar. 
 
Sedan sju år arbetar jag med att teckna interna-
tionella sjömansavtal för bekvämlighetsflaggade far-

Forts nästa sid. 
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förbund som ver-
kar inom tjänste- 
och byggsektorer-
na ser vi samma 
tendenser: en kom-
bination av ständi-
ga upphandlingar, 
internationell kon-
kurrens, avregle-
ringar och beman-
ningsföretagens 
expansion bidrar 
till en brutalisering 
av arbetslivet och 
försämrade villkor 
för de anställda. 
   I ett historiskt 
perspektiv framstår 
den utvecklingen 
närmast som själv-
klar. När vår ar-
betsmarknad, ovanpå internationalisering och av-
regleringar, i allt högre utsträckning inriktas på 
tjänster i stället för på industriell produktion, inne-
bär det att företagen minskar sina kapitalkostnader 
medan lönekostnadernas relativa andel av produk-
tionen ökar. I extremfallen står lönerna för uppåt 90 
procent av totalkostnaden. I hårt konkurrensutsatta 
servicenäringar blir därför förmågan att hålla löner-
na nere i de enskilda företagen ofta ett av de vikti-
gaste konkurrensmedlen i ambitionen att behålla 
och få nya uppdrag. 
   Och nu när den borgerliga regeringen arbetar så 
hårt och delvis framgångsrikt för att minska den 
fackliga organisationsgraden genom att göra det 
orimligt dyrt att vara med i ett fack med tillhörande 
a-kassa, minskar också den fackliga förmågan att 
säkerställa och upprätthålla kollektivavtal. Därmed 
försvagas också den enda garantin för att lönekost-
naderna inte ska bli ett konkurrensmedel i företa-
gens kamp om uppdrag. 
 
Med tanke på att den svenska modellen bygger 
på att det inte finns några lagstadgade minimilöner 
framstår det som extremt viktigt att försvara de 
fackliga organisationernas rätt att teckna och upp-
rätthålla kollektivavtal. Och när enskilda företag 
envisas med att öka sin konkurrenskraft genom att 
sänka sina lönekostnader under avtalsnivå, finns 
inte så mycket annat att göra än att ta till olika for-
mer av primär- eller sympatiåtgärder för att säker-
ställa avtal. Naturligtvis är inte fackliga blockader 

något självändamål. De ska brukas med ansvar, men 
de behövs i undantagsfall och bara det att vi har så 
påtagliga möjligheter att blockera företag verkar lug-
nande på hela arbetsmarknaden. Även flertalet arbets-
givare vinner på att det finns regler som ska tillämpas 
lika för alla. 
   I det läget är det snarare nödvändigt att förstärka 
konflikträtten än att börja försvaga den lagstiftning vi 
har idag. Undermineras våra fackliga rättigheter finns 
uppenbara risker att utsatta yrkeskategorier förvand-
las till renodlade låglöneproletariat – precis som sjö-
männen på de bekvämlighetsflaggade fartygen. 
   Den svenska fackföreningsrörelsen står inför enor-
ma utmaningar och behöver sina vapen som en liten 
del i det arbetet. Att en akademiker som Anna Ek-
ström inte förstår att det förhåller sig på det viset är 
begripligt, men att LOs ordförande börjar tala om be-
gränsningar i konflikträtten är så oroande att det fak-
tiskt krävs en klargörande debatt och tydliga svar. 
   För vad menade egentligen Wanja Lundby-Wedin 
när hon pratade i Almedalen? 
 

Peter Lövkvist 
Svensk koordinator för ITF-arbetet mot bekvämlig-

hetsflaggade fartyg 
Svenska Transportarbetareförbundet. 

 
  
 
 
 

Peter Lövkvist  
ute på fältet 
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SKYDDS- 
FRÅGOR 

Arbetsmiljörapport sommaren 
-07. 
Olycksfallen: Målet är 10 st som skyddskommittén 
har satt. Tyvärr så har vi passerat målet under somma-
ren. Vi är nu upp i 12 st, men vi får hoppas att vi kla-
rar hösten med få olycksfall så vi hamnar på ungefär 
samma nivå som förra året. (16st). 
   Vi hade ett allvarligt tillbud i somras i Hydrosulfit-
anläggning 2. Orsaken till utsläppet av SO2 berodde 
på kvarvarande SO2 i ledningarna. Hydrosulfitanlägg-
ningen kom i gungning och SO2 frigjordes i avgastan-
ken och övergick i gasform. Man har en rutin att man 
skall köra en spolsekvens när man stoppar och startar 
anläggningen. 
   Den här gången så hade man inte kört spolsekven-
sen när man startade, men operatören följde gällande 
driftinstruktioner. Nu har man reviderat driftsinstruk-
tionerna så att man ska köra spolsekvensen vid stopp 
och start. Man kommer att ytterligare utreda vad man 
kan göra för tekniska förbättringar så att ingen ska 
behöva hamna i ett gasmoln. 
 
Vi har pratat mycket om utrymning vid brand men 
när vi får GAS larm så har vi inte lyckats få alla ruti-
ner och instruktioner så tydliga att alla förstår att då 
gäller inrymning till manöverrummet istället för ut-
rymning. 
   I manöverrummet skall det finnas en Brandradio 
som skall vara på för att få vidare information vid 
gasutsläpp eller brand.  
    Och skulle det vara så att man får GAS i manöver-
rummet så skall man utrymma från den till en säker 
plats som skall finnas med i instruktionerna på resp. 
avdelning.   
   Man ska också öva inrymning och utrymning en 
gång per år, arbetsledaren ansvarar för att detta görs. 
 
Projekt: Emb. Man har fått pengar till ett nytt sorter-
ingsbord för att kunna hantera bredare rullar, förhopp-
ningsvis startas projektet under hösten.  
   Utbyte av processtyrsystem, etapp 1 ÅKC, RP och 
avloppsrening, startas under september månad. 

Taisto Hautala 
Arbetsställets huvudskyddsombud. 

KLOKA ORD 
Ledarskap är att få andra att växa. 

Auktoritet, men inta vara auktoritär. 
Ha självförtroende men inte vara självgod. 

Okänd tänkare. 

Truckkyrkogård? 

Saxat ur LO-Tidningen 14 september: 
 
”Inspektioner ska minska 
truckolyckor 
 
Runt tusen personer skadas i truckolyckor på 
jobbet varje år. Arbetsmiljöverket ska inspek-
tera 2000 arbetsplatser i hela landet för att 
minska olyckorna. 
   På bara några få dagar under månadsskiftet 
augusti/september anmäldes tolv truckolyck-
or till Arbetsmiljöverket. I nästan samtliga 
fall fick de inblandade föras till sjukhus för 
vård. 
   Enligt Arbetsmiljöverket sker de flesta 
truckolyckor i onödan. Många olyckor orsa-
kas av att truckförarna har begränsad sikt och 
av att det är trångt och rörigt på arbetsplatser-
na. 

Johanna Wreder” 
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ÄPPLET              
Information från 
studiekommittén 

Apropå studier 
 
Om inte trädgårdsmöblerna är undanställda vid det 
här laget så kan de lika bra stå kvar –det blir förhopp-
ningsvis något som liknar en sommar nästa år också. 
Men med de klimatförändringar som nu sker är osvu-
ret bäst. 
 
Apropå klimatförändringar. Höstens stora folk-
bildningskampanj handlar just om klimatfrågan. 
”Klimatet är ditt” heter ABF:s studiematerial och det 
kommer vi att, i samband med studieuppsökeriet, er-
bjuda alla medlemmar att gå kostnadsfritt. Anmäl ditt 
intresse till någon av studieuppsökarna. 
 
Apropå uppsökeriet så pågår det veckorna 38-41. 
Då går våra nio uppsökare runt på fabriken och tar 
upp anmälningar till olika sorters utbildningar och 
kurser. Det är fackliga grundutbildningar, arbetsmil-
jökurser, samhällskurser, matematik, data, jägarsko-
lan, navigation m m. 
 
Apropå uppsökare så är följande medlemmar 
uppsökare i år: Kent Andersson, Jaana Kuusisto, Lars 
Pettersson, Per Johansson, Tommy Falk, Lillemor 
Karlsson, Anders Lidén, Taisto Hautala och Roger 
Berglund. Du kan vända dig till dessa med frågor om 
och anmälningar till vårt studieutbud – går också bra 
att ringa till Ulrika Enlund på fack.exp, tel 26390.  
 
Fackliga utbildningar, baskunskapsutbild-
ningar och vissa samhällskurser är gratis för 
medlemmarna. 
Fritidscirklarna är subventionerade med hal-
va avgiften, dock max 450 kr. 
 
Apropå Gävle-Dala (!?!) så kommer det i distrik-
tet att genomföras en FiP II (Förtroendevald i Pap-
pers) i höst – till den har vi anmält Sanel Cavka, 
Mattias Falkenström, Lars-Åke Gardehed och Vuok-
ko Taipale. 
   Distriktets ungdomskurs är i år flyttad till Gävle 
(med besök på Skutskär) och sker 7-9 november. Du 
som är runt 30 och därunder och ännu inte gått denna 
populära kurs – tag chansen och anmäl dig nu. Redan 
finns det ett par anmälningar. 

   En annan intressant utbildning är den rehab-kurs 
som går i Älvkarleby 15-16 november. Det är en pi-
lotkurs som om den blir lyckad kan permanentas i 
förbundet. Vi har anmält fyra deltagare. 
 
På tal om fackliga kurser så anordnar vi själva ock-
så en del utbildningar. Vi har redan genomfört en 
fanbärar-utbildning för oss och närstående organisa-
tioner. Hans Ravelius, mångårig fanbärare i Stock-
holms arbetare-kommun, medverkade med sin egen 
förvärvade kunskap. Roger Berglund berättade om 
fanans historia och symbolspråket på fanorna. 
   Vår årliga försäkringsrådgivareutbildning återupp-
tas den 15 oktober då alla våra rådgivare kallas till 
en vidare-utbildning på en dag. Från Folksam kom-
mer Roger Wallbom. 
   En kurs i Bättre Arbetsmiljö (BAM) startas den 25 
oktober. Taisto Hautala ansvarar för kurs och rekry-
tering. 
   Dagen efter, alltså fredag den 26/10, står vi som 
värdar för en facklig-politisk konferens tillsammans 
med LO-sektionen. Hans Wahlström, f d förbunds-
ordförande i Transport, är en av de medverkande. 
   I november avrundar vi med en gedigen utbildning 
för våra linjeförhandlare (kontaktombud). Kursen är 
på en dag men uppdelad på två omgångar – 13 resp. 
14 nov. - med ca 30 kontaktombud vardera dagen. 
Till vår hjälp har vi lyckats engagera Pappers för-
handlingsombudsman Lennart Olovsson och förre 
juristen på LO/TCO rätts-skydd Kurt Junesjö. Det 
kan bli en mycket intressant dag på Folkets Hus. 
 
Apropå förbundet så kan vi rapportera att vår 
kassör kommer att fullfölja sin ekonomiutbildning 
på Rönneberga, Lidingö 29-31 oktober. När du läser 
detta har han dessutom deltagit i LO:s massmedia-
kurs på Brunnsvik.  
   Ytterligare några förtroendevalda kommer att åka 
på andra utbildningar, t ex sekreterarutbildning. 
Under ett par år har förbundet arbetat med en ny för-
bundskurs som skall avlösa den nuvarande FiP 
(Förtroende-vald i Pappers). Nu är underlaget så 
långt gånget att en provkurs kommer att köras i 
Medlefors, Skellefteå den 6-8 nov samt 10-13 dec 
(steg II). 68:an har haft en representant i arbetsgrup-
pen och denne kommer även att delta som kursleda-
re i provkursen. Rapport från förbundskursen kanske 
kan lämnas i PappersMagasinets decem-bernummer. 
Då kan vi även presentera studieplaneringen för 
2008. 

Studiehälsningar 
Roger Berglund 
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Saxat ur Norrtelje Tidning den 20 augusti: 

”EN BOK FÖR ALLA” 
Finns ännu att köpa 

på Pappers´ expedition 
i ”Röda villan” 
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Grundkurs inklusive högvilt 

 
36 studietimmar 1400 kronor 
Studiematerial      500 kronor 

 
Kostnad för skjutövningar tillkommer! 

 
Start i november  

sista anm.dag 30/10 
 

Information och anmälan  
Jonny Lundin 070-715 69 90 

 
Ett samarbete mellan ABF Norrtälje  

och Hallstaviks Jaktskytteklubb 

i Hallstavik hösten 2007! 
 

*  Data för alla grundkurs  
*  Data för alla fortsättning  
*  Internet 
*  Digitalt foto - Photoshop  

 
Samtliga cirklar är 21 studietimmar 

 
Plats: Folkets Hus Hallstavik 

 
Pris Dagtid: 950 kr + material 
 Kvällstid: 1450 kr + material 

 
(Pappers medlemmar  

får en subvention på 400 kr) 

 

 

För Nybörjare 
Grundläggande kunskap i navigation och 
sjövett som är en förutsättning för en sä-
ker båtfärd. Du får lära dig praktiskt sjö-
kortsarbete och metoder för navigering, 
väjningsregler, sjömanskap, miljö, väder, 
säkerhet och mycket mer. 

En påbyggnad av förarintyget. Du får lära 
dig mer om lanternor, fyrar, kompass, 
besticksföring, miljö mm. Kustskepparin-
tyget ger dig behörighet att framföra fri-
tidsskepp. 

30 studietim   900 kronor + mtrl 
Möjlighet finns att avlägga prov efter cirkelns slut. Kostnad för eventuell sjöpraktik tillkommer! 

Höstens cirklar i Norrtälje är dessvärre fulltecknade allihop men vi tar in kölista och dessutom  
jagar vi ledare för att kunna starta cirkel i Förarintyg och/eller Kustskeppare i Hallstavik! 
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Från 
företags- 
Hälsovården. 

Vi på företagshälsovården tackar för inbju-
dan till regelbunden återkommande spalt i 
Pappersmagasinet. 
   Vi ser detta som ett bra forum att infor-
mera om vår verksamhet och vad som är 
på gång just nu. 
 
Arbetsmiljöverket har kommit med nya författning-
ar gällande medicinska kontroller i arbetslivet, vil-
ket ställer högre krav på arbetsmiljöarbetet. Under 
hösten fortsätter företagshälsovården arbetet med 
lagstadgade kontroller gällande buller, vibrationer, 
rök- och kemdykning samt spårbunden trafik. 
   Samtliga anställda erbjuds hörselkontroll samt 
information om bullrets inverkan på arbetsmiljön 
och vikten av att skydda sin hörsel. 
   När det gäller vibrationer görs nu riskbedömning-
ar och en handlingsplan skall tas fram.   
Vi medverkar även i företagets interna utbildningar 
i Bättre arbetsmiljö samt förstahjälpen och hjärt-
lungräddning. 
 
Hälsoprofiler görs fortlöpande och erbjuds under 
hösten till er som arbetar på produktion papper. 
Därefter sammanställs och redovisas resultatet av 
första omgången hälsoprofiler, vilket blir intres-
sant. 
Den som känner sig motiverad till livsstilsföränd-
ring är välkommen att anmäla sig till vår viktgrupp 
eller sluta –rökagrupp. 
Vill du komma igång på Friskis& Svettisgymmet 
går det bra att boka tid med vår sjukgymnast Ulla 
för en introduktion på redskapen, vill man sedan 
lösa träningskort har Holmenanställda rabatt på all-
träningskortet. 

Vi på FHV 

Det fackliga löftet. 
 

Vi lovar och försäkrar 
att aldrig någonsin 

under några omständigheter 
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön 

än det vi nu lovar varandra. 
 

Vi lovar varandra detta 
i den djupa insikten om 

att om vi alla håller detta löfte 
så måste arbetsgivaren 

uppfylla våra krav. 

LINDANSERSKAN. 
 
Som lindansös… 
Ja, som lindanserska 
Föll hon ner 
Ett antal gånger 
I sitt liv. 
Men hon blev alltid hängande 
I knävecken. 

Erik Asteving 

BETRÄFFANDE DEJ 
OCH HENNES SOM-
MARFÖNSTER… 
(HÖSTÖGON.) 
 
Nej, hennes sommarfönster 
är inte riktigt slutet än. 
Men dess hasp 
är inte synlig 
för Dina höstögon. 

Erik Asteving. 
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KULTUR 
Adress: Rosenbad. 
(Berövat barn.) 
 
(Eftersom jag misstänker at min 
sång kräver en liten förklaring så 
vill jag här i all korthet förklara att 
den har tagit sitt avstamp från den 
ånyo aktuella berättelsen om fos-
terbarnen som har farit väldigt illa 
när dom har vistats på diverse 
barnhem under ett tidsspann på 
väldigt många år och så slutligen 
det att Martin, som springer iväg 
från förnedring i början av dess 
andra strof, är en pojke som före-
kommer i sin ursprungsmiljö i en 
bok av poeten och författaren Harry 
Martinson som bär titeln: 
”Nässlorna Blomma.”) 
 
Musik: Alice Tegner 
Melodi: ”Tre pepparkaksgubbar” 
Ny lyrik: Erik Asteving 
 
Där barnet berövas 
sin skatt, då blir det armt. 
Och kylan det prövas, 
gör vädret mindre varmt. 
Ja, strängt blir klimatet 
där som allt mjukt görs hårt. 
Om vintern växer hatet 
ju, 
hos den som fryser svårt. 
 
Följ Martin, som springer 
sej bort från stryk och slag! 
Hör tonen som ringer 
sej genom natt och dag! 
Den sjunger om barnet 
som platsar i min sång. 
Snärj Dej ej in i garnet, 
Du! 
Väl mött en annan gång! 

Erik A    

DÅFÖRTIDEN PÅ GRYNINGS-
BUSS 641… 
 
Varje tidig vardagsmorgon som dåvarande sociallinje-
student Gabriel Andersson steg upp på trestegstrappan 
och vidare in i gryningsbuss 641, från en hållplats som 
var belägen i närheten av föräldrahemmet, med ter-
minskortet hårt och stadigt tryckt i sin högra hand, för 
vidare avfärd från Skärsta, Hallstavik och iväg till Ro-
denskolan i Norrtälje, hade hon redan slagit sej ner på 
ett av nyss nämnda gryningsbuss´ främre säten, med 
alla sina väskor och kassar på sej, hon vars bakgrund 
var obekant för samtliga personer som, åtminstone 
ytligt sett, avreste mot samma mål och i samma rikt-
ning som hon for, hon som även saknade ett för all-
mänheten bekant och i dagligt tal passande, fungeran-
de, användbart och på inga som helst sätt sårande för-
efternamn och som bakom sin rygg gick under det för-
modade öknamnet: "Kassemira" som troligtvis syftade 
på alla hennes medhavda väskor och framför allt då 
kassar som mestadels var hårt packade med kläder, 
skor med mera… Nåväl det var då, det. 
   Nuförtiden händer det understundom att hon dyker 
upp i hans redan så överladdade, medelåldriga huvud 
som en svårmodig, plötslig och inte så lite oväntad 
sommarsvedd, sorglastad undran om vad hon blev av 
efter det att han avslutat sina två långa studieår där på 
Rodenskolan i Norrtälje i tidsskarven mellan 1979 och 
1981. 

Erik A. 
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Recension:  
Mig äger ingen. 
(Atlas förlag) 
 
På Aftonbladets kultursida brukar historikern Åsa 
Linderborg puckla på diverse marknadsliberaler 
och USA-kramare så att det står härliga till. I våras 
kom hon ut med en självbiografisk roman: "Mig 
äger ingen", som handlar om hennes uppväxt till-
sammans med pappan i industristaden Västerås. 
   Leif Andersson, härdarmästare på Metallverken, 
får ta hand om dottern Åsa när mamman lämnar 
honom för en annan man. Åsa är då endast fyra år 
gammal. Mamman vill ge Leif ”det bästa hon har”. 
   Alla vardagar cyklar pappa Leif med lilla Åsa på 
pakethållaren till sitt arbete. Vid dagiset lämnar han 
sin dotter oavsett om någon personal anlänt eller 
inte. Han vet att snart kommer det någon och öpp-
nar även om det bara är kökspersonalen. 

   Man måste 
nog säga att Leif 
är en speciell 
person. Skicklig 
yrkesman på 
jobbet, slarvig 
med pengar och 
kanske lite väl 
törstig på friti-
den. För att visa 
grannkäringarna 
att även en karl 
kan sköta ett 

hem städar han och putsar lägenheten nästan pe-
dantiskt. Vardagsrumsfönstret försöker han få att se 
lika vackert ut som lucka 24 i adventskalendern. 
Men det där med lakan i sängarna och handduk i 
badrummet är det inte lika noga med.  
   Ofta äter de hos Åsas farföräldrar, där pappa Leif 
ofta tigger till sig ”lall” d v s pengar av sin mor. 
   Trots sina alkoholproblem är Leif mycket ömsint 
mot sin lilla dotter samt en ekorre som kommer in 
genom köksfönstret och äter sockerkaka från ett fat.       
När han så småningom blir arbetslös, slutar han 
märkligt nog dricka sprit. 
   Åsas mammas släkt, som är politiskt aktiva på 
vänsterkanten, är också intressant att följa.  
   Romanen är en mycket välskriven och spännande 
skildring av industristaden Västerås under 1970- 
och 80-talen.  

Börje N. 

MIN TÄNKTA TAVLA  
AV KARIN BOYE… 
 
Om jag skulle pröva på att framställa hennes liv 
som en tavla, då skulle det bli ett mycket komplice-
rat konstverk som dessutom skulle vara oavslutat. 
   Men den som vill och orkar ta del av ett kort liv 
med såväl berg som dalar i sej, har en rik stund med 
varierande läsning framför sej. Samlingsboken i den 
ständiga serien: "Dikter." Exempelvis. 

Erik A. 

Ett barn. 
 
Ett barn som får mycket kritik lär sig fördöma. 
Ett barn som möter fientlighet lär sig slåss. 
Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet. 
Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar 
skuldkänslor. 
 
Ett barn som behandlas med tolerans lär sig  
generositet. 
Ett barn som uppmuntras utvecklar sin självkänsla. 
Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna  
förtroende. 
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa. 
Ett barn som accepteras och respekteras känner  
trygghet.  

Författare okänd. 
 

Stämskruven. 
 
Han spände  
sin sträng 
så hårt  
att stämskruven sprack. 
Ja, han spände 
sin sträng 
så hårt 
att stämskruven sprack. 

Erik Asteving 
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HUMOR 
 

Citatet. 
 
”Jag kommer inte ihåg om det är något jag 
har glömt.” 
 
(Sagt av Jan-Henrik ”Henka” Sandberg på kontakt-
ombudsträffen i Folkets Hus den 13 september.) 

Ja, här ser ni själva hjärnan i det nya tidredovis-
ningssystemet. (Eller den moderna stämpelklockan, 
som någon sa.) 
   Med lite intrimning skall det nog gå att få den att 
funka tills att systemet blir ”skarpt” i vinter. 

BN. 

Foto: Hans Hägglöv. 

Robert Nyberg 

Bönen. 
 
En känd bilist från Schebo hade blivit stående med 
motorstopp vid Hammarby i Edebo. 
   Alla försök att starta bilen hade misslyckats. När 
han nu stod där med öppen motorhuv och oljiga hän-
der i full färd med att högljutt gå igenom alla svor-
domar han kunde, kom Edeboprästen förbi på cykel. 
När han hörde det grova språket, stannade han och 
lade ner cykeln i diket. 
   – Skulle det inte vara bättre att be en bön till vår 
Fader istället för att hela tiden åkalla Jävulen? und-
rade han. 
   – Okej då, om det hjälper, svarade bilisten, som 
tyckte han prövat allt för att få igång bilen. 
   Både prästen och bilisten knäppte sina händer och 
herrens tjänare bad en av sina mest salvelsefulla bö-
ner. Därefter satte sig bilisten bakom ratten och vred 
om startnyckeln. Motorn spann igång direkt. 
   – Det var som fan, utbrast prästen. 

Börje N. 

Robert Nyberg Robert  
Nyberg 
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 MERA HUMOR  

    3 

4     

  8   
Sudoku för nybörjare. 
 
Här har vi ett sudoku för er som inte är så vana vid 
detta fantastiska intelligensspel. 
Det gäller att fylla i de tomma rutorna med siffror 
från och med 1 till och med 9. 
   Siffrorna 3,4 och 8 är redan ifyllda för att under-
lätta (OBS: dessa skall alltså inte användas en gång 
till!). Man kan hjälpas åt några stycken, det under-
lättar. Lycka till! 

BN 

Robert 
Nyberg 

Robert Nyberg 

Hårborttagningsmedlet. 
 
Elsa var bekymrad. Hennes lilla hund hade fått pro-
blem med hörseln. 
   Hon uppsökte veterinären, som konstaterade att 
hunden hade fått kraftig hårväxt i öronen. Han skrev 
ut ett recept på hårborttagningsmedel, som Elsa ge-
nast gick till apoteket med. 
   När hon fått ut medlet tyckte hon att instruktionen 
på burken var svår att förstå så hon bad apotekaren 
om hjälp. 
   – Det beror på hur du ska använda det, sa han. Ska 
du ha det till benen kan du använda det outspätt men 
om du ska ha det under armarna bör du nog späda 
det med lika mycket vatten. 
   – Nej, det är till min lilla schnauzer, utbrast Elsa. 
   – Jag förstår, sa apotekaren. Då föreslår jag att du 
tar en tredjedel medel och två tredjedelar vatten och 
att du undviker att cykla de närmaste dagarna. 

BN. 

Ett par barncitat. 
 
Nästan alla människor har en hjärna. 
De som är lite dumma har en hönshjärna. 
JOHAN 5 ÅR 
 
Om man öppnar ögonen och det är alldeles 
svart, då är man medvetslös. 
HILDA 7 ÅR 
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N u är goda råd dyra. Kunderna efterfrågar 
plötsligt pappersrullar med fyra och en halv 

meters bredd och med en diameter på uppemot 150 
cm. För att klara denna efterfrågan måste det till ett 
nytt sorteringsbord med mera. Den enda realistiska 
placeringen av ett nytt sorteringsbord tycks vara 
nere i pappersmagasinet (var annars?). Där kommer 
flera stora fack att försvinna, vilket måste kompen-
seras med en utbyggnad i någon riktning.  
   Den troligaste lösningen är att utvidga 1958 års 
magasin västerut trots att ett relativt nybyggt vat-
tenintag med tillhörande rörsystem ställer till pro-
blem just där. Några nya truckar som kan hantera 
värstingrullarna måste även inskaffas och ett garage 
att ställa alla stora truckar i måste byggas eftersom 
de nuvarande uppställningsplatserna försvinner. 
Hur som helst, en projektgrupp har börjat jobba 
med allt detta. 

 

L iksom förra året förlades 
semestrarna på kajen till 

två gånger fyra veckor med 
början vid midsommar. Nio 
sommarjobbare hade anställts 
för att fylla upp. En av dessa 
ansåg dock att arbetet i hamnen 
var alldeles för avancerat för 
hans del, varför han övergick 
till trädgårdsarbete. Med hjälp 
av de övriga åtta sommarjob-
barna och extra övertidsarbeten 
för ordinarie personal, klarades 
utlastningen med glans. 

D en sista lördagen i au-
gusti gjordes en utflykt 

med båten ”Sunnan Ex-
press” genom norra skärgår-
den till Öregrund. Där gui-
dade Torsten Molarin på 
hembygdsmuséet. Efter lite 
käk på en av hamnkrogarna 
var det dags för en snabb-
runda på minigolfbanan vid 
Gräsöbaden. Som vanligt 
var vädret mycket bra på 
denna heldagsutflykt. En 
trevlig utflykt som varmt 
kan rekommenderas till 
andra grupper 

Börje Nordström 
Foto: Hans Hägglöv 

Ombord på 
Sunnan Express 

Vid Öregrunds 
Hembygdsmuseum. 

En snus skall 
Sitta fint 

På promenad genom 
staden Öregrund. 
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  Anst.nr………………………………………….. 
  Namn…………………………………………… 
  Arb.plats……………………………………….. 

HJÄRNBRUK 

      1   2   3   4   5   

6 7                       

                          

8             9           

          10               

11       12     13 14         

                          

15     16   17   18   19       

          20               

21             22           

                          

  23                       

                      B N 

HÖSTKRYSSET 

Vågrätt. 
6.  Är de som står utanför facket. 
8.  Epok. 
9.  Stövlar och sandaler. 
10. Nästan som semester. 
11. Har jordbruksmarken länge. 
12. Ture Sventon. 
13. Ponera. 
15. Böjelser. 
18. Blå växtfärg. 
20. Arlanda. 
21. Kände ”Prinsessan på ärten”. 
22. Ljuga. 
23. Skattesmitare. 

Lodrätt. 
1.  Finns på 68:ans expedition. 
2.  ”Pumas” ärkerival. 
3.  Taxibil förr. 
4.  Konvoj. 
5.  Lämpligt till småviltsjakt. 
7.  Finns i Orionparken.   
9.  Kort skall. 
10. Kadaver. 
12. Är alla goda ting. 
14. Någon kort. 
16. Globen är väl en sån. 
17. Argbigga. 
18. Typ av skruvnyckel. 
19. Vid kolera. 
20. 5:e februari. 
22. Medelstor snaps. 
23. Natrium. 

Ja, nu var det dags igen med ett nytt kryss att gnugga geniknölar-
na med. 
Glöm inte att det är meningen att alla vita rutor skall fyllas i (med 
hjälp av nycklarna till höger). Tävlingen gäller alltså inte att få 
flest rätta ord  utan vinnarna dras bland dem som har alla ord rätt 
ifyllda.  

BN. 
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BAKSIDAN Patrik Hedenström 
Joakim Eriksson 
Börje Nordström 
Annika Hernehult 

Redaktionen består av: 

Ulrika Enlund 
Anders Lidén 
Erik Asteving 

Expeditionen 
Besöksadress: Tyska Vägen 1 
Tel: 0175-26 390 
E-post: expedition@avd68.com 

Postadress: 
Pappers avd 68 
Hallsta Pappersbruk 
763 81 Hallstavik 

Öppettider: 
Månd - torsd: 7.30 – 16.30 
Fredag:          7.30 – 16.00 
Lunch:          12.00 – 13.00  

LÖSNING  
SOMMARKRYSSET 

Vinnare i sommarkrysset blev: 
 
Leif Westerberg UH PM 2-3 
Sven-Olov Jansson PM 12 
Ann-Britt Mattsson Hamnen 
 
Välkomna att hämta priser på expeditionen! 

  P   F   K   Å   

T I L L F A R T   

      A   R       

  F Ö D E L S E N 

  R   D   S   U   

S E M E S T E R N 

  J   R   A   O   

L A R M A D   P S 

      U       E   

A R M S T R O N G 

  A       Ö       

T V   F A D E R N 

  E   Å   V   Ö   

F L U G F I S K E 

  L   E   O   I   

T I L L S L A G   

      F   E       

  M O R Ö T T E R 

  Y   Ö   T   U   

GLÖM INTE… 
Att skriva in i era almanackor: 

Avdelningsmötet den 
30 oktober kl 15.45 

i Folkets Hus. 
Viktigaste punkten blir: 

Rapport från extrakongressen 

ABF NORRTÄLJE SÖKER LEDARE  
I NAVIGATION! 

 
En lag om båtkörkort kan komma till stånd till 

hösten 2008.  
Med anledning av det har trycket på cirklar i Fö-
rarintyg samt Kustskeppare blivit oerhört stort. 
För att kunna ge alla som önskar en möjlighet 

att utbilda sig behöver vi har fler ledare  
i navigation.  

Vi söker dig som har utbildning och kunskap.  
 

För mer information, kontakta  
Maud Sjöblom, ABF  

0176-20 85 51 

 


