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Vi Häveröbor har 
förgäves riktat 
blicken mot Norrtäl-
je kommun och den 
borgerliga majorite-
ten i väntan på att 
de börjar betrakta 
oss som en jäm-
ställd partner. Det är 
de som skall se till 
att den goda tillväx-
ten är mätbar i Hä-
verö.  
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gren: 
   När vårt andra 
barn tittade ut upp-
täckte jag att bilen 
jag köpt året innan 
plötsligt var för li-
ten. Jag fick inte in 
barnvagnen utan att 
plocka den i delar 
och säkerhetsbältet 
var för kort för att 
fästa bilbarnstolen 
med.  
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Lönerevisionen 
 

Lönerevisionen är bakom oss! 
Bland Pappers medlemmar råder 
delad uppfattning om resultaten. 
Många tycker att vi, i förhand-
lingskommittén, gjorde ett bra 
jobb och är på god väg att uppnå 
vårt huvudmål- att på sikt nå en 

plats bland de tio bäst betalda avdelningarna i 
Pappers löneliga. Men som sagt alla delar inte 
den här uppfattningen.  
   Att på sikt nå plats i topp tio är inte orimligt! 
Det går ihop med brukets ambition att bli resul-
tatmässigt bland de ledande i branschen. Efter 
några tunga år fick man aktieägarna att le igen 
när man pratar om Hallsta. Det är väl därför vi 
har fått lite av s.k. friska pengar (pengar som lig-
ger utanför lokala potten) vid förhandlingsbordet. 
Med tanken på att ägarna kommer att le ännu 
mer nästa år, när vi förväntar oss att uppnå ett 
ännu bättre resultat, växer hoppet hos oss alla att 
nästa års friska pengar kommer att friska upp vå-
rat lönekonto rejält. 
 
Relationer 
På vårt senaste styrelsemöte träffade vi Ledarnas 
representanter. De anser att relationer mellan ar-
betsledarna och skyddsombuden inte är på den 
bästa nivån.  
   Jag håller inte med dem om att det är ett omfat-
tande problem. Det är snarast så att det finns en-
staka fall där relationen inte fungerar. I de fallen, 
i regel, saknas respekten och förtroendet.  
   Ett skyddsombud är en facklig representant och 
ska medverka i skapandet av den mest optimala 
arbetsmiljön. Skyddsombudet ska samverka med 
arbetsledaren som har delegerat arbetsmiljöan-
svar. Som alla förstår är de två rollerna två vikti-
ga pusselbitar i trivseltryggandet på vår arbets-
plats. Oavsett att jag inte delar ledarnas tolkning 
av situationen på golvet måste jag säga att jag är 
glad att de tog initiativet och ville dryfta med oss 
en så viktig fråga. En öppen dialog berikad med 

ömsesidig respekt kommer att utveckla relatio-
nen mellan våra medlemmar. 
 
Samhället 
Det är bara tre månader fram till valet. Valet som 
kommer att visa vilken riktning Sverige väljer 
när landet möter framtiden. 
   Skall vi behålla välfärden och den trygga ar-
betsrätten eller ska vi kliva ner på en lägre nivå 
där våra EU syskon finns idag? 
   Valet kommer att visa om svenska folket i ma-
joriteten är individualister som satsar kortsiktig 
på egen vinning där människans trygghet har en 
stark koppling till egen inkomst eller ett solida-
riskt välorganiserat folk som tar väl hand om sina 
svaga länkar.  
   Vi Häveröbor har förgäves riktat blicken mot 
Norrtälje kommun och den borgerliga majorite-
ten i väntan på att de börjar betrakta oss som en 
jämställd partner. Det är de som skall se till att 
den goda tillväxten är mätbar i Häverö. Tyvärr 
måste jag säga att tillväxten är ordet vi har hört 
talas om men aldrig sett spår av här på hemma-
plan. De misslyckades eller ville inte satsa på 
oss. Istället har de lagt ner en skola och hotar att 
lägga ner ytterligare två.  Man bäddar inte för 
etablering av nya företag! 
   Infrastrukturen är under all kritik. Kollektivtra-
fiken begränsar våra möjligheter att söka jobb 
utanför Häverö och hindrar oss att nyttja det kul-
turella utbudet som Stockholm erbjuder. Utom-
husbadet är fortfarande en dröm. Vi vill att våra 
barn skall växa upp i ett tryggt, innehållsrikt Hä-
verö, som inte tvingar dem att flytta imorgon när 
de blir vuxna. Men det är något som den borger-
liga majoriteten inte klarar av! 
 
Önskar er alla en solig och trevlig sommar! 

Aleksandar Srndovic 
Vice ordf. 
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Gästkrönikör: Catarina Wahlgren (v)  

- 3 - 

Bilexperten. 
 
Min sambo är expert på bilar. Det är han främst i 
egenskap av att han är man, men han har också 
arbetat med bilreparationer under en stor del av 
sitt liv. Vad en kvinna söker efter vid ett bilköp 
har han dock inte en aning om. Och när han nu 
till vardags befinner sig i södra Europa för att 
hjälpa sin bror på hans restaurant, har han ingen 
kontroll över hur kvinnan köper bil. 
   När vårt andra barn tittade ut upptäckte jag att 
bilen jag köpt året innan plötsligt var för liten. 

Jag fick inte in barnvagnen utan att plocka den i 
delar och säkerhetsbältet var för kort för att fästa 
bilbarnstolen med. Jag läste en test av begagnade 
familjebilar i en gravidtidning, åkte runt till olika 
bilfirmor och tittade och jämförde priser, hörde 
efter vad de ville ge i inbyte för min gamla bil. 
Firman där jag köpt den var den som erbjöd 
mest.  
   Där hittade jag också en Renault Megane Sce-
nic -99, den hade fått plus för säkerheten i testet 
och den verkade lätt att packa in vagnen i. Jag 
mätte utrymmet i bakluckan, kollade att det inte 
var krockkudde på passagerarplatsen i fram och 
att det fanns trepunktsbälte på mittenplatsen i 
bak. Kamremmen var dessutom redan bytt och 
det var det dyraste vid 12 000milaservicen enligt 
testet (Bilen hade gått 9000 mil). 
   Allt verkade vara okej, ändå var jag tveksam. 
Det var ju mycket pengar, behövde jag verkligen 

en ny bil? Förut klarade jag mig ju bra helt utan 
bil. Ringde brorsan, han tyckte att det alltid var 
kul med nya bilar oavsett man verkligen behöv-
de dem eller inte. Ringde syrran som tyckte att 
egentligen behövde jag väl ingen ny bil. Slutli-
gen ringde jag morsan, som jag vet är emot bil-
köp över huvud taget, men till min förvåning 
tyckte hon att jag behövde en ny bil. ”Klart att 
du måste ha plats med vagnen”, sa hon.  
   Jag bestämde mig och tog mina besparingar 
samt lånade lite av äldsta dottern för att lägga i 
handpenning. ”Vad är det för färg?” frågade 
min sambo när jag berättade om bilen i telefon. 
”Det kommer jag inte ihåg!”, svarade jag och 
kände mig lite stolt att jag frågat om allt möjligt 
annat, men glömt vilken färg bilen hade. Det 
var precis tvärtom när vi köpte barnvagn. 
”Färgen är viktig”, fnös sambon och jag tänkte 
att hur jag än gör kommer han att hitta fel på bi-
len för han är ju experten. Så jag kände mig 
nöjd och alla bekanta beundrade bilen och tyck-
te att jag gjort en mycket bra investering. ”Det 
är ju viktigt att det är enkel och bekvämt, men 
ändå säkert.” 
 
När sambon kom hem blev det annat ljud i 
skällan; ”Hela fronten är paj”, sa han, ”den är 
krockad. Och den tjuvstannar. Höger framdörr 
gnisslar och taklisterna sitter löst. Du måste 
byta bilen.” Jag kände mig mållös. Jag tyckte 
bilen gick jättebra och var helnöjd med den. 
Den uppfyllde alla mina förväntningar och jag 
kände mig inte orolig eftersom jag fått 12 må-
naders garanti på den. Försiktigt smög jag mig 
ut och tittade på bilen. Jag såg ingenting. Den 
såg ut precis som vanligt. ”Typiskt lättlurad 
kärring, tänkte de väl”, mumlade sambon. 
   Han måste hävda sin rätt som man, tänkte jag, 
jag har trampat på hans manlighet, det går sä-
kert över. Men det gjorde det inte. ”Det här är 
min bransch”, gick han på, ”men du vill ju ald-
rig erkänna att du gjort nåt fel. Man säljer inte 

 
Catarina Wahlgren är ut-
bildad marinbiolog men 
jobbar som kassörska på 
Flygfyren. Hon sitter i 
landstinget för  vänster-
partiet. Dessutom är hon  
författare och har bl a gett 
ut romanen ”Klockan 
kvart över åtta” 

(forts nästa sid.) 
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såna här bilar helt enkelt, de har lurat dig or-
dentligt.” Han visade mig ”felen” och frågade 
om jag inte sett dem.  
   Jag tyckte de var löjliga och det skulle kännas 
pinsamt att åka tillbaka och visa upp dem på fir-
man. Sambon var i upplösningstillstånd över 
hur lättsinnigt jag tog på de allvarliga proble-
men. ”Såg man ju bara på hur det gick med den 
förra bilen du köpte”, sa han, ”den började ju 
rosta direkt så att du var tvungen att sälja den.”  
   Samtidigt som jag bara ville att tiden skulle 
gå, så att han skulle åka tillbaka till Spanien och 
glömma bort min skruttbil så började jag samti-
digt oroa mig för att han hade rätt. Tänk om bi-
len skulle rasa ihop, tänk om den var farlig att 
åka med. Allting i vår samvaro kretsade helt 
plötsligt kring min fina bil. Till sist lovade jag 
honom att jag skulle åka upp till firman och visa 
felen. ”Du vet ju inte ens vad som är fel”, sa 
sambon som ville åka dit själv och läxa upp säl-
jaren på skarpen. ”jo, men du har ju visat mig”, 
svarade jag. ”Det går inte att svänga höger hel-
ler”, säger han då, ”det är nåt som tar emot och 
låter”. Jag går in i köket och hjälper dottern 
med maten.  
   Äntligen har jag hittat den bil jag vill ha, den 
är praktiskt och bekväm, lättstyrd och säker, 
borde jag inte märka om den är totalt demole-
rad? Jag skulle kunna ge upp och låta mannen 
köpa en bil till mig, men vad skulle jag då få? 
Han har ju ingen aning om hur det är att lasta i 
och ur barnvagn och ungar, hur det är att köra 
de sträckor jag behöver köra. Jag kan skratta åt 
det när jag ser det utifrån, men man bör inte 
skratta åt någons övertrampade manlighet på 
nära håll. Då kan det få katastrofala följder. Och 
kör jag runt med en ramsned bil kan det ju ock-
så få katastrofala följder. Oavsett om bilen är 
blå eller röd. 

Catarina Wahlgren 

Krönika (forts.) 

(forts från sid 3) 
Pappers hederstecken 
(Se även bild på framsidan!) 
 
För ca 40 år sedan instiftades ett förtjänstmärke 
inom förbundet.  
   En av dem som initierade märket var f d Hall-
stabon Roine Carlsson som vid den tiden arbe-
tade inne på förbundskontoret på Vasagatan i 
Stockholm. 
   I förbundets stadgar står det följande i § 22: 
”Medlem som aktivt fullgjort uppdrag inom för-
bundets eller annat LO-förbunds verksamhets-
område i minst 25 år kan efter beslut av för-
bundsstyrelsen erhålla förbundets hedersteck-
en.” 
   Det är alltså förbundsstyrelsen som fattar be-
slut i varje enskilt fall. Vem och varför denne 
erhåller ett hederstecken skrivs in i förbundssty-
relsens protokoll. 
   Avdelning 68 har slarvat med att bevaka den-
na fråga och när en kontroll gjordes inför årets 
årsmöte framkom att 7 medlemmar var berätti-
gade till förtjänsttecknet. 
   På årsmötet i Folkets Hus den 28 mars delade 
vår förbundsordförande Sune Ekbåge därför ut 
Pappers hederstecken till följande medlemmar: 
 
¤ Kent Olofsson (förtroendevald 1974 till 
2005, nu pensionär) 
¤ Kent Andersson (förtroendevald 1976 fortfa-
rande aktiv) 
¤ Roger Berglund (förtroendevald 1976 fortfa-
rande aktiv) 
¤ Juho Anttila (förtroendevald 1977 till 2004, 
nu pensionär) 
¤ Sten-Axel Nyman (förtroendevald 1977 till 
2004) 
¤ Taisto Hautala (förtroendevald 1978 fortfa-
rande aktiv) 
¤ Kjell Nilsson (förtroendevald 1978 fortfaran-
de aktiv) 
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Det finns ingen motsättning mellan en 
stark konkurrenskraft och trygghet för löntagar-
na. Det är Sverige ett levande bevis på. Om du 
blir arbetslös eller sjuk finns det trygghetsför-
säkringar som gör att du slipper gå från hus och 
hem. En aktiv arbetsmarknadspolitik skapar 
broar mellan nya och gamla jobb. Starka fack-
föreningar skapar en stark part till arbetsgivar-
na. Det är just detta som är den svenska model-
len. Som skapar trygghet och gör att vi klarar 
snabba och svåra förändringar. Tryggheten är 
konkurrenskraftens förutsättning. Vad är då al-
ternativet till denna socialdemokratiska politik? 
Svaret är stenhård högerpolitik. 
   Moderaternas vill sänka lönerna och öka 
otryggheten för vanliga löntagare. A-kassan ska 
radikalt försämras. Bland annat ska ersättningen 
vid arbetslöshet sänkas ned till 65 procent.  Mo-
deraterna vill tvinga arbetslösa att acceptera 
sänkta löner och otryggare anställningsvillkor. 
Moderaterna vill dessutom höja avgiften i a-
kassan med upp till 300 kronor i månaden. 
Många löntagare kommer inte längre ha råd att 
vara medlemmar i facket. Återigen är det den 
vanlige löntagaren som förlorar på moderater-
nas politik. Kollektivavtalen försvagas och lö-
nerna sänks. Moderaterna vill amerikanisera 
den svenska arbetsmarknaden. Med nedpressan-
de löner på svensk arbetsmarknad kanske det 
inte räcker för gemene man att ha ett jobb. Kan-
ske måste man ta flera – för att kunna försörja 
sin familj.  
   Kollektivavtalen förhindrar att löntagare ställs 
mot löntagare. De utgör vårt viktigaste skydd 
mot låglönekonkurrens och sämre arbetsvillkor. 
De skapar trygghet och stabila spelregler på ar-
betsmarknaden. Arbetarrörelsens båda grenar – 
den fackliga och den politiska - tar därför 
gemensam strid för kollektivavtalen.  

   Vårt besked är glasklart. I Sverige är EU-
medborgare välkomna att arbeta. Men i Sverige 

ska svenska löner gälla. I Sverige ska svenska  

Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft.  
 
Det finns ingen motsättning mellan en 
stark konkurrenskraft och trygghet för löntagar-
na. Det är Sverige ett levande bevis på. Om du 
blir arbetslös eller sjuk finns det trygghetsför-
säkringar som gör att du slipper gå från hus och 
hem. En aktiv arbetsmarknadspolitik skapar 
broar mellan nya och gamla jobb. Starka fack-
föreningar skapar en stark part till arbetsgivar-
na. Det är just detta som är den svenska model-
len. Som skapar trygghet och gör att vi klarar 
snabba och svåra förändringar. Tryggheten är 
konkurrenskraftens förutsättning. Vad är då al-
ternativet till denna socialdemokratiska politik? 
Svaret är stenhård högerpolitik. 
   Moderaternas vill sänka lönerna och öka 
otryggheten för vanliga löntagare. A-kassan ska 
radikalt försämras. Bland annat ska ersättningen 
vid arbetslöshet sänkas ned till 65 procent.  Mo-
deraterna vill tvinga arbetslösa att acceptera 
sänkta löner och otryggare anställningsvillkor. 
Moderaterna vill dessutom höja avgiften i a-
kassan med upp till 300 kronor i månaden. 
Många löntagare kommer inte längre ha råd att 
vara medlemmar i facket. Återigen är det den 
vanlige löntagaren som förlorar på moderater-
nas politik. Kollektivavtalen försvagas och lö-
nerna sänks. Moderaterna vill amerikanisera 
den svenska arbetsmarknaden. Med nedpressan-
de löner på svensk arbetsmarknad kanske det 
inte räcker för gemene man att ha ett jobb. Kan-
ske måste man ta flera – för att kunna försörja 
sin familj.  
   Kollektivavtalen förhindrar att löntagare ställs 
mot löntagare. De utgör vårt viktigaste skydd 
mot låglönekonkurrens och sämre arbetsvillkor. 
De skapar trygghet och stabila spelregler på ar-
betsmarknaden. Arbetarrörelsens båda grenar – 
den fackliga och den politiska - tar därför 
gemensam strid för kollektivavtalen.  
   Vårt besked är glasklart. I Sverige är EU-
medborgare välkomna att arbeta. Men i Sverige 
ska svenska löner gälla. I Sverige ska svenska 

Den 19 april besökte jag pappersbruket i 
Hallstavik. Det var en ovanligt intressant och 
lärorik dag. För de anställda på pappersbruket 
är globaliseringen inte enbart ett tjusigt ord. Här 
har den knivskarpa internationella konkurrensen 
blivit verklighet.  
   Jag kan inte lova jobb på pappersbruket också 
i framtiden. Det kan ingen annan politiker hel-
ler. Men jag kan lova att vi i Sverige ska vara så 
duktiga att vi klarar av att möta globaliseringen. 
Vi kan aldrig värna varje enskild arbetsplats. 
Men vi kan och vi ska värna den långsiktiga 
sysselsättningen. Då finns det olika vägar att gå. 
Vi socialdemokrater vill konkurrera med kun-
skap. Inte med låga löner och dåliga arbetsvill-
kor. 
   Förändringen i världsekonomin går allt snab-
bare och konkurrensen blir allt hårdare. Trots 
allt har Sverige totalt sett klarat sig bra. En hu-
vudförklaring är att vi satsat stora resurser på 
kunskap och utbildning. Inte bara för en liten 
elit, inte bara för de som har råd att betala ur 
egen ficka. Utan för alla. Låt mig ge ett konkret 
exempel. Utbyggnaden av högskolan över hela 
landet har gett 140 000 fler ungdomar möjlighe-
ten att studera vidare. Andelen elever från arbe-
tarhem ökar kraftigt och andelen studenter med 
utländsk bakgrund är i nivå med befolkningen i 
övrigt.  
   Ta min egen familj som exempel. I min släkt 
finns inga traditioner av att plugga vidare. Jag 
har själv jobbat i skogen. Min son och mina 
båda döttrar är de första som fortsatt till hög-
skolan. Det om något är socialdemokratisk poli-
tik i praktiken. För mina barn står helt andra 
möjligheter öppna än vad det någonsin gjorde 
för mina föräldrar. Att forma sitt liv efter eget 
huvud.  
   För oss socialdemokrater handlar det om ideo-
logisk övertygelse. Om att alla ska ha samma 
chans. Därför fortsätter vi att satsa på högsko-
lan. Därför utökar vi antalet högskoleplatser 
med närmare 18 000. Det är inte enbart viktigt 
för mina - och alla andras - söner och döttrar. 
Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft.  

DEBATT: 
Sven-Erik Österberg (s) 

(Forts nästa sid.) 
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ska svenska löner gälla. I Sverige ska svenska 
arbetsvillkor gälla. I Sverige ska svenska lagar 
och regler gälla. Och i Sverige har fackliga or-
ganisationer rätt att vidta stridsåtgärder. Vi ska 
inte använda EU för att sänka lönerna i Sverige. 
Vi ska använda EU för att höja lönerna i låglö-
neländer. 
 
Vi går mot den tuffaste valrörelsen på 
länge. Vi kommer att attackeras av en höger 
som vill framstå som löntagarnas vänner men 
som har en helt annan - och dold - dagordning. 
Moderaterna vill fortfarande:  
 

• sänka a-kassan för de arbetslösa 
• sänka sjukersättningen för de sjuka 
• sänka ersättningen till förtidspensionärer 
• sänka ersättningen till de föräldralediga 
• fördubbla antalet karensdagar för de sju-

ka 
• fördubbla fackföreningsavgiften för lö-

nearbetarna 
• inte höja barnbidraget 
• minska den offentliga sektorn 
• sälja ut skattebetalarnas vinstdrivande 

företag 
• ta bort bostadsbidraget för de unga 

 
Detta är de moderata förslagen som faller tungt 
på riksdagens bord. Fredrik Reinfeldts retorik 
ändrar inte moderaternas politik. Nu försöker 
han framställa sitt parti som Sveriges nya arbe-
tarparti. Är det trovärdigt? Knappast. Är det är-
ligt? Inte ett dugg. Låt mig avsluta på samma 
sätt som jag brukar när jag talar runtom i landet: 
Den dagen påven konverterar till buddhismen 
blir moderaterna Sveriges nya arbetareparti! Vi 
ses i valrörelsen kamrater! 
 

Sven-Erik Österberg (s) 
Kommun- och finansmarknadsminister 

 

(Forts från förra sid.) annons 
 
Betala tillbaka dyra  
avbetalningskrediter med ett 
Medlemslån 
 
Är du medlem i facket kan du söka ett Med-
lemslån i Nordea med lägre ränta än den som 
gäller för andra. Du får låna valfritt belopp utan 
krav på säkerhet i upp till 12 år. 
 
Räntan per 2006 04 03 är för lån 6,20% 
(effektiv ränta 6,38). Den effektiva räntan är be-
räknad på 100 000 kronor i ett lån och 5 års kre-
dittid. 
 
Hämta låneansökan hos ditt fack eller ring 
0771-22 44 88. 
Du kan också ansöka om Medlemslån på : 
www.nordea.se. 

Gör det möjligt 
 

DEBATT 
(forts) 
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Den 17 maj gästade f.d. LO-ordföranden Stig 
Malm Folkets Hus i Hallstavik. 
   Stig, inbjuden av Häverö S-förening och numera 
aktiv bl.a. inom kommunpolitiken i Solna berätta-
de engagerat om sitt nuvarande liv som politiker 
och sin syn på hur politik bedrivs. 
   Han berättade att han, tiden efter LO, utsattes 
för åtskilliga övertalningsförsök om att ställa upp 
för att bli riksdagspolitiker eftersom alla hans fö-
reträdare på posten hade blivit det!  
   Stig berättade dock att 
han har en bestämd upp-
fattning om att det inte 
är riksdagspolitiken han 
vill syssla med, dels för 
att han vill slippa dessa 
ständiga misstankar om 
”kvittningar” från Riks-
dagen och dels för att 
han inom kommunalpo-
litiken tycker att han 
fortfarande befinner sig 
ute i ”verkligheten”, den 
närkontakt som han inte 
heller riktigt tyckte att 
han hade tillgänglighet 
till under åren som ordförande i LO, där en tämli-
gen ansenlig del av informationsupptagandet be-
stod i att läsa olika rapporter och PM som andra 
sammanställt. 
   Vidare berättade Stig att han inte upplever att vi 
diskuterar politik ute i stugorna på samma sätt 
som tidigare, detta förmodligen till en del beroen-
de på av att medierna koncentrerar sig på sidospå-
ren av politiken. De så kallade skandalerna skym-
mer den verkliga politiken, men det utesluter inte 
heller att det ibland är nödvändigt att faktiskt kriti-
sera det egna partiet. 
 
För hundra år sedan var en mycket stor del av 
den svenska befolkningen bönder men maten 
räckte ändå inte till folket. Många emigrerade. 
Nuvarande tre procent jordbrukare producerar så 
effektivt att man till och med får ett överskott av 
produkter. På liknande sätt har industrin utveck-

lats, men nu är det istället industrin som emi-
grerar, alternativt vill företagen med hjälp av 
sina organisationer konstra med kollektivavta-
len och försämra dess villkor.  
   Trots att företagen är lönsamma, trots goda 
villkor och trots bra företagsbeskattning. Men 
det räcker inte att vara lönsam- man vill bli 
ännu mer lönsam! Lönekostnaderna blir ju läg-
re med en thailändsk lön! Problemet är att det 
inte går att leva på en thailändsk lön i Sverige. 
Men allt hänger ihop - Det duger inte att titta 
bara med ett öga. 
   För att åskådliggöra detta bättre berättar Stig 
en gammal anekdot från Fordfabriken i Detroit 
där Fabriksdirektören visar Fackföreningsre-
presentanten de nya svetsrobotarna - Se på 
dessa nya, effektiva robotar, de uppbär ingen 
lön och de kommer aldrig att gå med i din 
fackförening. Representanten svarar- Nej, men 
de kommer heller aldrig att köpa någon av 
dina bilar! 
   Under kvällen berör Stig Malm flera viktiga 
områden inom samhället men när klockan bör-
jar närma sig nio är egentligen anförandet slut 
och hunden Stina väntar på kvällspromenaden 
där hemma, men Stig tar sig ändå lite extra tid 
och avslutar med att låta åhörarna fundera över 
vad det är lönt att exempelvis ge Wallenber-
garna en extra miljon i bonus? De har ju redan 
allt, så miljonen läggs bara på högen tillsam-
mans med de andra miljonerna....  
   Ge istället samma miljon till folket så gör 
den nytta genom att den konsumeras och rin-
ner in i systemet som den bästa smörjoljan i 
världen. Miljonen kommer då att generera yt-
terligare miljoner genom att nya produkter och 
tjänster efterfrågas, produceras, säljs och köps 
av människor som arbetar, får lön, betalar skatt 
och konsumerar osv. vilket därmed ger ytterli-
gare välstånd!  
   Allt klart som korvspad även för nya arbetar-
partier? 

AL 

Stig Malm i Folkets Hus 
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68:an hedrade 
Ådalsoffren 

På bilden nedan försöker Erik Jansson, 
Roger Berglund och Ulf Lindblad gömma 
Ådalenmonumentet bakom avdelningens 
fana. 

”Här spilldes fem människors liv som 
bara värnade principen om rätt till ett ar-
bete. Det var inte mer än 75 år sedan 
och det känns som det var igår. Demon-
stranterna ställde rättmätiga krav och 
bar på en idé om ett annat samhälle” så 
sade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin 
när hon talade vid minneshögtidligheterna i 
Ådalen den 14 maj. 
   Kristi Himmelsfärdsdagen den 14 maj 1931 
sköt militär ihjäl fyra arbetare, och en ung kvin-
na som var åskådare, 
för att de demonstre-
rade mot strejkbrytar-
na som låg förlagda i 
Lunde vid Ångerma-
nälvens strand. Det är 
en svart dag i arbetar-
rörelsens historia. 
Som en följd av skot-
ten i Ådalen blev det 
förbjudet att sätta in 
militär mot civila och 
socialdemokratin 
vann valet 1932 och Per-Albins folkhemsbygge 
kunde börja. 
   Våra arbetskamrater på bruket i Hallsta 
genomförde en 24-timmars proteststrejk mot 
morden i Ådalen och på begravningsdagen an-
ordnades en gemensam demonstration med 
Hallstaviks syndikalister. 
   Vid 50-årsminnet, 1981, av Ådalsskotten 
strömmade över 20.000 människor till Ådalen 
för att i en jättemanifestation påminna om hän-
delsen. Även Pappers i Hallstavik deltog vid det 
tillfället och avdelningens fana fördes i demon-
strationståget från Frånö Folkets Hus ner till 
Lunde där minnesmonumentet invigdes. 
 
I år var det således 75 år sedan tragiken i 
Ådalen och 68:an fanns åter på plats.Klockan 
05.00 på söndagsmorgonen klev vi ombord på 
bussen vid Centrumtorget.I Skutskär och Kar-
skär plockades ytterligare passagerare upp.  
   I Tönnebro var det dags för en morgonfika. 

Solen sken vackert längs Norrlandskusten när vi 
passerade Njutånger,  Iggesund, Hudiksvall, Jät-
tendal, Njurundabommen, Timrå och Utansjö. I 
Norrstig utanför Härnösand blev det en kortare 
paus. Strax efter 11.00 klev vi av vid Grämesta-
skolan i Lunde, då kom de första regndropparna. 
   Ett tusental människor samlades för att i ett de-
monstrationståg vandra de sista kilometrarna ner 
till scenen vid Lunde Folkets Hus. Bland många 
andra Pappersfanor, fladdrade även 68:ans fana 
stolt i den kylslagna nordanvinden. 

   Förutom LO:s ordfö-
rande Wanja Lundby-
Wedin, som påminde om 
att kampen om arbetsrät-
ten är samma då som nu, 
så talade även IF Metalls 
nye ordförande Stefan 
Lövdén och partisekrete-
raren Marita Ulvskog. 
Om moderaterna sa Mari-
ta bl a:”dom klär sig i 
lånta fjädrar och utger sig 
för att vara ett arbetarpar-

ti. Men Fredrik Reinfeldt vågar sig inte hit till 
Ådalen idag. Högern vill kasta kollektivavtalen på 
sophögen och vill byta ut solidaritet mot konkur-
rens”. 
   Efter sång och musik från scenen och efter titt 
på utställningen i Lunde Folkets Hus samt de min-
nesmärken som finns på platsen så var det dags 
för hemfärd. Vi åkte över Sandöbron och följde 
sen älven ner till nya Höga Kusten-bron som ma-
jestätiskt binder ihop landskapet på båda sidor om 
Ångermanälven. I Stockvik söder om Sundsvall åt 
vi en bit mat sen blev det raka spåret tillbaka. Vid 
21-tiden var vi åter i Hallstavik – trötta men nöjda 
och mycket tacksamma för att vi fått representera 
avdelningen vid detta tillfälle. Vi åker gärna till-
baka vid 100 års-minnet. 

RB 
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Arbetsmiljörapport våren –06 
 
Olycksfall: Vi har haft bara 4st. olycksfall i år, 
och fortsätter vi den här trenden så  kommer vi 
att nå målet max 14 olycksfall på ett år.  
 
Nollolycksfallen: Har vi haft 28st. har ökat 
enligt statistiken, men förra året så skrev många 
tillbud i stället för nollskada, i år så har vi bättre 
kontroll på tillbuden. Skriver någon fel så får 
man skriva om rapporten. Arbetsledningen är 
ansvarig för rapportskrivningen. 
 
Tillbuden: Tillbuden har minskat kraftigt i år 
71 st. förra året så hade vi nästan dubbelt så 
många. 
 
Oroveckande om det är så att det händer till-
bud men att man inte skriver eller rapporterar. 
Tillbudsrapportering är ju förebyggande. 
Tillbud kan alla anställda skriva i LISA 
(databaserat arbetsskadesystem). 
 
Ved/massa har satt upp en bandspelare för få-
gelproblemen  som har fungerat bra.  
 
Vi har haft flera rehabiliteringsärenden, 
vi har också hört från dem som har haft någon 
facklig kamrat med sig till rehabiliteringssamta-
len att det har fungerat mycket bra. Så är det nå-
gon som behöver rehabiliteringssamtal så ta 
med en facklig kamrat. 
Man kan ju också själv begära rehabiliterings-

samtal av arbetsledningen om man behöver, man 
behöver inte vänta på arbetsgivaren. 
 
Projekt: Automatiska hylskapsprojektet pågår. 
Provkörning v. 20 till 23. Idrifttagning är tänkt 
runt midsommar. 
 
Sliperiet: Styrsystemet och nytt skivfilter pågår. 
Operatörerna som är med i projektet tycker att 
allt fungerar bra. Man  får vara delaktig i projek-
tet tex. rita bilder och göra studiebesök. 
 
Järnvägslossning av rundved: Hamnperso-
nal som är med i projektet har inte fått vara  del-
aktiga och det är inte bra, för det finns ju avtal 
och lagar som ger stöd för delaktigheten i projek-
tet. 
 

Taisto Hautala 
 
 
 

Viktig  
försäkringsinformation! 

 
Om du har en bostadsrätt, så ska du ha en separat 
försäkring för det. Hemförsäkringen, som ingår i 
medlemskapet i Pappers, räcker inte .  
   Hemförsäkringen är i första hand en lösöresför-
säkring men ger även reseskydd i 45 dagar i hela 
världen. Dessutom ingår: ansvarsförsäkring, visst 
rättsskydd och överfallsskydd. 
   Men ersättning för skador på själva bostads-
rättslägenheten ingår alltså inte. 
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Rehabilitering. 
Ett exempel: 

Det hela började med att vårt skyddsombud 
Taisto Hautala tog kontakt med mig. Han hade 
sett att jag ofta var borta med långa sjukskriv-
ningar. Han började med att fråga mig hur jag 
mådde. Jag berättade att jag ofta var sjuk på 
grund av en sjukdom som hade slagit sig på ma-
gen.  
 
Det var mycket som hände på jobbet, 
nerdragningar, otrygghet och annat. Allt detta 
gjorde att min sjukdom slog sig på magen. Tais-
to Hautala frågade om jag visste att man kunde 
begära en rehabutredning själv eftersom jag inte 
mådde bra.  
 
Jag begärde då en rehabutredning.  
Till Rehabutredningen var även företagshälso-
vården med, tillsammans med personal och för-
man. Jag fick förslaget att jag skulle gå och pra-
ta med Inger Karlsson på företagshälsovården 
med jämna mellanrum.  
   De var precis vad jag behövde. Hon var otro-

ligt duktig på att 
lyssna och hjälpa 
mig att komma till-
rätta med min sjuk-
dom. Jag hade mått 
så pass dåligt att 
även småsaker fick 
mig att grubbla och 
må dåligt. Hon 
hjälpte mig att kom-
ma ur min både fy-
siska och psykiska 
svacka.  
   Vi träffades ca en 
halvtimme varannan 
vecka och samtala-

de. Det gjorde att jag började se allt lite ljusare 
och mer positivt och även sjudomen försvann.  
 
När jag tänker tillbaka så är det nog så att 
man ofta gör att man själv bär på sina problem 
och inte talar om dem med folk i sin omgivning. 

Man vill inte blanda in andra i sina egna pro-
blem.  
   En stor trygghet för mig var att jag visste att 
Inger Karlsson hade tystnadsplikt. Vårt samtal 
stannade endast mellan oss. För mig finns hela 
tiden risken att min sjukdom ska bryta ut igen 
med magen, men hittills har jag sluppit det. Nu 
har det gått ca två och ett halvt år sen jag var 
sjuk på grund av det. Numera är jag bara sjuk-
skriven för vanliga sjukdomar som förkylningar 
och dylikt.   
 
Uppmaning: 
Om du ser att någon inte verkar må bra. Prata 
med dem och fråga hur de mår. Alla vill det. 
Det är så svårt att själv börja att berätta att man 
mår dåligt. Är du skyddsombud har du även 
kunskap om att man kan begära en rehabutred-
ning. Det finns även möjlighet att begära en häl-
soprofilutredning med hjälp av företagshälso-
vården.  
   Så är du skyddsombud, var uppmärksam på 
hur dina arbetskamrater mår och om du ser att 
de inte mår bra. Fråga hur de mår och berätta 
för dem hur de kan få hjälp. Alla är vinnare i att 
man blir hjälpt.    

Mats 
” Om du ser att 

någon inte ver-
kar må bra. Prata 

med dem och 
fråga hur de mår. 
Alla vill det. Det 
är så svårt att 

själv börja att be-
rätta att man mår 

dåligt.  
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ÄPPLET              
Information från 
studiekommittén 

Kurs i höst – anmäl dig nu ! 
 
Den 25 augusti genomför vi vår årliga stu-
dieuppsökarträff tillsammans med förbundet och 
ABF Norrtälje. Det innebär att studieuppsökeriet 
kommer att påbörjas ungefär runt den 8 septem-
ber. 
   Det finns dock ingenting som hindrar att Du 
redan nu anmäler dig till en studiecirkel i höst. 
Av erfarenhet vet vi att uppsökeriet brukar kunna 
dra ut på tiden och att vissa kurser då redan kom-
mit igång när uppsökarna är klara med sitt. Gäll-
er speciellt kurser i navigation (förarintyg/
kustskepparen) och jägarexamen. Går du i tankar 
att delta i någon av dessa så hör helst av dig så 
fort som möjligt. Ring Ulrika tel 26390. 
 
Vårens utbildningar: 
Det har varit en ganska intensiv vår på studieom-
rådet.  
   Förbundets skyddsombudskurs rapporterade vi 
om i förra PM. Sen dess har Tommy Falk och 
Anders Lidén deltagit i en handledar- och uppsö-
karutbildning på Syninge i början av april. Linda 
Haglund, Anita Landkvist, Mats Jansson och Ro-
bert Johansson har i två omgångar varit i Älvkar-
leby på förbundets Miljökurs. Jaana Kuusisto 
gick LO-kursen ”Stress” på Runöskolan, även 
det i april. Ulla Strandbergh och Per Johansson 
har gått en grundutbildning för försäkringsrådgi-
vare. 
 
Egna satsningar: 
Själva har vi anordnat en facklig tjejkurs  26-27 
april på Folkets Hus i Hallstavik. 
   26 tjejer från bruket deltog och fick bl a lyssna 
på Anna Thoursie f d LO-ekonom som berättade 
om varför kvinnor tjänar mindre. Ett uppskattat 
inslag var också tjejbandet Femisoul med bl a 
Malin Nordholm från Herräng. 
   En facklig-politisk konferens har vi också ge-
nomfört. Där inbjöds även andra fackföre-ningar 
från kommunen att delta. LO:s vice ordförande 
Leif Håkansson deltog tillsammans med bl a 

Lennart Olovsson från Pappers, Dag Larsson 
finanslandstingsråd och oppositionsrådet Elisa-
beth Björck. 
   Den tänkta ungdomskursen/hajken i Skebo-
bruk har däremot fått ställas in p g a för få an-
mälningar. 
   Det som återstår är en utbildning för försäk-
ringsrådgivarna i början av juni. 
 
Studiecirklar: 
Vi har haft två grundkurser i data. Deltagarna är 
mycket nöjda med ledaren och fortsättning föl-
jer troligen i höst. 
   11 medlemmar fullföljde den fackliga  Med-
lemsutbildningen. 
   20 personer deltog i Bättre Arbetsmiljö 
(BAM), dessutom har vi under maj kört en 
mini-BAM.  
   Utöver dessa har vi haft cirklar i kustskeppa-
ren, navigation, VHF, svetsning, teckenspråk 
och aktiekunskap. 
 
Till sist 
har studiekommittén beslutat att genomföra en 
ny FiP-kurs (förtroendevald i Pappers)i höst/vår 
med start vecka 44. Särskild rekrytering kom-
mer att ske men om du känner att du är aktuell 
för kursen går det bra att höra av sig till expedi-
tionen. 
 
Med tillönskan om en skön och varm sommar. 
 

Studiekommittén/Roger Berglund 

Studieorganisatö-
ren under ivrigt in-
formerande på den 
senaste tjejkursen. 
Läs även separat 
artikel på annan 
sida! 
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Föreningsrätten fyller  
100 år. 
Den 22 april åkte vi upp till Mackmyra, en bit 
utanför Gävle. Vi skulle där representera avd-68 
i manifestationen över minnet av den så kallade 
föreningsrättsstriden i Mackmyra 1906. 
   En vild strejk bröt just det året ut på en sulfit-
fabrik när man vägrades rätten att bilda fackfö-
rening. Fabriken stängdes, arbetarna avskeda-
des, och 40 familjer vräktes från sina bostäder 

som hyrdes ut av företaget. Men efter sex måna-
ders strejk gick arbetarna segrande ur striden, 
man fick rätt att bilda fackförening och att teck-
na kollektivavtal.  
   Det kändes hedrande att få representera avd-
68 med fana och allt en sån gång. Vi som åkte 
på detta ärofulla uppdrag var:  

Ulrika Enlund och Ulla Strandbergh.  

Mackmyrastrejken 100 år. 

Solen skiner i Mackmyra när demonstrationståget, till minne av strej-
ken för rätten att bilda fackföreningar, drar fram. Längst till höger går 
Ulla Strangbergh från Hallstavik. 
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Facklig tjejkurs. 
 
Vad är det? Jo, jag kan ju berätta lite hur den 
gick till… 
   Vi träffades i Folkets Hus klockan 08.00 den 
26 april, ca 25 tjejer och Roger Berglund från 
avd 68. 
   Roger inledde den första dagen med att presen-
tera schemat och vi fick alla presentera oss själva 
helt kort. 
   Ordföranden i avd 68, Jocke Eriksson var där 
en stund och pratade om jämställdhet på arbets-
platser; samma möjlighet till utveckling för både 
kvinnor och män. Han sa också att de jobbar med 
en jämställdhetsplan som revideras årligen. 
   Där vill man bl a få ner sjuktalet bland kvinnor, 
samarbeta med skolan och man pratar om arbets-
rotation. 
   Det finns en jämställdhetskommitté. Daniel 
Träpp är ansvarig för den. 
   En Ungdomskommitté finns också, man får 
vara ända upp till 30++ i den!! 
 
Sen pratade Ulla om det fackliga löftet och 
varför vi startar det här kvinnliga nätverket. Det 
handlar inte om feminism, men dock om jämlik-
het och att vi kvinnor kan behöva stötta varandra 
på mansdominerade arbetsplatser. 
   Nu har vi det ju ganska bra just på Hallsta Pap-
persbruk, med jämlikhet överlag. Men statistiken 
visar att det är dåligt med kvinnorepresentationen 
i våran bransch. 
   Vad beror det på? Vågar inte kvinnor ha t ex 
fackliga förtroendeuppdrag? Eller vågar/får de 
inte bli förmän/maskinförare? 
   Tanken med att fackligt förtroendevalda kvin-
nor ska bilda ett nätverk, är att vi ska kunna hjäl-
pa och stödja varandra. 
   Ett försök gjordes för något år sedan, att bilda 
ett nätverk med fackligt förtroendevalda kvinnor 
inom Pappers i hela landet. De kallade sig 
”Papperskvinnorna”, men det rann ut i sanden. 
   Så Ulla Strandberg som är Huvudskyddsombud 

här i Hallsta ville börja med att göra ett försök 
på mer lokal nivå. Alltså att få kvinnor att våga 
göra sig hörda bland männen. Det gäller inte 
bara kvinnor som är skyddsombud utan även 
de med andra fackliga uppdrag. 
   Tänk bara vilken skillnad det är om det sitter 
bara män på ett möte, hur snacket går då, och 
ta sen med en eller två kvinnor, snacket blir 
genast annorlunda. 
   Tänk också tvärtom, ett rum med bara kvin-
nor, en man eller två kommer in…Det vet ju 
alla att män och kvinnor tänker, handlar och 
reagerar olika. Vi kompletterar varandra. Vi 
behöver ta tillvara mäns och kvinnors olika 
egenskaper. 
 
Sedan kom Anneli Fundell, som jobbar 
för Fonus juridik och berättade om Ekonomisk 
familjerätt. Det blev många frågor och intres-
set var stort. Vad är Giftorättsgods och Enskild 
egendom? Vem ärver vem? Makar ärver var-
andra ibland och sambor ärver varandra endast 
om de har upprättat testamente.  
   Sist på eftermiddagen kom en kvinna som 
heter Anna Thoursie, och har jobbat inom LO. 
Hon är ekonom och har en tankesmedja på in-
ternet som heter AGORA. 
   Vi fick mycket statistik som handlade om 
jämställdhetsutvecklingen bl a,serverat på 
overhead från henne. 

(forts nästa sid) 

Tjejkurs 

Här sitter några deltagare i den fackliga tjej-
kursen. Funderande eller diskuterande? 
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Dag 2. 
Jaana Kuusisto och Mirja Djerfsten berättade 
med bilder om PUFF kursen de var på i Spanien. 
Det står för ”Personlig utveckling fortsatt frisk”. 
Jaana har också ställt upp med att arrangera stav-
gång vid några tillfällen, men intresset har varit 
väldigt dåligt. Har inte folk tid att motionera eller 
vill man inte fjanta runt med stavar? Det som är 
så modernt nu!  
   Näste föreläsare var Eva Jansson från Folksam 
försäkringar. Hon pratade om pensionsförsäk-
ringar mm. Man kan få träffa henne och gå ige-
nom sina försäkringar. Det går också bra att 
ringa och ställa frågor till henne. Avd 68 har mer 
info om det. 
   Sen blev det massage! Annika Österman som 
äger Almerska villan här i Hallstavik hade med 
sig Karin Ulfsdotter som är massör. Vi fick veta 
vad de har att erbjuda, och så visade Karin några 
enkla massagetekniker som vi fick prova på var-
andra. 
Även lite Chi gong som Annika lär ut, fick vi 
testa. 
   Därefter blev det riktigt svängigt med 
”Femisoul” som sjöng för oss en stund. 
Det var tre tjejer, varav en har en pappa som job-
bar på Elverkstan på bruket.  
   Efter lunch så stod Rektorn för Långholmens 

Folkhögskola, Gunilla Ramberg, på tur. 
   Hon berättade att Långholmen, som på 1700-
talet var ett ”spinnhus”, senare blev fängelse, och 
från 1989 Folkhögskola. 
   Där har man idag bl a Facklig politisk utbild-
ning för kvinnor. Hon talade historiskt om lag-
stiftning till kvinnors fördel. När kvinnor fick bli 
myndiga trots att de inte var gifta och liknande 
saker.  
   Vi fick också veta att Genus är ett socialt ska-
pat kön. 
   Idag bör man innan man tar beslut, se sakerna 
ur olika perspektiv, ett sådant är Genusperspekti-
vet. 
   När man ska titta ur ett genusperspektiv så 
gäller det att se saker och ting ur flera olika syn-
vinklar och försöka kasta av sig gamla fördomar, 
föreställningar och invanda tänkesätt.  
   Så var det dags för Roger att avsluta kursen 
med några ord. 

Text och foto: A H 

Tjejkurs 
(forts) 

Eva Jansson från Folksam pratade om pen-
sionsförsäkringar mm. 

Och så lite underhållning med Femisoul. 
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Den 30:e maj besökte Vänsterpartiets par-
tiledare Lars Ohly Avd.68:s kontaktom-
budsträff.  
Lars sa inledningsvis att han inte hade för avsikt 
att bli långrandig eftersom fler åtaganden i kom-
munen fanns på agendan under dagen och närmast 
efteråt låg ett sammanträde med ledningen på pap-
persbruket. 
   Han förklarade sedan att den absolut viktigaste 
frågan nu var kampen mot arbetslösheten, inte 
bara för Vänsterpartiet utan också för landet. 
   Andra mycket viktiga frågor är det arbetslags-
rättsliga skyddet och kollektivavtalen. De ska inte 
bara försvaras utan också utökas. Som exempel 
nämndes det omtalade vaxholmsfallet, där en 
mycket viktig dom kommer från EG-domstolen i 
höst. 
– Vi måste skydda oss mot ett utnyttjande av ar-
betskraft från andra länder, sa han bl a.  
   Lars berättade att när han började arbeta på järn-
vägen 1976 fanns det tre st. anställningsformer. 
Nu finns det hela 11 st. Därför kommer Riksdagen 
under hösten att anta ett lagförslag om en förstärk-
ning av rätten till tillsvidareanställning och en 
återgång till tre anställningsformer: överenskom-
men visstidsanställning, vikariat och tillsvidarean-
ställning. 
   Ett annat hot är de arbetsgivare som agerar orik-
tigt och avskedar personal på felaktiga grunder. 
Därför måste arbetsrätten och rätten till återan-
ställning förstärkas. Blir en arbetsgivare idag 
dömd i AD finns möjligheten att bara köpa sej fri.  
   Omnämndes gjorde också Centerns förslag om 
speciella anställningsregler för alla under 26 år. 
Ett förslag som skulle göra dem rättslösa på ar-
betsmarknaden! Lars var säker på att detta inte 
skulle ge fler jobb. Förslaget kan däremot leda till 
att en arbetsgivare hellre än att anställa någon 
över 26 år istället anställer exempelvis en 22-åring 
som sen utan motivation kan avskedas inom något 
år (kanske någon som blivit gravid, fått ett fackligt 
uppdrag etc.) Går förslaget igenom kommer snart 
också kraven om att reglerna ska gälla alla ålders-
grupper. 
   Mötet ställde också ett antal frågor till vänsterle-

daren. På frågan om vad Vänstern har för syn 
på landets framtida energiförsörjning svarade 
Lars att han var oerhört positiv till en omställ-
ning. Ändliga resurser som olja och uran måste 
fasas ut. Till år 2010 går det naturligtvis inte – 
avvecklingen ska inte göras så snabbt att det 
skapar problem! Dessutom måste energipriserna 
ner, vi får inte komma i en situation där omvärl-
dens energipriser blir billigare än vår egen, då 
blir det ett argument företagen använder för att 
flytta. Vi ska ha bra, billig och miljövänlig 
energi. 
   Apropå arbetstidsförkortning och sex timmars 
arbetsdag tror inte Lars att det är realistiskt att 
räkna med någon lagstadgad sådan under nästa 
mandatperiod. Andra reformer står på tur först. 
Tänkbart är däremot att i liten skala börja nå-
gonstans inom den offentliga sektorn. Arbets-
marknadsinstitutet har undersökt ett antal olika 
modeller som visat positivt resultat bl a. ifråga 
om bibehållen effektivitet. 
   På frågan om dagens pensionssystem kan ses 
som långsiktigt hållbart svarade Lars att han 
hellre hade sett att ATP-systemet hade reforme-
rats eftersom det skrotades på felaktiga grunder. 
Pension är en rättighet och ska inte vara beroen-
de på hur lyckosamt man spelat på börsen. 
   Efter frågestunden var Lars Ohly tvungen att 

hasta vidare men mottog ändå till synes mycket 
nöjt applåder samt Pappers Avd.68:s standar. 

AL 

Lars Ohly på KO-träff. 
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 Fredagen den 7 april åkte ett gäng iväg till 
Pappers förbundet i Stockholm.Vi var nio perso-
ner, som efter åtskilliga måndagseftermiddagar 
med Taisto som kursledare, hade fräschat upp 
våra fackliga kunskaper. 
   Nu skulle vi alltså in till förbundet och se hur 
de jobbar där.Vi åkte i två bilar och hittade ett 
parkeringsgarage i närheten av förbundet. Det 
var på håret att Mattias minibuss inte skalade av 
taket när vi skulle ner i garaget. 
   När vi kom in i receptionen till förbundet och 
Taisto, som har varit där förr, tryckte på hiss-
knapparna, hände det ingenting…då hördes en 
röst: ”jag kanske är osynlig, men ni måste anmä-
la er här först”! 

   Det var en kvinna som satt i receptionen och 
hade koll på stället.Hon hjälpte oss dock att 
ringa efter någon som kom ner i hissen och tog 
med oss upp några våningar. De har också pas-
serkort, nästan lika hög säkerhet som Hallsta ju! 
   Vi träffade Bengt Hallberg som är förbunds-
sekreterare.Han visade oss runt och presenterade 
några av de 23 personerna som jobbar där. Det 
var minst fyra stycken som hette Bengt. För-
bundsordföranden Sune Ekbåge var inte där, han 
var på nåt möte i Karlstad. 
   De har fina lokaler, vi satt i en alldeles ny kon-
ferenslokal där de hade en knappanel som man 
styrde whiteboarden med. Dörrar åkte åt sidan 
och whiteboarden hissades upp, ”teknikens 
värld”? 
   Men just den lokalen var lånad och Bengt 
hade inte riktig pejl på hur knapparna fungerade. 
Någon overhead hittade vi inte, den kanske kom 
upp ur bordet om man tryckte på rätt knapp, 

vem vet? Men 
han skrev på 
whiteboarden 
och berättade 
om hur för-
bundet arbe-
tar, hur allt-
ihop fungerar 
och hänger 
ihop. 

   Sen bjöd han på lunch på en restaurang en bit 
därifrån. På vägen dit sneddade vi över Hötor-
get, där fanns det tulpaner i mängder! Alla ville 
köpa tulpaner, men vi skulle prata med Bengt 
en stund på eftermiddagen också, så vi väntade 
med tulpanerna. 
   Mätta och belåtna gick vi sedan tillbaka till 
förbundet och hade lite mer diskussioner med 
Bengt, bla om vad medlemsavgiften används 
till. 
   Största delen går till A-kassan, sen också till 
medlemsförsäkringar, personal och lönekostna-
der, tidningen Dagens Arbete, studier, avgift till 
LO, hyror och resor mm. 
   Medlemsantalet har minskat väldigt genom 
åren, det var ca 46000 medlemmar 1968 och 
idag är det ca 20 000 anslutna pappersarbetare. 
Organisationsgraden är dock 98,9 %. 
   Motioner som de skall ta upp i kongressen i 
höst handlar bla om, ATK, reallön, delpension 
och låglönesatsning. 
   Sen tackade vi Bengt och köpte tulpanerna. 

AH 

Facklig resa. 

Bengt Hallberg ”vår” man 
På förbundet. 
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Pappers Kongress 2006. 
 
Den 1 till den 3 september kommer Pap-
pers kongress att hållas i Göteborg 
   Ett av de största besluten som skall tas på kon-
gressen är valet till Förbundsstyrelsen. Med tan-
ke på att förbundsordförande Sune Ekbåge och 
förbundssekreterare Bengt Hallberg kommer att 
gå i pension mitt i mandatperioden och att det 
inte finns  någon färdigtänkt efterträdare efter 
Sune Ekbåge. Så kommer den säkerligen bli den 
hetaste frågan på kongressen. Redan nu så 
märks det ute i de olika distrikten att någon klar 
enighet inte finns i frågan.  
   Andra frågor som det ska tas beslut om: 
• Stadgeändringar. 
• Tre rapporter som finns att läsa på pappers 

hemsida under pappers.se/kongress 
• Inlämnade motioner. 
 
De motioner som avd 68 lämnat in är följande: 
• Komplettering med ett organisationsschema 

i stadgefoldern.  
• Pensionärsmedlemskap, förmåner §6. 
• Disciplinära åtgärder §8 mom. 4. 
• Motionsrätt till förbundsmötet §13. 
• Lönenämndens mandatperiod §13. 
• Kongressrapport Näringspolitisk.      
 
Valda delegater att representera avd 68 är: 
 
Ordinarie delegater. 
Joakim Eriksson. Roger Berglund. Taisto Hauta-
la. Tommy Falk. Anders Lidén.  
 
Ersättare. 
Gunilla Humell/Erkas. Benita Humell. Kerttu 
Hauta. Per Johansson. Hans Svenberg. 
 
Inbjuden av förbundet: 
Johnny Karlson. 

TF. 

HAMNKLUBBSNYTT 
 
I samband med Hamnklubbens årsmöte den 10 
maj avgick Anders Björck, Robert Wahlström, 
Teija Tulppo och Stefan Sjölund ur hamnklubbs-
styrelsen. Anders slutade efter närmare 20 år i 
styrelsen. 
Efter konstituering har den nya styrelsen fått föl-
jande utseende: 
Roger Berglund, ordförande 
Lennart Svenberg, vice ordförande 
Uwe Robien, kassör 
Dan Jansson, vice kassör 
Börje Nordström, sekreterare 
Roger Samuelsson, ersättare och vice sekreterare 
Heikki Hast, ersättare 
 
Revisorer: 
Anders Wiklund 
Ann-Britt Mattsson 
Ersättare: 
Mikael Holmberg 
Björn Fredriksson 

/Roger Berglund 



HJÄRNBRUK 
Här kommer ett nytt korsord. Priser kommer 
som vanligt att lottas ut bland er som lämnar 
in lösningar till Avd. 68:s expedition. Sommmar-krysset 
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Vågrätt. 
 
1.  Finns i Baltic Bright bl a. 
3.  Gemak. 
5.  Gott med gin. 
8.  Där sys arbetskläder. 
9.  I en sån stannar bladen. 
10. Förbjuden fostringsform. 
11. Omändring. 
13. Skapade RUSH 
15. Kan kanske finkjolen. 
16. Brukar man mackan. 
18. Kan man vind för våg. 
20. Kungalön. 
21. Segla i medvind. 
22. Kan ge malignt mela-
nom. 

Lodrätt. 
 
1.  Åka gratis. 
2.  Gjorde bl a stora gröna bord. 
3.  Bruksort vid Sunne. 
4.  Kring stången den 23 juni. 
5.  Trådstump. 
6.  Ohövlig. 
7.  Köln för fransmannen.  
12. Ger jakthund. 
13. Blev Darin. 
14. Kollektiv åsikt. 
16. Biskop med lapp. 
17. Radiovågornas hemvist. 
19. Sådant segel finns. 
20. Vård.  
 

1  2  3  4  5  6  7 

             

8        9     

             

10    11    12     

             

13  14           

             

15          16  17 

   B N         

18    19  20       

             

21      22       
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KULTUR 
Dubbeltrubbel. 
 
Sent omsider lyssnar jag så igenom en hyll-
ning till den framlidne konstnären, skriftställa-
ren och tonsättaren Olle Adolphson vid namn: 
"Dubbeltrubbel".  
   Och som det säkert framgår av albumtiteln så 
är det en dubbel-CD och dess innehåll är sålun-
da sånger som på ett eller annat sätt är av just 
Olle Adolphson. 

   "Råd Till Dej - Och 
Mej…", vilken tolkas och 
framförs av en åtminstone 
inte hittills alltför massme-
dialt välbevakad gotländs-
ka vid namn Charlotte 
Berg. Hon lyckas ge den 
nytt liv, vilket väl är syftet 
med en nytolkning? 
   Även Håkan Hellström 
gör väl ifrån sig i framför 
allt: "'Sigge' Skoog", vilket 

för mig är en glad överraskning eftersom jag 
mestadels inte är så såld på hans sångröst. 
   Sist och slutligen vill jag även nämna den sen 
förra sommaren avlidne interpreten Torsten 
"Totta" Näslunds två versioner av det vackra 
stycket: "Blåst", och då föredrar jag den version 
som inleder CD 2. Den lyfter mycket bättre än 
den första versionen på CD 1 med god hjälp av 
hans medmusikanter vilkas namn det tar för stor 
plats att nämna här där utrymmet är något be-
gränsat. 
   Dock har jag med den invändningen att jag be-
klagligtvis inte kunnat revidera min syn på den 
på den andra versionen medverkande artisten 
Kajsa Grytts sångröst. Hon frestar helt klart så-
lunda alltjämt på mina hörselorgan. 

EA 
P.S. Jag glömde visst bort att nämna Tomas An-
dersson-Wijs utmärkta insats i "Det Ligger Ett 
Land Långt Borta" på "Dubbeltrubbel" men nu 
är det härmed gjort. D.S. 

Beträffande Bruce Springs-
teens senaste skiva. 
 
På sin senaste skiva har Bruce Springsteen 
tolkat sånger av äldre datum. En gång i tiden tol-
kades dom i sin tur av Pete Seeger.  
   Han är en 
bok i sig själv 
med många 
och tätt ned-
tecknade kapi-
tel, som jag av 
utrymmesskäl 
begränsar till 
att förtälja Er 
det faktum att 
han har diktat 
och kompone-
rat den på 60-
talet världs-
spridda sång-
en: "Where Have All The Flowers Gone?". Den 
saknas på Bruces senaste skiva. 
   Istället är det sånger som Pete snarare har 
framfört, och möjligen bearbetat i vissa fall, än 
själv diktat och komponerat. "We Shall Overco-
me", som är en del av skivans titel, är ett sådant 
exempel. Det enda faktiskt.  
   Resterande sånger kan ha bortemot hundra år 
på nacken. Och den här nyss nämnda sången har 
en såväl facklig som religiös prägel över sig. 
(Den fackliga delen omnämns i en annan mycket 

lärorik och informativ 
recension i senaste 
numret av Dagens Ar-
bete.) 
   Sist och slutligen vill 
jag i min tur informera 
om att skivans hela ti-
tel är: "We Shall Over-
come - The Seeger 
Sessions." 

EA 

Den legendariske Pete See-
ger till höger. 
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Sommarbiografen. 
 
Med åren har jag blivit… 
(Tidsparalleller.) 
 
Med åren har jag blivit en tämligen sällsynt bio-
besökare. Men en gång i tiden som tilldrog sig i 
mitten av det, för min del, väldigt vilsna och 
mestadels mörka 80-talet, såg jag varje film 
som biografen Rosen hade på sin dåvarande 
filmduk. Och det var filmer som spände från 
30-talskomedier på Bio Kontrast till dåtida 
filmaktuella dramer. 
   Men nu vill jag istället övergå till min som-
marinredda hemmabiograf som är av det enkla 
slaget. Där visas ikväll "Diktatorn", vilket är en 
film som innehåller såväl komiska som tragiska 
scener och därtill en för filmens handling viktig 
förväxling av huvudpersonen och en liten, ju-
disk barberare gestaltade av en enda aktör: 
Charles Chaplin. 
   Han driver suveränt med den då verklige dik-
tatorn vars namn Du säkert redan kan utan och 
innan? 

   Jag ska inte förtälja Er 
hela handlingen utan sna-
rare försöka att blott kittla 
Er lite till att se den på Era 
egna hembiografer. Möj-
ligtvis ser Ni som jag gör: 
Paralleller till vår egen tid. 
Kanske gör Ni det inte.  
   Nåväl. Några små som-
marfunderingar i den här 
riktningen kan väl ändå 
inte skada?  Moder Jord 

behöver ju mer mänsklighet och mindre 
omänsklighet. Och då måste vi vara vakna nog 
och se när det här senast nämnda gör sig påmint 
om sin existens. Och det gäller såväl inom som 
utom oss. Det visste Charles Chaplin på sin tid. 
Vet vi det här och nu i vår nya, svenska som-
marstund? 

EA 

På grenarna till erinrans 
fruktträd… 
 
På grenarna 
Till erinrans fruktträd 
Hänger det frukter 
Som behöver minnesvårdas 
För att kunna avsmakas 
Så här tio år  
Efter ytterligare ett folkmord. 

EA 
 

I en lång tillblivelsepro-
cess… 
 
I enlång tillblivelseprocess 
Föds Simones sommar. 

EA 



Vilande ögon. 
En man i den yngre medelåldern vilar sina und-
rande, blå ögon på ett svartvitt fotografi från 
sent 1970-tal eller tidigt 1980-tal. Det förestäl-
ler en annan man på ungefär 56, 57 år iklädd sin 
arbetsklädsel: Ett blåställ. 
   Ansiktet är djupt fårat och 
en två-tre dagar gammal 
skäggstubb pryder dess haka 
och överläpp. Och det är den 
här först namnlöst nämnde mannens pappa som 
fotografiet föreställer, och det har tagits i hans 
arbetsmiljö på ortens pappersbruk. 
   Och fotografiet visar alltså hans arbetsklädda 
överkropp och skäggstubbsprydda ansikte mot 
en bakgrund av dom som han hade som arbets-
uppgift att sköta. 
   Samtidigt söker sig alltfler barndomsminnen 
in i den här först nämnde mannens musikrum. 
Dit hör exempelvis dom gemensamma sommar-
stunderna på Fjärdö där den förste mannens 
(vars hela namn förresten är Gabriel Olov An-
dersson) gammelmoster Albertina Laurell har 
ett av sina två sommarhus. (Det andra , vid 

KULTUR 
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namn Torpsjö, var beläget blott några kilome-
ter därifrån.) 
   Och för att inte glömma bort det kan jag så 
här i slutet på min majnovell nämna att den 
andre mannens hela namn var och, för dom 
som alltjämt kan och vill minnas honom, är 

Olov Viktor Henning Anders-
son. Och det första av hans tre 
förnamn var tilltalsnamnet. 

* 
Sakta vaknar Gabriel Anders-

son upp ur sina barndomsminnen, reser sig upp 
från den gamla antikgråmålade stolen med sits 
i röd galon, styr sina bestämda steg bort mot 
hallen, öppnar ytterdörren och stiger ut i den 
av honom nyupptäckta, nyfödda majmorgonen 
och slår sig ner på yttertrappan en solstund.  
   Fotografiet på sin pappa i arbetsmiljö har 
han satt fast påtvättlinan i två klädnypor på sin 
altan. Och det är ju rätt och riktigt. För Olov 
Andersson var en majman i sitt liv.                 

EA 

Majnovell. 

Vill du sjunga i en kör? 
 

Avd 68 har fått en utmaning från ABF Norrtälje – att bilda en sångkör till 
hösten 2006. 

Vi har antagit utmaningen och hoppas nu att projektet skall kunna förverkligas. 
 

Är du en av dem som skulle kunna tänka dig att vara med i en kör och sjunga i 
olika fackliga sammanhang? Du kanske redan är med i någon annan kör men 

skulle tycka det var roligt med en annan sammansättning och repertoar. Kraven 
är inte så stora – du ska bara tycka att det är roligt. Sjunga kan alla göra 

(med lite träning låter det dessutom bra). 
Kom med din intresseanmälan så får vi diskutera formerna och tidsåtgången 

för kören sedan. Tveka inte – anmäl dig nu! 
Anmälan sker via Ulrika på fackexp. tel 26390. 
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Ä ntligen var det så dags. En söndag med ym-
nigt, blött snöfall for vi, den första gruppen 

av tre, iväg till Lübeck via Skavsta. Ner med 
paraplyet i papperskorgen bara, för i Tyskland är 
vädret säkert bättre, tänkte man. 
   Men tji vad man bedrog sig. På kvällen, när vi 
skulle gå från hotellet till krogen 
"Kartoffelkeller", öste regnet ner och man ång-
rade att man kastat bort sitt paraply. Turligt nog 
hade hotellet låneparaplyer som räddade situa-
tionen. I "Potatiskällaren" intogs middag. Rejäla 
portioner tysk mat med rejäla sejdlar tysk dryck. 
   Därefter en ofrivillig rundpromenad i gamla 
Lübeck för att gå på "lokal", som visade sig lig-
ga ett stenkast från "Kartoffelkellern". 
   Följande dag gjordes studiebesök i hamnen 
där B Print lossades det gick till precis som i 
Hallsta fast tvärtom. Magasinet var däremot näs-
tan dubbelt så högt som här hemma. 
   En vecka senare var det dags för nästa grupp 
att göra om det hela och det gick väl bra ända 
tills det blev dags för hemresa. Då hade Ryan 
Airs flygplan fått något fel redan i Sverige var-
för man blev tvungna att återvända till hotellet 
för ytterligare en natt. Dagen efter fick man ta 
omvägen över Stansted i England med ett annat 
plan, alla utom en som fick vänta i Lübeck på 
restplats på eftermiddagsplanet. 

M edan vi var ute på dessa internationella 
äventyrligheter, snyggade byggnadsav-

delningen upp vårat matrum hemma i Hallsta-
vik. Det blev så småningom färdigt och så fint 
med nya möbler och allt. Ja det blev så fint att 
man knappt visste var man skulle sitta. Runt 
eller fyrkantigt bord, det var frågan. 

P lötsligt var de lokala löneförhandlingarna 
klara. Det visade sig då att vi i hamnen 

skall ha möjligheten att få teknikertillägg 1. 
Kanske var även detta ett utslag av den s k 
"Reineeffekten"? När detta skrivs pågår linje-
förhandlingar om vilka befattningar som skall 
ha tillägget samt vilka kriterier som skall gälla 
för detta.  

BN 
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Gåta. 
Du åker i en bil. 
Till vänster om dig har du ett stup. 
Till höger om dig kör en brandbil 
med samma fart som du. 
Bakom dig flyger en helikopter i 
markhöjd. 
Framför dig springer en gris, lika 
stor som din bil. 
Både grisen och helikoptern håller 
samma fart som du. 
Vad måste du göra för att komma 
ur den galna situationen? 

Svar: 

Du måste kliva av karusellen och låta bar-
nen åka istället.  

Samtal på toan. 
På den tiden när mobiltelefoner var en ny före-
teelse inträffade följande: 
   Jag hade precis satt mig ner på en offentlig 
toalett, när jag från båset bredvid hörde någon 
som frågade: 
   – Hej, hur mår du? 
   Jag brukar inte prata med okända på offentli-
ga toaletter men jag svarade ändå: 
   – Jo då, det är bara bra. 
   Den andra killen frågade: 
   – Vad håller du på med då? 
   Dum fråga tänkte jag, men svarade ändå:  
   – Jag är ute och åker en runda med bilen. 
   Jag försökte bli klar så fort som möjligt och 
komma därifrån. Då hörde jag killen i grann-
båset ställa en ny fråga: 
   – Du, kan jag komma över till dig sen? 
   Dum fråga igen tänkte jag men hövlig som 
jag är svarade jag: 

   – Nä, det ska komma över några från jobbet 
sen så det går nog inte så bra idag. 
   Då sa killen bredvid: 
   – Du, kan jag ringa upp dig senare? Det är 
någon idiot i toabåset bredvid som sitter och 
svarar på allt som jag säger till dig. 

BN 



Diverse 
Rätt lösning på 

Vårkrysset: 

Redaktionen  

består av: 
Tommy Falk                 TF 
Joakim Eriksson           JE 
Börje Nordström          BN 
Annika Hernehult        AH 
Ulrika Enlund              UE 
Anders Lidén               AL 
Erik Asteving               EA 
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V Å R S Å N G E R 
A S  O T T A  E 
S L A R V I G  D 
A I O L I  S S I 
L N   D I  A G 
O   Y A  O X E 
P L O M B E R A R 
P O M P E J I  A 
E  N E R  O M R 
T V I N G A N D E 

Vinnare i Vårkrysset blev: 
  958 Lars-Ola Lundin  MER. 
2298 Catarina Eriksson Östin  PM12. 
2090 Tommy Nilsson  Förrådet. 
 
Välkomna att hämta priser på expeditionen 

Du besöker väl vår 
hemsida? 

 
68:ans hemsida dateras upp regelbundet 
– har du inte besökt den än så är det på 
tiden. 
 
Där finns en massa information om allt 
möjligt. Du kan titta på löner, studier, 
klubbarnas sidor, räkna ut din egen pen-
sion och ta del av medlemserbjudanden. 
 
En nyhet är bildspelet om det fackliga 
löftet. Det hittar du under fliken ”Lagar & 
Avtal” på första sidan. 
 
Ett annat tips är ”Klotterplanket” (hittar 
du också på första sidan). Där debatterar 
medlemmar och andra i olika frågor. 
Ibland är det pajkastning och obegripliga 
inlägg men många gånger är det 
spännande och seriöst. Just nu är det t 
ex debatt inför valet i höst.  
Gå in och gör din röst hörd! 
 

www.avd68.com 


