Våren
2006

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för PapOrdföranden har
Ordet:
...Vidare så kommer
även vandringarna
att ånyo nystartas
och styrelsemedlemmar kommer att
besöka så många av
er som är möjligt.
Det märks på ett
markant sätt nu
vilken inriktning
som Per Bjurbom
har för att nå de
uppsatta mål de har
antagit. ..
Sid 2

Våren är sen i år. Full vinter långt
in i mars. Men så småningom tvingar solen fram värmen och alla vårblommor.

Krönikör
Elisabeth Björk:
Jag har lärt mig
att ta vara på dagen,
vi vet inget om
framtiden. På en sekund kan livet förändras. Jag längtar
inte längre efter den
stora lyckan och de
speciella händelserna - jag försöker ta
tillvara på vardagen
och den lycka som
finns i den.
Sid 3

www.avd68.com

Ordföranden
har ordet

Å

ret har inletts på ett aggressivt sätt. Vad
är det som pågår? Eller vad är på gång
egentligen? Det började med att bolaget skulle
säga upp en av våra medlemmar. Enligt oss på ett
felaktigt sätt . Dock drog bolaget in sin uppsägning efter mången diskussion. Efter detta så dyker detta med brott mot både förhandlingsordning och vårt kollektivavtal upp.( Finns att läsa
på annan sida i detta nummer.)
Detta uppdagades turligt nog under
ett väldigt tidigt skede.
Vad som även förundrar oss är
att vi gått in i årets lönerevision i
ett mycket tidigt läge inför år 2006
års revision. Klimatet under de
träffar vi hittills har hållit har varit
kollosalt lugna. Vi verkar ha en del
krav som harmoniserar rätt så bra
med varandra trots allt. Men vi får
väl se om förhandlingsklimatet
fortsätter i den positiva anda som
ändock för tillfället infinner sig.

både arbetsglädje, och den trivselfaktor som rådde innan. Hoppas att så snart som möjligt återfå
det lugn och goda arbetsklimat som det ändock
har varit på vår fabrik. Detta torde inte vara någon omöjlighet att nå, då vi ändå är i fas att finna
det bästa arbetsklimatet med dagens bemanning.
Något positivt som kommit ut från våra träffar i Folkets Hus med både Reine Carlsson
”Ringar på vattnet” och Jörgen Oohm ”Om gemensamma värderingar”, är det
att vi har klivit fram och vågar
tala om hur vi har det på våra respektive arbetsplatser. Samt även
tala om ifall vi på något sätt ej
mår bra. Detta är i mina ögon ett
mycket positivt mönster så fram
för mer av era åsikter. Detta kommer på sikt att leda till en kanonbra stämning på våra respektive
arbetsplatser. Samt att det på sikt
leder till en trivsel och arbetsglädje som är enorm.
Något som många har tagit del
av och även använt sig flitigt utav
är de framtagna Gemensamma
värderingar som ligger ute på intranätet. Jag råder er att ta fram dessa när ni känner er förbigångna eller överkörda på något sätt.
Glöm ej att tisdagen den 28-mars 2006 är det
återigen dags för årsmöte. Det kommer att bjudas
på både underhållning och mat vid detta tillfälle .
Och för er som inte var där förra året, lyssna gärna med era kompisar om hur det var då.
Väl mött på vårt årsmöte.
Joakim Eriksson

”Vad som även
förundrar oss
är att vi gått in i
årets lönerevision i ett mycket tidigt läge inför år 2006 års
revision. ”

Vi kommer under året att ha
fortsatta utbildningar i ämnet DET FACKLIGA
LÖFTET ”UPPDRAGET” under hela våren och
en bra bit in på hösten. Vi kommer att bryta ner
dessa träffar ner till linjenivå för att diskussionerna skall nå ut till så många kontakt/skyddsombud
som möjligt . Detta i stil med det medlemsnära
arbetssättet. Det kommer under hösten att följas
upp med en sk. Final i form av att Ingemar Göransson kommer att besöka oss. (Det är Ingemar
som skrivit boken DET FACKLIGA LÖFTET).
Vidare så kommer även vandringarna att ånyo
nystartas och styrelsemedlemmar kommer att besöka så många av er som är möjligt. Det märks
på ett markant sätt nu vilken inriktning som Per
Bjurbom har för att nå de uppsatta mål de har antagit. Jag tror ingen kommer att gå detta obemärkt förbi. Hoppas bara att det aggressiva beteendet som på vissa håll råder, att de på ett bra
sätt skall ebba ut och att successivt få tillbaka
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Krönika
Gästkrönikör: Elisabeth Björk

Vi bor i Närtuna By, på strandkanten ovanför
Långhundraleden, vikingarnas E-4 mellan Uppsala och Trälhavet. En fantastisk bygd med hänförande natur och starka årstidskopplingar. Jag
vet precis vilken björk på tomten som först har
små gröna musöron och i vilken dikeskant de
första tussilagorna tittar fram. Det är lycka! Att
leva med naturen är en stark, tung lycka som
nästan borrar fast en i bygden. Jag har svårt att
tänka mig att jag någonsin ska kunna flytta härifrån.
Eller en sen vinterkväll med några grader kallt
och nysnö när jag åker hem från ett möte i
Norrtälje. Om jag svänger in vid Alhamra och
sakta åker den slingriga vägen fram till byn kan
jag uppleva att jag åker som i ett vykort. Det är
hänförande vackert, jag känner i hela kroppen
att det är vackert.

Hur har du det med lyckan?
Önskan om att fånga lyckan är en stark drivkraft
och det formar våra drömmar. Ändå kan vi inte
riktigt beskriva vad lycka är. Jag tycker att Elvis
borde ha varit jättelycklig han hade allt en människa kan önska sig. En röst som trollband miljoner människor, fick jobba med det han älskade,
hade oändligt mycket pengar och han var framgångsrik och beundrad. Men vi vet att han inte
var särskilt lycklig. Hans historia kan berättas om
många framgångsrika personer. Vi har sett dem i
glansen och berömmelsen och vi har tagit för givet att de är lyckliga. För snart 20 år sedan
förlurade vi vår son Anders i en mopedolycka.
Elisabeth Björk
efterträdde nyligen
Håkan Jonsson
som socialdemokratiskt oppositionsråd
i Norrtälje Kommun.
Hon är dessutom
gruppledare för socialdemokraterna i
kommunfullmäktige.

En eftermiddag stod en stor älg alldeles invid vägen och mumsade på några buskar. Jag
ser honom på långt håll och saktar ner. När jag
är alldeles bredvid honom stannar jag bilen.
Han står stilla och tittar. Våra blickar möts, vi
ser varandra djupt i ögonen en stund och han
fortsätter att äta av buskarna. Det var som om
han förstod att jag inte ville honom illa och jag
bara satt där och var lycklig.
Jag har lärt mig att ta vara på dagen, vi vet
inget om framtiden. På en sekund kan livet förändras. Jag längtar inte längre efter den stora
lyckan och de speciella händelserna - jag försöker ta tillvara på vardagen och den lycka som
finns i den. Hur har du det med lyckan och tar
du tillvara på dina vardagar?

Hela min värld stannade av och inget blev som
förr. Jag var övertygad om att jag aldrig mera
skulle kunna bli lycklig eller ens glad. Rädslan
att något skulle hända våra andra barn var alltid
närvarande. Jag fick anstränga mig för att ens
låta dem gå ut genom dörren.
Så fick vi ta hand om en hund Ziggy, en
blandras mellan schäfer, labrador och Golden retriever - och lyckan återvände! Hela familjen
kastade sig handlös ut i vilda lekar och långa
promenader med Ziggy. Vi skrattade, kastade
pinnar, lät honom söka rätt på oss när vi hade
gömt oss i skogen och han öppnade upp för att
glädjen och lyckan kunde nå oss igen. Men de
stora känslorna ligger nära varandra så ofta mitt i
glädjen kom sorgen och saknaden av Anders.

Elisabeth Björk
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ÄPPLET
Information från
studiekommittén

facklig grundkurs 24-25 april på Folkets
Hus i Norrtälje den är öppen för alla. Anmälan kan ske via Ulrika, tel 26390.
För information och frågor så hör av er
till studieorganisatören (undertecknad)
tel 26952, information finns även på vår
hemsida – www.avd68.com – titta under fliken ”Studier”.

Det kommer en vår….
I höstnumret skrev vi ”att gå i cirkel är
att gå framåt”. Och framåt går vi.
På flera sätt. Om man tittar i almanackan
så ser man att vi går mot våren åtminstone på pappret. Även på studiesidan finns
det flera ljuspunkter.
Förra året deltog fler i våra egna kurser
och konferenser än under 2004. Vi har
också haft en positiv början av det här
året. Två datakurser är igång, en Bättre
Arbetsmiljö är avklarad, en Medlemsutbildning (FGU) pågår.
Även andra cirklar är klara eller pågår t
ex svetsning, navigation. Skyddskommittén har dessutom beslutat att alla anställda skall få gå mini-BAM. Till hösten
kommer troligen en Förtroendevald i
Pappers (FiP) att starta upp.
Andra aktuella kurser är en facklig tjejkurs på Folkets Hus 26-27 april med flera intressanta inslag. Ungdomskommittén planerar för en ungdomskurs i maj
och en facklig-politisk konferens är på
gång i samma månad.
I höst blir det troligen också en cirkelledarutbildning för styrelsen och vissa
förtroendevalda.
I januari gick Benita Humell, Gunilla
Humell-Erkas, Kerttu Hauta och Kent
Andersson förbundets
”Skyddsombudskurs” på Runö.
Till distriktets Miljökurs i april /maj,
som går i Älvkarleby, har vi fem skyddsombud anmälda. Till förbundets kurs
”Stress” är Jaana Kuusisto anmäld.
LO-sektionen i Norrtälje anordnar en

Studiekommittén/Roger Berglund

Efterlysning!

Inför avdelningens 100-årsjubileum vill vi
gärna låna gamla foton på människor och
verksamhet både i fabriken och i facket.
Även andra dokument är av intresse. Har
du något intressant kan du kontakta expeditionen.
BN

Till lyssnaren
(Han hör hur…)
Han lyssnar till…
Ja, han hör hur:
"Stjärnan" lyser.
In även i hans natt
Som en sång
Och en förhoppning.
Erik Asteving
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INFO
Resultat 2005 för vårt
Tandkooperativ TF – 68

VID EKODALEN

Resultatet för 2005 blev ett negativt resultat på 34 500 kronor.
Statistik för 2005
• 775 stycken som är anslutna till TF – 68
• 444 stycken medlemmar som lämnat in
kvitton ( 467st 2004)
• 289 stycken som endast gjorde en undersökning ( 327st 2004)
• 35 stycken utbetalningar över 3000 :( 30st 2004)
• 6 stycken utbetalningar över 10 000 :(3st 2004)

Försäkringsgenomgångar.

De 150 000 kronor som placerades vid starten
2000 av TF – 68 är nu förbrukade. Vi har även
tillfört 40 000 kronor under 2005 för att klara av
kostnaden.

Du kan nu vända dig till din försäkringsrådgivare för att få en genomgång av vilka försäkringar
du, och dina närmaste, omfattas av.
Dessutom kan du få en fördjupad personlig
genomgång med en sakkunnig från Folksam.
Här följer en uppräkning av aktuella försäkringsrådgivare på fabriken:

Detta betyder att 150 000 kronor har nu gått
tillbaka till er som är med i TF – 68 till tandvård
från våra gemensamma ekonomiska tillgångar i
avdelning 68.

Taisto Hautala
Kent Andersson ÅKC
Börje Nordström Hamnen
Roger Berglund Hamnen
Conny Hedin UH
Joakim Eriksson
Tommy Falk Arbetslösa/Sjukskrivna
Per Sundell Emballeringen
Mats Jansson Merblocket
Linda Haglund PM12
Anders Lidén Emballeringen
Ulla Strandbergh Emballeringen
Per Johansson PM2

När det gäller att få ekonomin i balans för TF –
68 så kommer det att tas upp på årsmötet den
28 mars. Vår målsättning är att den skall bära
sina egna kostnader, det vill säga ett fungerande
kooperativ.
Tommy Falk

BN
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INFO
Brott mot förhandlingsordning:
Vi har på varje avdelning/sektion utvalda samordnare som varje chef mycket väl känner till
att de skall vända sig till vid varje förhandlingstillfälle. Detta skedde ej.

Information angående
brott mot kollektivavtalet.
Följande har inträffat: Under december månad 2005 har en av våra medlemmar haft en diskussion angående hans egen lön. Diskussionen
fördes mellan honom och en chef i ledande befattning. Medlemmen ansåg att han hade en för
låg lön gentemot hans arbetskamrater som utförde samma syssla som honom. Men förklaringen var att dom hade ett annat arbetsmoments
kunskap som gjorde att de låg i en högre lönegrupp.(De uppfyllde med andra ord kriterierna
för den högre lönegruppens arbetsmoment).

Vi inom avdelningsstyrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade, och vi anser det vara
mycket allvarligt att en så högt uppsatt chef gör
ett sådant stort fel.
Resultatet:
När brott och stora fel av den här digniteten begås är det som regel alltid ett skadestånd med i
bilden, så även denna gång.
Brott mot kollektivavtalet
= 25 000:Brott mot förhandlingsordning = 25 000:Totalt
50 000:-

Diskussionen som vår medlem förde med den
omtalade chefen var i sig inget fel, diskussion
har ju varje enskild rätt till. Men förhandling?
NEJ!

Dock har avdelningen halverat skadeståndet
(50 000:- x 2) gentemot utgångskravet.
Detta för att man rättade till det inträffade och
stoppade utbetalningen i den högre lönegrupperingen för vår medlem.

Felet som nu begicks var att chefen kallade detta för en formell förhandling. Chefen ansåg att
vår medlem skulle skrivas upp till den högre lönegrupperingen trots att kraven för denna lönegrupp ej var uppfyllda av vår medlem. Rapportering av den nya lönen gjordes till lönekontoret.( dvs. allt för den nya lönegruppen för vår
medlem var klart för utbetalning.)

Pappers avd 68/Joakim Eriksson

Nu var det dock ett dilemma, ryktet om det inträffade hade nått avdelning 68, som nu började
utreda om något fel var begånget. Vi fann att
två brott hade gjorts i denna "förhandling". Vi
valde att snabbt få till stånd en förhandling för
att lindra skadan så mycket som möjligt. Så avdelningen lade omgående in en förhandlingsframställan till bolaget.
Brotten som hade begåtts var följande:

Pappersmagasinet
i färg.
Du vet väl att numera
finns en version av Pappersmagasinet i fyrfärg på
avdelningens hemsida:
www.avd68.com
BN

Brott mot kollektivavtalet:
Lönegrupperingens kriterier var ej uppfyllda.
(Se kriterier i lokalavtalet!)
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Lön och Organisation.
Vår första sammanställning av enkäten är nu gjord och den är presenterad för företaget. Den
slutsats man kan dra ur den första sammanställningen är att den del man anser vara viktigast
att förändra är grundlönen. Frågorna var ställda på följande sätt:
Vilken del av vårt befintliga lönesystem anser du skall ha en större inverkan på vår
slutgiltiga månadslön.
Vilken del av vårt befintliga lönesystem är du mest missnöjd med.

•
•

Enkät lönesystem
600

500

Antal svarande

400

Större inverkan

300

Mest missnöjd

200

100

0
Lönegrupper

Kvalifikation

Personligt

Premie

Ingen

Totalt

Löneformer

Lönegrupper
Kvalifikation
Personligt
Premie
Ingen
Totalt

Större inverkan
297
84
67
60
50
558

Mest missnöjd
178
77
94
87
114
550

Vårt vidare arbete:
Arbetet med ett nytt lönesystem har nu övergått till ett partgemensamt arbete med företaget.
En styrgrupp och en projektgrupp är bildad och kommer att arbeta fram till hösten 06 med
befattningsbeskrivningar. Dessa ska ligga till grund för en befattningsvärderingsanalys, utbildningsplan, nytt lönesystem.
Från avd 68 sitter Lennart Svenberg, Jaana Kuusisto i projektgruppen samt Tommy Falk i
styrgruppen.
Vi kommer att ta hjälp av våra förtroendevalda för att klara av att ta fram uppgifter och personer med sakkunskap inom de olika befattningarna.
TF
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INFO

Villan där vi hade teori utbildning bl a

PUFF i Marbella.
Vi var elva stycken kvinnor från olika delar av
Sverige som var på en så kallad PUFF-kurs i
Marbella på Spaniens sydkurs. Från Hallsta deltog vi två undertecknade. Vi fick en positiv inblick i hur viktigt det är att ta hand om sin kropp.
Vi fick träna med stavar, styrkelyft och prova på
vattengympa. Sedan kom det bästa – avslappning. Otroligt skönt.
Över huvud taget en omväxling mot det vanliga ekorrhjulet.
Maten var helt kanon med mycket inriktning på
fisk.
Vi fick två halvdagar på oss att se oss omkring.
Nu hoppas vi att företaget tar till sig av detta
otroliga ställe så att andra får åka och ta hand om
sig och ladda batterierna.

Simbassängen som för tankarna till
Tusen och en natt

Tack alla som har hjälpt oss som fick åka.
Jaana Kuusisto
Mirja Djerfsten

Vår lilla ”casita” där vi fick bo två
personer i varje
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INFO

Detta är en fontän i Marbella.
Vi utgick från denna plats vid våra
guidade turer

Denna byggnad är rehabavdelningen där
vi badade, tränade styrkelyft och
avslappning

Fakta:

Här är en annan grupp ute och går
stavgång.

PUFF står för Personlig Utveckling Fortsatt
Frisk.
Det är en kurs för att lära sig bygga upp både
kropp och självkänsla samt att utveckla kroppsmedvetenheten.
Kurserna, som bedrivs på CFS:s anläggning
strax utanför Marbella och 300 meter från Medelhavet, är öppen för både kvinnor och män.
Man behöver inte ha några krämpor utan tanken
är att man skall lära sig att bli medveten om hur
man använder sin kropp.
I kursen ingår många olika moment som till exempel styrketräning, stavgång, vattengympa och
redskapsträning. Man får även lära sig stresshantering, träning i nervarvande syfte och lite grand
om mat och hälsa samt om "kroppen i belastning".
CFS bedriver även, tillsammans med Rygginstitutet, ryggrehabilitering i form av kurser i 2 eller 4 veckor.
Dessutom har de klimatvård – rehabilitering
för reumatiker och kurser i stresshantering och
teamutveckling.
BN

Berget utanför vårt ställe
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INFO
Årsmötet 2006.

Antingen gör
vi så här...

Den 28 mars kl 15.45 blir det årsmöte i Pappers
avd. 68. Lokal: Folkets Hus.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar,
bjuds det på förtäring och underhållning.
Närmare upplysning om de sistnämnda kommer
att framgå av affischer runt om på fabriken.

VI
VI
ER

HAR
HAR BESLUTAT
BESLUTAT ATT
ATT HALVERA
HALVERA
LÖN
OCH
FÖRDUBBLA
ER LÖN OCH FÖRDUBBLA

ARBETSTIDEN
ARBETSTIDEN

Enligt stadgarna skall kandidater till ordförandepost, styrelse och revisorer nomineras på det
ordinarie avdelningsmöte som föregår årsmötet
(i år var det den 21 feb.).
Här följer de personer som nominerades då:

TACK SNÄLLA
GOA DIREKTÖRN

Ordförande för 2 år:
Joakim Eriksson (2612) Adm/dag
Styrelseledamöter för 2 år:
Anders Lidén (2381) EMB/1
Ulla Strandbergh (658) EMB/5
Jaana Kuusisto (3226) PM3/2
Styrelseledamot för 1 år:
Mats Jansson (475) ÅKC/2

...eller också har vi
kollektivavtal!

Revisor för 2 år:
Peter Eriksson (1150) Hamn/dag

Kollektivavtal skyddar och gör alla löntagare starka. De hindrar arbetsgivare
att ställa den ena löntagaren mot den
andre. Alla garanteras en lägsta lön och
löneökning.
– Fredrik Reinfeldt vill utlösa ett krig mellan de
arbetande och de arbetslösa.
Det sade Ingemar Göransson vid ett möte i
Västerås nyligen. Han är utredare på LO och en
av författarna till boken ”Kollektivavtalet – det
nedtecknade löftet”.
Fackliga eftergifter för att rädda jobben är, enligt författarna till boken, det allvarligaste hotet
mot löner och villkor i dagens Europa.
(Källa LO-tidningen)
BN

Dessa personer är de enda som kan väljas på
dessa poster. (De valdes alltså i praktiken på
mötet den 21 feb.)
Dessutom skall ett antal personer väljas till alla
övriga förtroendeuppdrag. Dessa kommer att
föreslås av valberedningen och övriga årsmötesdeltagare.
Det är viktigt att så många som möjligt deltar
på årsmötet. Ju fler som valt förtroendemännen/
kvinnorna, desto mer demokratiskt har de blivit
utsedda.
BN
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Från kajkanten
E

B

n vinterdag höll hela hamnområdet på att
försvinna i ett rött rökmoln. Det var vår miljöansvarige som hade råkat utösa nåt slags nödboj som någon båtpersonal slängt bland soporna i
miljöstationen. Meningen var att avlägsna delar
som inte skall slängas bland metallskroten. Vid
ett ryck i en vajerstump utlöstes dock bojen och
omgivningen färgades röd trots att det var långt
till första maj.

åde matrumsupprustningen och Lűbecks
resorna, liksom att vi numera kallas vid
namn vid morgonutställningen och att förmän
och personal numera fikar tillsammans, tillhör
den så kallade "Reineeffekten". Denna är i sin
tur följden av ett antal möten som vi haft med
anledning av hamnens dåliga resultat i enkäten
"Hallsta insikt". Den kände brandmannen Reine
Carlsson deltog som konsult i dessa möten och
har haft ett visst inflytande i den senaste tidens
utveckling i hamnen.

E

fter närmare trettiofem år skall vårt matrum
äntligen genomgå en ordentlig renovering.
Golv väggar och innertak förnyas; armaturer och
möblemang byts ut och fönstren mot betongmuren på västra sidan spikas igen. Under renoveringstiden håller vi till i en byggbod med inbyggt
eko, placerad vid PM3:s norra vägg.

ntligen har det gått upp för ledningen att vi
Ä
behöver större lagerutrymmen här i Hallstaviks hamn. När vi tidigare framfört sådana
idéer, har vi alltid fått svaret att pappret inte
skall stå lagrat här utan befinna sig på väg till
kunderna. Detta system har kallats "just in time"
som är engelska och betyder ungefär: rätt i tid. I
praktiken funkar det inte så, vilket man alltså
sent omsider insett. Nu är fabriksledningen
istället inne på att fylla ut delar av Edeboviken
söder om fabriksområdet med färsk aska, som
tydligen har egenskaper liknande betong, och
ovanpå detta bygga ett nytt magasin för papper.
Det blir i så fall det första sedan 1973. Och det
börjar så smått bli bråttom eftersom man om
sex år kommer att tappa viktig kompetens och
ett mer lättarbetat magasin blir direkt livsnödvändigt.
BN

H

ela hamnpersonalen skall under april månad, i tre omgångar, göra studiebesök i Lybeck, dit flera av våra båtar går. Det blir snabbvisiter söndag-måndag med flygning från Skavsta
flygplats. Med lite tur är det meningen att vi skall
se när hallstapapper lossas i lűbecks hamn.
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HJÄRNBRUK
Vårkrysset

1

2

3

8

4

5

7

9

10

11

12

Här kommer ett nytt korsord. Priser kommer
att lottas ut bland er som lämnar in lösningar
till Avd. 68:s expedition.

6

13

15

16

17

B N 18
20

21

22

14

19
23

24

Anst-nr:

25

Namn:

26

28

Arb-plats:

Vågrätt.
1. Hörs snart vid brasan.
8. Var Balder.
9. Hålls juldagsmorgon.
10. Är ej noga.
12. Sås med vitlök.
13. Statens strålskyddsinstitut.
15. Lisa Nilsson.
16. Får däggdjurs avkomma.
17. På lambagiftets tak.
18. Ystads Allehanda.
19. Fick inte bli tjur.
20. Gör tulltjänsteman.
24. Begravdes av Vesuvius.
25. Ej upp.
26. Mindre område.
28. Obligatoriskt.

Lodrätt.
1. Passerade nyligen Oxberg.
2. Var känd hockeymålvakt
från Roslagen.
3. Ljud från folksamling.
4. Skrivmaskinsort.
5. Landsomfattande IT-gymnasium.
6. Infallsrika skämt (eng.).
7. Ordnar spalterna.
11. Alfa & Omega.
14. Klippa ut.
18. Vaxas mot stammen.
19. Känd motorklubb.
21. Prickig katt.
22. Gammal förled till buss.
23. Negation.
27. Mellandäck.
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27

HUMOR
Varför du aldrig får ledigt
när du vill!

Svengelska uttryck.
Här följer några uttryck på det lustiga språket
svengelska, hämtade ur boken "Handbok i
svengelska" av Pär Hultfors.

Så du vill ta ledigt en dag?
Vet du egentligen vad du begär?
Året har 365 dagar, men du arbetar ju inte varje
dag.
Under årets 52 veckor har du ledigt 2 dagar varje
vecka.
Då återstår 261 dagar.
Du är ledig 16 timmar varje dag, det blir sammanlagt 170 dagar.
Då återstår 91 dagar som du kan arbeta.
Varje dag tar du lunch 1 timme, det blir sammanlagt 48 dagar.
Nu återstår 43 dagar.
Du behöver inte arbeta 6 röda dagar under året.
Det blir 37 dagar kvar.
Varje dag tar du kafferast 10 minuter, totalt 11
dagar.
Kvar finns 26 arbetsdagar.
Sedan har du 25 dagars semester.
Då återstår bara en enda dag och den förstår du
väl att du inte kan ta ledigt !!!
AH

Svengelska: I have backsmell. (baklukt)
Svenska: Jag har baksmälla.
Engelska: I have a hangover.
Svengelska: Look! A fish-moose! (fisk-älg)
Svenska: Titta! En fiskmås!
Engelska: Look! A seagull!
Svengelska: This is the biggest fabric
(vävnad) in the country.
Svenska: Detta är den största fabriken i landet.
Engelska: This is the biggest factory in the
country.
Svengelska: He has many balls (testiklar) in
the air.
Svenska: Han har många bollar i luften.
Engelska: He is involved in a lot of things.
Svengelska: There are too many fart maniacs (fis-galningar) on the roads!
Svenska: Det är för många fartdårar på vägarna!
Engelska: There are too many speeders on the
roads!
Svengelska: Are you poison? (gift)
Svenska: Är du gift?
Engelska: Are you married?
Svengelska: What are you for one?
Svenska: Vad är du för en?
Engelska: Who might you be?
BN
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MERA HUMOR
Förmörkelse tjänstevägen
ÖVERSTEN TILL ADJUTANTEN: Klockan
nio imorgon inträffar en solförmörkelse, något
som inte händer var dag. Manskapet ska inställa
sig på kaserngården i grötmundering för att kunna beskåda detta sällsynta fenomen, och jag skall
förklara det för dem. I händelse av regn kommer
vi inte att kunna se någonting, och då skall de
kommenderas till gymnastiksalen.
ADJUTANTEN TILL KAPTENEN: Enligt order
från Översten inträffar imorgon klockan nio en
solförmörkelse. Om det regnar kan man inte se
den från kaserngården. Då skall i grötmundering,
solförmörkelsen äga rum i gymnastiksalen, något
som inte händer varje dag.

Luffarhistoria.

KAPTENEN TILL LÖJTNANTEN: Enligt order
från Översten i grötmundering ska i morgon bitti
klockan nio en solförmörkelse invigas i gymnastiksalen. Översten ska ge order om det skulle
regna, något som händer varje dag.
LÖJTNANTEN TILL SERGEANTEN: I morgon klockan nio ska översten i grötmundering
förmörka solen i gymnastiksalen, något som händer var dag om det är vackert väder, om det regnar blir det på kaserngården.
SERGEANTEN TILL KORPRALEN: I morgon
klockan nio kommer förmörkelsen av Översten i
grötmundering att äga rum på grund av solen.
Om det regnar i gymnastiksalen, något som inte
händer var dag, ska ni ställa upp på kaserngården.
SNACK BLAND MANSKAPET: Om det regnar
i morgon och solen skiner, så ska dom visst förmörka Översten i gymnastiksalen. Synd att det
inte händer var dag.
AH
AH
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Det var på den tiden då luffare vandrade från
gård till gård och bl a sov över hos bönder. Två
luffare Oskar och Viktor skulle få sova över på
en gård i Gribby och blev hänvisade till vinden.
När de installerat sig och Oskar somnat, kom
Viktor på att han behövde uträtta det större naturbehovet. Tyvärr var vindstrappan placerad i husbondfolkets sovrum och Viktor tyckte det var alldeles för pinsamt att gå igenom det för ett sådant
skitärende. Han kom istället på att han skulle
knäppa ner byxorna på den sovande kamraten
och placera korven där.
När detta genomförts och han även lyckats dra
upp och knäppa byxorna på Oskar utan att han
vaknat, somnade Viktor gott och sov tungt resten
av natten.
Påföljande morgon vaknade Viktor av att
Oskar förde ett fasligt liv. Glömsk av gårdagskvällens bestyr undrade Viktor vad som stod på.
– Det här är det konstigaste jag varit med om,
utbrast Oskar, jag har skitit i byxorna… men inte
i kalsongerna!
BN

ÄNNU MERA HUMOR
Benbrottet.
Ruben kom till läkaren med ett ganska allvarligt
benbrott. Läkaren gipsade benet enligt konstens
alla regler och frågade under tiden hur det hela
gått till.
"Jo, för trettio år sedan…" började Ruben.
"Jag tror vi hoppar över din livshistoria så vinner vi lite tid", sa doktorn, "hur gick det till när du
bröt benet?"
"Det var alltså för trettio år sedan som jag började jobba som dräng på en gård i Ununge", berättade Ruben vidare. "Jag hade precis installerat mig i
drängkammaren när pigan Anna knackade på dörren och frågade om det var något jag ville ha. Jag
tackade artigt nej och gick och lade mig för att
sova.
Då knackade Anna på dörren igen och frågade
om det inte var något hon kunde göra för mig. Jag
tackade åter nej och somnade strax.
Jag hade inte sovit länge förrän det åter knackade på dörren och Annas huvud blev synligt i dörrspringan, nu var hon endast iklädd nattsärken.
Hon frågade om det verkligen inte var något hon
kunde göra för mig. När jag återigen tackade nej,
tittade hon förvånat och besviket på mig.
Så i morse när jag höll på att byta ut några trasiga tegelpannor på taket kom jag plötsligt på vad
det var hon ville och då ramlade jag ner från taket".
BN

...mera svengelska
Svengelska: Do you have piles?
(hemorrojder)
Svenska: Har ni pilar?
Engelska: Do you have darts?
Svengelska: Look! An eagle-cot! (örn-säng)
Svenska: Titta! En igelkott!
Engelska Look! A hedgehog!
Svengelska: Don´t overdrive! (överväxel)
Svenska: Överdriv inte!
Engelska: Don`t exaggregate!
Svengelska: You must use your smoking.
(rökning)
Svenska: Du måste använda din smoking.
Engelska: You must use your dinner jacket.
(USA: tuxedo)
Svengelska: I am sitting in the telephone.
(…inne i telefonen)
Svenska: Jag sitter i telefon.
Engelska: I am on the phone.
Svengelska: You must show your leg.
(..ditt ben)
Svenska: Du måste visa ditt leg.
Engelska: You must show your ID.
BN
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BAKSIDAN
Enkla maränger

Rätt lösning på
Julkrysset:

3 äggvitor
1 dl strösocker
Häll äggvitorna i en torr fettfri skål (viktigt för
att vitorna skall gå att vispa).
Tillsätt en tredjedel av sockret och vispa tills
det blivit ett fast och hårt skum (man ska kunna
vända skålen upp-och-ner utan att smeten rinner ur).
Vänd försiktigt ner resten av sockret.
Klicka eller spritsa ut smeten på väl smord
bakplåt eller bakplåtspapper.
Grädda mitt i ugnen (125 grader) ca 45 min.
Marängerna skall vara torra och lätta.
BN

M
Y
G
G
J
A
G
A
R
E

En helt vanlig jävla kaka!
Ett ägghelvete
1 dl sur kakao
Så lite smör som möjligt
Socker
Ingen jävla mandel i alla fall
2 dl bakpulver
1 pkt fula russin
1,5 dl allerginötter

I
A
B
U
E
L
U
L

D
A
L
S
L
A
N
D

V I N
R N
L S K
K L
K O R
L L
I A L
A
E
P I
D G A F

T
A
R
O
T

E
P
I
T
E
T

R
A
K
S
T
R
I
N I G
D E
F E L

Vinnare i julkrysset blev:
Sune Eriksson Hamnen
Erik Asteving PM 12
Ann-Britt Mattsson Hamnen
Välkomna att hämta priser på expeditionen!

Fyllning:
1 dl tradigt vaniljsocker
1 melon eller nåt
Sprit
Häll nästan allt i en bunkjävel och kör med
elvispen i en kvart.
Grädda direkt i skålen, skit i att smöra.
Kakhelvetet fastnar ändå.
Dunka ut skiten på matbordet om du kan.
Garnera med krossad melon och sprit.
Det spelar ingen roll….skit i det då! Dra åt
helvette!!!
AH
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