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50 ÅR

ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC
omfattningen av användandet av entreprenörer.
Hur många är inne och hur ofta? Vilka jobb utför
de? Den informationsplikt som företaget är skyldig
att rätta sig efter fungerar inte. Vi måste titta på om
det finns jobb som vi kan göra istället. Vi kommer
att förhandla varannan vecka. På så sätt skapar vi tid
att träffa er oftare än under HNS 1 processen. För‐
ändringsförslaget är mer omfattande än det förra
och kräver mer tid för förberedning och analys.

HNS 2

N

u är det dags igen!
Precis när vi trodde
att den jobbiga neddrag‐
ningsprocess är över, och
att en mindre destruktiv
tid väntar på oss kom det
ett ny besparings paket
som opopulärt kallas HNS 2! Det handlar inte om
något fågelvirus utan bara en förkortning för Hallsta
ny struktur 2. Det finns en liknelse mellan H5N1 och
HNS2, båda förkortningarna sprider omfattande
rädsla och osäkerhet bland människor. Jag träffade
på fabriken unga, gamla, fräscha och slitna Pappers‐
medlemmar som visade tydligt att de tycker att de
inte längre upplever glädje på sin arbetsplats. En
farlig utveckling!

Vi börjar förhandla den föreslagna organisationen
och först efter det kommer vi förhandla om hur
många kommer sägas upp. Precis som förra gången
följer vi LAS noga. Alla våra medlemmars rättigheter
ska respekteras. Det kommer att poppa upp en
mängd av olika rykten. Det bästa är alltid att höra av
sig till oss för att få det dementerad eller bekräftat.
Efter varje förhandlingstillfälle kommer vi att lägga
information på avdelningens webbsida.

De visade också en tydlig irritation över lednings
gruppens beslut att minska oproportionerlig många
kollektivare den här gången. Man utökade antalet
neddragningsmarkerade befattningar på kollektiv
sidan från redan för många 100 till oacceptabla 124.
Samtidigt minskade man på tjänstemannasidan från
50 till 27. Vi tycker att det är helt fel att igen ge sig
på kollektivet. Vi är redan en slimmad, anorektisk
organisation som kan kollapsa när som helst. I våra
led finns fortfarande ett 20‐tal medlemmar som job‐
bar på bruket, trots att de var uppsagda för ett och
ett halvt år sen. De behövs för att vi är för få! Det
måste fabriksledningen också förstå! Vi kunde ha
berättat det till dem om de hade släppt in oss i pro‐
cessen lite tidigare! Vi kunde hjälpa dem att forma
ett förslag baserat på verkligheten. Man tjänar inte
pengarna bara genom att dra ner på folk. Ibland
räcker det att man förändrar arbetssättet, höjer
strukturerad kompetensen eller stimulerar förslags‐
verksamhet. Man kan insourca tjänster och tjäna
pengar. Man kan se över användandet av entrepre‐
nörer och försöka göra samma jobb med egen styr‐
ka. Men i deras förslag finns bara neddragningar.

Valet 2010
(M) är inget arbetarparti! Människor har inte valt
arbetslöshet och sjukdom. I dag är det många som
frågar sig; blir jag fattig om jag blir sjuk? Det är en
högst relevant fråga! Vi har under hela våren sett
hur sjuka har kastats ur vår sjukförsäkring. Innan
året är slut handlar det om 44 000 människor.
Vi har tidigare känt oss trygga i vår anställning, men
med införandet av den så kallade rehab‐kedjan, ris‐
kerar alla att förlora sin anställningstrygghet i sam‐
band med att man blir sjuk. Det finns företag som
inrättar policys där man säger att man bara ska ha
anställda på heltid vilket gör att det kan vara svårt
att få arbetet tillbaka efter en arbetsskada då man
kanske inte klarar just heltid. Detta är allt annat än
genomtänkt. Alliansens signaler om att urholka Las,
gör att det räcker med att bli "gammal" för att förlo‐
ra jobbet. Jobben och välfärden är valets viktigaste
frågor. Ifall inte jobben finns så kan heller inte väl‐
färden finansieras.
Våra röster kommer att avgöra framtiden för den
arbetslöse vännen som vi alla känner som har fått
sämre a‐kasseersättning, den sjuke grannen som
bor bredvid oss som är utförsäkrad och tvingas söka
försörjningsstöd hos socialen och den gamle pensio‐
nären som bor mittemot oss med låg pension men
betalar högre skatt än dig som har arbete!
Vill vi verkligen ha det samhälle som Anders Borg
(M) vill ha, har vi blivit så egoistiska? För mig är valet
enkelt ‐ inte fyra år till med aliansen! Varken i kom‐
munen eller riksdagen!

Processen har startat! Vi har träffats på vår första
sittning. För att kunna förhandla HNS2 måste utvär‐
deringen av HNS 1 fullföljas. Detta måste vi göra för
att kartlägga den verkliga situationen som råder på
golvet. Det är den situation som vi kommer att jäm‐
föra med det framlagda förslaget. Vi måste se
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PERSPEKTIV STIG MALM

D

et sägs att det politiska minnet är kort. Är det
sant? Jag brukar ibland tänka tillbaka på de

tretton år jag jobbade på LO. Vilken var den viktigas‐
te frågan för fackföreningsrörelsen under mina år?
Självklart kravet på full sysselsättning, med andra
ord gällde det att med alla medel att bekämpa ar‐

betslösheten. Men varför är då kampen mot arbets‐
lösheten så viktig? Jag tror att de flesta människorna
är medvetna om att med en hög arbetslöshet förlo‐
rar fackföreningsrörelsen i styrka. Om arbetsgivarna
har en reservarmé av arbetslösa att ta utav blir kraf‐
ten för facket mindre. Det här resonemanget borde
Stig Malm på Folkets Hus i Hallstavik november 2009

vara självklart för varje tänkande människa. Under
min tid som LO‐ordförande var det självklart att be‐
söka regeringens arbetsmarknadsminister när ar‐

Att de som redan hade problem med arbetslöshet

betslösheten började öka. När den närmade sig 2

och sjukdom fått det sämre är väl alldeles uppen‐

procent var det dags att ställa krav på olika former

bart och för min del är det obegripligt att skatte‐

av arbetsmarknadsåtgärder. Kommer ni ihåg vad

sänkningar till dem som redan har arbete skulle ska‐

den då unge arbetsmarknadsministern hette? Ja,

pa ökad sysselsättning.

just det ‐ Mona Sahlin. De ofta långa och många
gånger hårda diskussionerna tror jag lärde Mona en

Fyra år till med en helt moderat dominerad regering

hel del som hon har nytta av idag.

skulle få mycket negativa konsekvenser för ett soli‐
dariskt Sverige, det kan Du ändra på genom att ut‐
nyttja din valsedel!!!

Som ni märker är mitt politiska minne inte kort, där‐
emot är jag förvånad över att många människor inte
kommer ihåg vad som lovades i den senaste valrö‐
relsen. För fyra år sedan bytte Moderaterna skep‐
nad, likt en kameleont förvandlade de sig till det nya

Stig Nils Åke Malm,

arbetarpartiet och skulle med kraft bekämpa arbets‐
lösheten och minska det så kallade utanförskapet.

född 4 mars 1942 i Stockholm, är en svensk
fackföreningsman tillhörande Metallindustriar‐
betareförbundet, som var ordförande i Lands‐
organisationen i Sverige, LO, 1983‐1993. Nu‐
mera är han socialdemokratisk kommunalpoli‐
tiker i Solna.

Vad har då hänt under de senaste fyra åren? Jo ar‐
betslösheten är högre och särskilt ungdomsarbets‐
lösheten. När det gäller utanförskapet har situatio‐
nen blivit värre inte bara bland problemområdena i
storstädernas förortsområden. Hur är situationen i
Hallstavik?
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FRÅN KAJKANTEN

S

Också denna sommar bidrog med en bild till vårt
fotogalleri över truckar i ”mindre naturlig ställning”.
Årets bidrag är från östra porten mellan 58‐ och 73‐
års magasin. Trucken är bortforslad men stativfåror‐
na i asfalten finns kvar för den som eventuellt skulle
våga sig dit.
28 augusti genomfördes vår 9:e skärgårdsresa. Bå‐
ten var Birka och skeppare Olsson var befälhavare.
Vi utgick från båtklubben och via Edeboviken, Galt‐
och Singöfjärden kom vi ner i Väddöviken. Passera‐
de under Trästabron och efter en specialöppning av
Älmstabron gick vi ner i Väddö kanal till Sjöfartsmu‐
seets brygga.

ommaren började svettigt, ett nytt HNS ”2”, lan‐
serades (Psycho 2 har någon sagt) och ytterliga‐
re fyra hamnarbetare ska bort innan vi ens hunnit
utvärdera den första nedbantningen. Redan det för‐
sta HNS frestade en att citera den pensionerade sex‐
köparen Littorin – ”inga fler skitår”.
Hannele själv var nere och meddelade nyheten i
matrummet och därefter har chefen för Logistik och
Utveckling visat sig på kajen ett par gånger för att
höra hur vi ”mår”.

Hannele informerar om HNS 2 i matsalen

Vi fortsätter tillsvidare att följa upp HNS 1 och en
andra utvärdering skedde den 9 sept. Där konstate‐
rades att vi skall vara 30 lagplacerade truckförare på
hamnen. Uppdelningen av bil‐ och båtvecka har inte
fallit väl ut och kommer att upphöra. Uppdelningen i
två lag består men har endast funktion för semest‐
rar och gruppträffar o d. Det kommer att ske föränd‐
ringar i uttagningsreglerna vid em‐skift och helgar‐
bete på så sätt att det är lägst tid som är avgörande
kriterium vid uttagningen.

Sjöfartsmuseets brygga

Fick en guidad visning av museet av generaldirektö‐
ren för kriminalvården Lars Nylén. Åt sedan en god
lunch på restaurangbåten ms Linné vid Rumpudden
innan vi vände stäven hemåt. Nu med en ny befälha‐
vare vid ratten – Singös mästerlots Per Modin.
Westman pekade ut sina olika sjöställen och vid Or‐
tala kunde man i skuggan av Wesses husvagn se en
skymt av Andreas Jonssons lilla chateau.
Vi har sagt det förr och säger det igen – vi fyller 50
år i år. Detta firades med en jubileumsfest på Skebo‐
gården den 11 september. Vi valde den 11 sept av‐
siktligt för att få lite extra kryddning på anrättning‐
en. Och visst blev det en minnesvärd afton. Tillsam‐
mans med inbjudna gäster åt och drack vi gott och
mycket. Framför näsan på alla hamnarbetare snod‐
de Lasse Pettersson från Underhållsklubben första
priset i Tipsrundan. Surt sa räven. Men den sorgen
gick vi till baren och dränkte.
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GÄSTAVDELNING FIGEHOLM

R

einfeldts regering behandlar oss arbetare som
åsnor och håller upp moroten i form av jobb‐
skatteavdraget framför nosen på oss med ena han‐
den och samtidigt med den andra handen håller de i
den trygga mattan vi står på. Mattan som består av
de tätt sammanflätade lagar som ger oss trygghet
på arbetet, nämligen LAS, FML och MBL. Kortsiktigt
är moroten knaprig och smakar bra, men vad hän‐
der när man knaprat ett tag och den bittra eftersma‐
ken sprider sig i munnen. När man rivit ner medbe‐
stämmandet på arbetsplatserna, lagt ner den sista
fackföreningen och vi alla har anställningsförhållan‐
de sämre än visstid eller inhyrda. Då är vägen tillba‐
ka till ett bra arbetsliv, väldigt lång. Det tog oss
hundra år sist vi gjorde resan. Låt oss inte behöva
göra om den sträva strapatsen. Lär av historien och
klä av ulven sina fårakläder. Syna alliansens giv och
se bakom det välbrynta valfläsket som serveras på
silverfat.

50 års kallas på Skebogården

Tobbes, d v s Torbjörn Malmström, dränkte oss i
ljuva toner när han spelade och sjöng hela kvällen
lång. Tempot på dansgolvet var tidvis högt och när
det blev ett långpotpurri av Pippi Långstrumpsvisan
skakade hela Skebogården i sina grundvalar. Ett par
hjärtinfarkter var på gång när Tobbe föredömligt
släppte klaviaturet och den vilda dansen avstanna‐
de. Andra fann ro och nöje vid biljardbordet eller i
bastun. Frampå småtimmarna drog köket och den
överblivna maten till sig alltfler nyfikna och säck ef‐
ter säck med grovsopor kunde räknas in. En och an‐
nan ser med längtande ögon fram emot nästa 50‐
årsfest. Tack till alla som var med! Tack för alla
blommor, presenter och uppmuntrande ord! Tack!

Det är oerhört provocerande att höra om det enda
arbetarpartiet när man vet vad de gjort under sin
mandatperiod. Luckrat upp lagarna lite i taget så vi
inte märker det. En förändring som sker gradvis är
farlig eftersom man inte känner av den lika väl. Låt
oss komma in på den civiliserade vägen igen. Vägen
där vi tar hand om de som hamnat mellan två jobb.
Vägen där vi tänker på våra gamla och sjuka. Vägen
där vi låter alla få samma chans oavsett ekonomiska
resurser. Vi har hamnat på en avtagsväg och åter‐
vändsgränd. Vi tog fel avfart när vi svängde höger i
den senaste korsningen. Låt oss rätta till felet. Min
GPS säger: Gör en u‐sväng så snart som möjligt och
vänd tillbaka.
Låt inte Reinfeldt behandla oss som åsnor, utan ge
honom en spark bakut och använd ditt förnuft när
du ska rösta. Se det som två sidor eller block och
rösta på det samhälle du vill att dina barn ska växa
upp i. Rösta inte för att moroten smakar gott och är
knaprig just nu. Eftersmaken är bitter och sitter i
länge. Rösta med både ditt hjärta och ditt förnuft.
Låt Sverige göra en u‐sväng och komma på rätt spår
igen.
Dennis Bäckman ordf. Pappers avd 86 Figeholm
Jocke Gustavsson viceordf. Pappers avd86 Figeholm
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RAPPORT FRÅN KONGRESSEN

P

andra förtroendevalda för de kommande fyra åren.
Aleksandar Srndovic valdes in som ordinarie leda‐
mot i Pappers lönenämnd .
Även två seminarier genomfördes under kongress‐
dagarna.

appers 23:e ordinarie kongress hölls i Norrkö‐
ping den 3‐5 september.
Kongresserna har tidigare alltid hållits i Stockholm,
med undantag för Göteborg 2006.
Kongressen genomfördes i Holmens gamla fabrikslo‐
kaler, vid Motala ström, i Louis de Geer konsert och
kongress. Området kallas numera Norrköpings indu‐
strilandskap.

Avd 68 hade inför kongressen varit mycket flitiga
och skrivit tio av motionerna. Förbundsstyrelsen
avslog sju av dem. Av givna skäl var avdelningens
ombud mycket aktiva och märktes väl under kon‐
gressens debatter. Till slut blev resultatet bifall till
fyra motioner, delvis bifall till ytterligare två motio‐
ner och dessutom kunde två andra motioner anses
besvarade.
Kongressen gjorde även ett uttalande om valet:
”Sveriges arbetarparti heter Socialdemokraterna”,
och Pappers ordförande Jan‐Henrik Sandberg sa i
sitt öppningstal att Moderaternas förändrade politik
är av kosmetisk art: ”Att det är på låtsas skiner ige‐
nom när man ser försämringarna för de arbetare
som råkat bli sjuka eller arbetslösa”.
Mona Sahlin, SAP, Wanja Lundby Wedin, LO och
finska Pappers, Paperiliittos ordförande Jouko
Ahonen höll tal.

Avd 68 representerades på kongressen med fyra
stycken ombud, även tre ersättare åkte med. Tillika
deltog två observatörer.
Roger Berglund var en av kongressordförandena.
Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och
därmed av största betydelse för Pappersindustriar‐
betarna i Sverige.
Kongressombuden tog under de tre dagar kongres‐
sen varade ställning till ett antal viktiga saker: Ett
stadgeförslag, 16 motioner samt två rapporter ‐ ar‐
betsmiljö och handlingsprogram för Pappers 2010‐
2014 . Kongressen fastslog förbundets inriktning och
mål för framtiden stakades ut.
Dessutom valdes förbundsstyrelse, revisorer och
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ENERGIEFFEKTIVISERING GÖRAN BRYNTSE

T

Angående vindenergins tillgänglighet (det blåser ju
inte alltid) nämndes att snittverkningsgraden för
kärnkraft globalt knappast uppgår till de 92 procent
som leverantörerna anger, utan att den snarare lan‐
dar på 70 procent.
2001 var förbrukningsmässigt all time high med sina
150 TWh men inte sedan 1970 har vi förbrukat så
lite energi som under 2009.

ill ett möte i Avd 68 var Tekn. Dr Göran Bryntse
inbjuden på temat energi.
Göran menar att det mest lönsamma man inom in‐
dustrin kan göra är att ”energisanera”. Då skulle det
vara möjligt att spara upp till 1/3‐del av elförbruk‐
ningen. Detta dessutom till påstått rimliga kostna‐
der. Sparpotentialen för massa och pappersindustrin
bedöms vara ca 7 TWh (för industrin totalt ca 15
TWh). Vägen dit går genom bl.a. effektivare pumpar,
fläktar och motorer. Tilläggas ska att Energimyndig‐
heten nu ser över möjligheten till ”vita certifikat”,
d.v.s. stöd för energieffektivisering.

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssek‐
torer för att skapa villkoren för en effektiv och håll‐
bar energianvändning och en kostnadseffektiv
svensk energiförsörjning.
Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling
för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribu‐
tion och användning av energi.

Göran Bryntse berörde även energifrågan utifrån
perspektivet nytillkommen energi. Gjorda bedöm‐
ningar visar att ny kärnkraft skulle kosta omkring 70
öre/kWh. Frågan som då uppkommer är vem som är
beredd att betala det priset när vindkraft samtidigt
påstås kosta 50 öre/kWh (brutto), med grönt certifi‐
kat 25 öre…
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DRIFTKLUBBEN DANIEL NORBERG
exemplarisk av vår eminenta skiftinstrumentare me‐
dan matintagningsplatsen i ordningställdes av em‐
balleringsdamerna. Tipspromenaden, kubben och
femkampsbanan riggades under tiden av resterande
festdeltagare.

Lagbygget för skift 5 på Skebogården
En idé om att ha fest kläcktes i Tmp på vårkanten,
hela skiftet från norr till söder skulle det vara. Nu
när vi var linjer och förmännen var borta var det
samarbete över ”blockgränserna” som gällde, och
vad vore inte bättre än god mat och lekar. Bollen
sattes i rullning och samordnarna frågade runt om
intresset. Stort intresse visades och tid sattes till
lördagen den 28 augusti. Grillas skulle det göras och
femkamp med lag för att svetsa samman oss. Veck‐
an som festen skulle hållas kom och väder progno‐
serna följdes noga. Tack och lov blev det en strålan‐
de dag.

Middagen inleddes med presentationer av deltagar‐
na och ett hjärtlig välkomnande av produktionssam‐
ordnarna. Maten blev väldigt uppskattad och ingen
behövde gå hungrig från bordet. Spelen inleddes
under lätt kaotiska former, men sakta tog lag 2 kom‐
mandot och vann hela rasket. Tiden hade rusat ifrån
oss då lekarna pågått i över 2 timmar och i det ingick
lag 2:s muntra tillrop till förlorarna som de kallade
oss andra. I ett försök att få tyst på dem serverades
kaffe och kaka.
Därefter inleddes prisutdelningen vilket fick fart på
lag 2:s muntra tillmälen mot de andra igen. Priserna
var skänkta av företaget. Kvällen fortsatte med
dans, biljard, bastu och diverse samkväm. Festen
avslutades med att Hallstabuss anlände och körde
oss hem.
Tack till Holmen Hallstavik och Driftklubben för ert
stöd.
Tack också till er som engagerades sig så att denna
träff blev möjlig .

Skebogården

TECKNINGEN ROBERT NYBERG

Men vädret blev inte så viktigt efter fabriksledning‐
en besked på torsdagen före. Antalet visste vi redan
men att antalet skulle höjas från 100 till 124 kollekti‐
vare var totalt oväntat. Förslaget med 5 skiftlag var
ingen stämningshöjare heller. Skulle det gå att hålla
festen överhuvudtaget nu? Men maten var redan
beställd. Och företaget som tyckte detta var en bra
idé bidrog både med ekonomiskt stöd och buss hem
på kvällen. Driftklubben hade även de skänkt bidrag
till tillställningen.
Lördagen kom och det blev dags för fest. Maten
hade förbeställts på Häverödals handelsbod och var
bara att hämtas. Kött, potatis, sallad och bröd lade
grunden för en fin middag. Grillningen utfördes

Källa: www.robertnyberg.nu
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UNDERHÅLLSKLUBBEN
HNS2 Synpunkter från underhåll.

Synpunkter

Besparingen

Hur har numerären tagits fram?
Tror man eller hoppas man på att bemanningen är
tillräcklig?
Hur har fördelningen skett mellan avdelningarna
samt mellan kollektiv‐ och tjänstemän?
Vad ingår i vår kärnverksamhet?
Vad händer med elverkstad, kraft, pqm/pex, och
vent/kyla som ingår i våra nuvarande arbetsuppgif‐
ter?

H

ur ska företaget spara 150 mkr per år?
Jo, vi varslar 150 medarbetare om uppsägning
och sparar 150 mkr i fast kostnad per år.
Vem försöker vi lura? Oss själva eller ägaren?!
Hur mycket kommer den rörliga kostnaden öka, nu
när vi minskar den fasta?
Hur mycket av de 150 mkr kommer vi egentligen att
spara per år?

Uppföljning av konsekvensanalysen uteblev i HNS1,
där det påvisades att vi redan var för få.
Nu ska vi dra ner med cirka ytterligare 20 personer.
Hur tänker företaget där?

Den rörliga kostnaden är bättre för den är ”lättare”
att skära ned på.
Nu när den rörliga kostnaden till större del kommer
att bestå av externa tjänster är det svårare att kapa
den så ”lätt” om vi vill ha en fungerande maskin‐
park.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

Om vi vill kunna ge kunden vad vi lovar, KVALITET!

Så här på hösten känns det aktuellt att påminna om
några enkla råd för att undvika smittspridning av
förkylningar och hur man lindrar symtomen om man
blir sjuk. Luftvägsinfektioner orsakas oftast av virus
och smittar när man hostar och nyser i närheten av
andra människor och man är mest smittsam de för‐
sta dagarna efter insjuknandet. Det enskilt viktigaste
för att undvika smitta är att ha noggrann handhygi‐
en och gärna använda handsprit. Nys och hosta i
armvecket. Vila mycket och drick mycket vätska.
Läkemedel som avsvällande nässpray och värk‐ och
febernedsättande tabletter kan lindra symtomen.
Antibiotika hjälper inte mot förkylningsvirus och ska
bara användas vid infektioner som orsakas av bakte‐
rier.

Organisationsstrukturen i HNS2 ser lovande ut för
företagets framtid.
Däremot ser bemanningen inte lika ljus ut.

Ansvaret
Vem vill ta ansvaret för att våra medarbetare kom‐
mer att ha tid och ork för att säkerhetsplanera inför
ett arbete. Vem vågar ta ansvar för att INTE säker‐
heten åsidosätts på grund av tidspress eller ensam‐
arbete, arbete i ställverk eller med rörliga maskinde‐
lar.
Någon måste bära ansvaret för att säkerhetspolicyn
efterlevs.

Beslutet
Vem kan ta beslutet om vad som ingår i kärnverk‐
samheten?
Vem tänker ta beslutet om vad vi ska hinna med i
den nya slimmade bemanningen?
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SKYDDSFRÅGOR TAISTO HAUTALA
glömmas bort. Det har också påpekats att UH in‐
genjör och driftteknikerna har dåligt med tid, men
det gäller för dem att prioritera arbetsmiljöarbetet
så att vi får säkrare arbetsplatser. Detta ingår i det
systematiska arbetsmiljöarbetet, beslutet är taget i
skyddskommittén.

Arbetsmiljörapport

Beteende baserad säkerhet har inte kommit i gång,
men nu till hösten ska man komma i gång, det ska
utses ett antal observatörer och tas fram ett antal
observationsobjekt, t.ex. filtbyte, båtlastning och
underhållsstopp.
Projekt säkra ångtillförsel till år 2016. Flera delpro‐
jekt ingår. Bl.a. Förstudie avloppshantering och El‐
panna 2 är beviljad, det var verkligen positivt att vi
fick pengar till Elpanna 2. Matarvattenpump HP3.
Fasadsäkring av pannbyggnad, pågår och att ändra
riktning för att ta upp returrullar på jumbohissen i
EMB.

O

lycksfall: Vi har haft 14st olycksfall fram till 31
augusti, trenden ligger nu på nivån, som vi har
haft de senaste tre åren, men till målet högst 10
olycksfall har vi långt kvar. Tyvärr så har vi fått en
hel del brännskador med ånga. Vi behöver titta på
hur vi kan få sådana punkter i skyddsronderna. Det
kan vara tekniska hjälpmedel som behövs eller in‐
struktioner som behöver revideras.

Riskanalyser: Så var det dags igen med konsekvens‐
analyser på grund av HNS 2. Vi får hoppas att vi hit‐
tar alla risker både fysiskt och psykiskt så vi kan hålla
säkerheten på en bra nivå. Vi har ju en hel del analy‐
ser som vi får jobba parallellt med som man gjorde i
HNS 1, uppföljningar av konsekvensanalyser skall
göras efter tre, sex och tolv månader. Uppföljningar‐
na är mycket viktiga, se till att ni får med alla syn‐
punkter som ni har i handlingsplanerna. Dessa ska
vara tidsatta och innehålla en ansvarig person för
åtgärderna.

0‐olycksfall: Vi har haft 52 st 0‐skador utan sjuk‐
skrivning, trenden är lite bättre än tidigare år och
det är glädjande att vi gör mindre skador, hoppas
bara att det håller i sig.
Tillbud: Vi har haft 245 tillbud hittills i år, vi har blivit
mycket bättre på att rapportera tillbud, trenden lig‐
ger på samma nivå som de bästa bruken. Det är
mycket bra om vi skriver tillbudsrapporter, för då
har vi möjlighet att förebygga arbetsmiljön till det
bättre, och så får vi färre olycksfall.
Skyddsorganisationen Skyddsronderna som man
går på dagtid, har inte fungerat bra på vissa områ‐
den under sommaren, man har helt enkelt hoppat
över en hel del skyddsronder och det är inte bra för
det är ju verktyget till det systematiska arbetsmiljö‐
arbetet. Vi får bevaka att skyddsronderna fungerar
och att det inte blir så att skyddsronderna görs bara
ibland, det måste vara systematiskt. Vissa områden
är för stora och man håller på att dela upp till mind‐
re skyddsrondsområden för det har tagit för lång tid
att göra ronderna, det går bra att dela upp områden
om de är för stora, men skyddsronderna får inte
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REHAB & HÄLSORAPPORT

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Träning på recept
Att vara fysisk aktiv vet vi alla är bra för vår hälsa.
Högt blodtryck, diabetes, ryggbesvär, stress – listan
kan göras lång över det vi vet påverkas positivt av
träning i olika former.
Fysisk aktivitet på recept (FAR) är en metod som
sjukvården och vi på FHV använt oss av under flera
år för att motivera till en ökad fysisk aktivitet.
Receptet kan lösas in på olika friskvårdsinrättningar
bl a Friskis&Svettis, badhuset i Hallstavik m fl. T ex
innebär ett recept som är utställt på F&S gyman‐
läggning, träning i tre månader. Under den perioden
träffar du deras instruktörer vid tre tillfällen och
betalar 700 kr. Har du kvar friskvårdskortet kan du
använda det.
Naturligtvis hjälper vi på FHV också till med tränings‐
råd och instruktioner.
Känner du att du behöver hjälp att komma igång
med någon form av fysisk aktivitet nu efter somma‐
ren, kanske ett recept på träning? Hör av dej till oss
på FHV så berättar vi mer.

V

i erbjuder informationsträffar om nya rehabili‐
teringskedjan till alla långtidssjuka, vi går ge‐
nom försäkringar och erbjuder stöd i rehabiliterings‐
möten med företaget, försäkringskassan och arbets‐
förmedling.
Man kan också själv begära rehabiliteringsmöten
med arbetsgivaren fast man inte är sjukskriven och
då är det också bra om skyddsombud eller någon
annan kamrat följer med på mötet. Har ni några frå‐
gor om rehabiliteringsärenden så hör av er till reha‐
biliteringskommittén, som är Ulrika Enlund,
Kerttu Hauta, Lars Pettersson, Hans Svenberg,
Mikael Holmberg och Taisto Hautala.
Kommitté och skyddsombud erbjuds utbildningar
och konferenser kontinuerligt så att vi håller oss
uppdaterade inom regelverket vid rehabiliterings‐
processen.

Långtidssjuka över 30 dagar:
För tillfället så har vi 8 st. som är 100 % sjukskrivna,
och 3 st. del/halvtid.
Över 365 dagar har vi 3 st. som har tidsbegränsad
sjukersättning (tidigare tidsbegränsad sjukpension).
2010 har vi fått 9 st. tillbaka i arbete.
Taisto Hautala
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KRÖNIKA KATARINA EKSPONG - TIDNINGSCHEF PÅ NORRTELJE TIDNING

Och inte minst gäller det i Hallstavik där Hallsta sko‐
la fick den mest svidande kritiken vid årets gransk‐
ning av Skolinspektionen. Betydligt mer måste gö‐
ras.
Nu i valet har alla politiska partier i kommunen varit
fullständigt eniga om att vi måste satsa på skolan.
Och det är bra. Men skillnaderna riskerar att bli
otydliga. Likadant är det i inrikespolitiken där det
handlar om kronor hit och dit. De säger det ‐ då sä‐
ger vi samma, plus fem. Alla partier ska sänka skat‐
ten för pensionärerna – frågan verkar bara vara hur
mycket. Alla partiledare använder samma ord; jobb
och välfärd och välfärd och jobb. Ändå har de olika
utgångspunkter, men det hörs knappt.
På Norrtelje Tidning har vi försökt ge perspektiv och
möjligheter till fördjupning inför valet. Vår ambition
har varit att du skulle kunna veta mer om partiernas
syn på skolan, Tiohundra, jobben, bostadsbyggandet
och på Hallstavik innan du gick in i vallokalen. Det
har inte alltid varit braskande nyhetsrubriker, utan
en blandning av positivt och negativt, saker som inte
fungerar och sådant som redan förbättrats.
Alla som läser Norrtelje Tidning har ändå fått sina
feta nyhetsrubriker. Ni känner till att bostadsbyg‐
gandet varit näst lägst i länet, att kommunens upp‐
handling av kopieringsmaskiner kostat skattebeta‐
larna stora pengar, att socialchefen hoppade av i
protest mot kommunledningen, att en kommundi‐
rektör fått sparken och att kommunen fått uselt be‐
tyg av både myndigheter och lärarfacken när det
gäller skolorna. Bland annat. Ni känner också till allt
om nya bad och stora vägbyggen.
Att ni vet allt detta beror på att det finns en lokal
tidning som skriver om det. Jag, som kommer från
Jakobsberg utanför Stockholm, vet att det inte alls
är självklart att man har koll på vad som händer i
den egna kommunen. Den lokala bevakningen är
ofta skral i kommuner med över 50 000 invånare,
om man bor i Stockholms län. Där vet de flesta inte
vad kommunalrådet heter, och få har en aning om
det är bråk om socialbudgetar, byggarbeten och
upphandlingar.
Norrtelje Tidnings mål är att granska det som sker,
även under nästa mandatperiod. Hör gärna av dig
med tips om nyheter! Skriv insändare! Och prenu‐
merera!

T

åg som krockar och skolor som inte fungerar är
nyheter. Tåg som kommer fram enligt tidtabell
och skolor som fungerar hyfsat är inga nyheter.
Så är nyhetsrapporteringens perspektiv. Vi skriver
ofta om det negativa och avvikande. Däremot mer
sällan om det väl fungerande och normala. Gör jag
det kan det lätt uppfattas som ironiskt. Som om jag
skulle skriva en nyhetsartikel om att tåget mellan
Stockholm och Göteborg igår lyckligt kom fram i tid.
Var finns nyheten i det?
Mot denna nyhetsvärdering kämpar alla de som
försöker få genomslag i medierna för positiva bud‐
skap, att förbättringar har gjorts, men ytterligare
framsteg kan göras. Då är vi kritiskt granskande jour‐
nalister ofta glädjedödare, föga intresserade av det
positiva och främst fokuserade på problemen.
Nyligen presenterades ett sådant blandat budskap
av Lärarförbundet. Den hårt kritiserade skolan fick
något bättre siffror än föregående år i den återkom‐
mande mätningen av landets alla kommuner. Fler
elever i nian hade godkänt i kärnämnena, men sam‐
tidigt hade betygen blivit sämre i andra ämnen. En
slutsats är att vissa förbättringar börjat märkas, men
kommunen hör fortfarande till de sämsta i Sverige.
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INTERNATIONELLT ANDERS LIDÈN
Internationellt besök.

P

En stående inbjudan finns nu från Pappers motsva‐
righet i Kuala Lumpur!

appers, som förbund, har under åren bedrivit
ett antal projekt som syftar till att bygga upp
fackföreningar i andra länder. Två drivkrafter finns
för det globala arbetet: Dels vill vi ha konkurrens på
så lika villkor som möjligt, dels av solidaritetsskäl
och då verka för drägliga levnadsvillkor runt om i
världen. Som ett av leden i detta besökte en inter‐
nationell delegation med deltagare från Brasilien,
Thailand, Malaysia och Indonesien Avd 68 och Hall‐
sta Pappersbruk.
Gästerna var mycket intresserade av att veta efter
vilka förutsättningar vi bedriver det fackliga arbetet
och frågorna tycktes oändliga till antalet. Bland an‐
nat visades hur vi efter en speciell modell arbetar
med avdelningens verksamhetsplanering. Ett av re‐
sultaten från en sådan planering är visionen ”En
stark och aktiv fackförening med ett medlemsnära
arbetssätt”. All verksamhet utgår numera ifrån den‐
na vision som stöd.
Med sina nya kunskaper och mycket nöjda med
erfarenhetsutbytet skulle de internationella gäster‐
na åter åka hemåt.
En sak återstod dock att göra ‐ Gruppfotografering‐
en som skulle göras med samtligas kameror.
Kassören utnämndes till fotograf…

De internationella gästerna:
Aranya Pakapath, ICEM*‐ koordinator för Asien och
Pappers resursperson i Thailand.

Shaharizad Bin Abu Bakar, Generalsekreterare
Pappers i Malaysia, PPPMEU

Etin Rodaiana, Generalsekreterare Pappers i Indonesi‐
en, FSP2KI.

Chokadee Petchakat, Vice Ordförande Pappers i
Thailand, PPFT.

Somah S. Somahsundram, Pappers projektkordina‐
tor i Malaysia, ombudsman PPPMEN, resursperson i Pap‐
pers indonesienprojekt.

Aderito Modesto, Generalsekreterare i Brasilianska
Pappers, SINAPC.

*ICEM‐ International Federation of Chemical,
Energy, Mine and General Workers' Unions.

Förutom de internationella gästerna medverkar på bilden även Mikael Sterbäck (längst
t.v.) och Lars Wåhlstedt (längst t.h.), ombudsmän Svenska Pappers samt Roger Berglund
och Aleksandar Srndovic, Avd 68.
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BILDREPORTAGE VALSVERKSTADEN
Röster från UH‐gruppen valshantering

N

i ska bort! VA??? Vad då ”ni ska bort”? Vilken chock! Vad händer när en hög chef kommer och säger att vi
ska bort? Trots att vederbörande säger att vi har en hög kompetens att utföra vårt jobb... Vad går man ef‐
ter när man har räknat ut detta? Har någon räknat på vad det kostar att skicka iväg valsar som väger 10‐80 TON
för reparation och slipning?! Gissa vad som hände med humöret och arbetslusten? Just det... rakt ner i avlop‐
pet..!

Örjan kör valsslipen

Jörgen och Henrik demonterar rotationsanordningen
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Utrustning för påkrympning av vira på former‐
ingsvalsarna

Einar kör igång Rullmaskinknivslipen.

Örjan knackar vals. Finns sprickor i beklädnaden?
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KULTUR ERIK ASTEVING

sina respektive föräldrar att: ”Att utnyttja sin röst‐
rätt är ett sätt att vilja vara med och påverka hur
samhällsutvecklingen ska bli”. Det gällde inte minst
Valborg Valström som var den av det här paret som
fick höra nyss nämnda uttryck av sin pappa
Nikodemus Öster redan som tioårig flicka när hon
bodde i Edsbro tillsammans med honom, sina sex
bröder och sin tidigt lungsjuka mamma Elfrida i ett
tämligen enkelt trähus. Än idag följer hon sålunda
hans gamla råd genom att gå hand i hand med sin
jämnårige make Magnar och rösta som en del i en
välinrutad ceremoni. Och de vet att deras respektive
föräldrar fick kämpa hårt för sin gemensamma rätt
att rösta.

Rörande ”Rolös”
”Rolös” är titeln på Ola Magnells senaste skiva. och
det är det tolfte opuset från honom sen 1974 när
”Påtalåtar” gavs ut i det dåvarande aktuella forma‐
tet L.P.
Han är inte den mest täte skivutgivaren, den gode
Magnell. Det lär ha gått hela sju år mellan förra al‐
bumet: ”Vallmoland” och nu aktuella ”Rolös”. Men
desto roligare då när väntan är över och ett nytt al‐
bum kan inhandlas. Nåväl. ”Sång För De Svikna…”
har jag haft tillfälle att lyssna på en längre tid efter‐
som den har nått mej via min radioapparat. Och det
är förvisso en stark sång. Men jag anser att spåret:
”Nattens Vind Är Hemlös” är minst lika starkt. Och
jag kommer med stor sannolikhet att finna fler spår
som angår mej på djupet. Men dom kräver ju lite
mer av mej än dom här hittills nämnda sångspåren.
Men jag har absolut ingenting mot att ge Ola Mag‐
nell den tiden. För han vinner i längden, han som är
mer eftertänksam och medkännande än ständigt
tvärsäker och enkelspårig.

50
På sin femtionde födelsedag får den här bokens
upphovskvinna reda på att hon är svårt sjuk i en
sjukdom som snabbt kommer att bryta ner henne
och leda henne till döden: A.L.S. (Amyostrofisk Late‐
ralskleros). Men boken som fått underbruken: ”Om
Livet Och Döden” är inte enbart mörk och svart utan
den skildrar snarare en omtumlande resa mellan
mörkret och ljuset, gråten, leendena och skratten.
Och dess upphovskvinna hette Ulla‐Carin Lindquist
och blev troligtvis mestadels känd runtomkring i vårt
rike som en mycket skicklig och påläst nyhetsupplä‐
serska och programledarinna för det kvällstidssän‐
da: ”Rapport” i SVT. Boken har även försetts med en
uppgift om att hon redan är avliden vid dess ut‐
komst. Ja, och att det skedde: ”Lugnt och stilla i hen‐
nes hem den tionde mars 2004”. Efterord saknas
inte heller. Det är författat av Martin Ingvar som
åtminstone vid bokens utkomst var professor på
Karolinska Sjukhuset i Kognitiv Neurofysiologi. Nå‐
väl, bokens överrubrik som för åtminstone mina
kvällstankar till en gammal folksång från den svensk‐
talande delen av Finland: ”Vem Kan Segla Förutan
Vind” klingar här i mina öron som en i längden och
grunden omöjlig uppmaning: ”Ro Utan Åror” Men
den här boken är likväl en stark påminnelse om ett
minnesvärt försök.

VALDAGSPARET
Till vardags var Magnar och Valborg Valström ett par
som inte stack ut och vek av från folkflertalet det
allra minsta. Men på varje valdag sedan det här
jämnåriga paret var i tjugoårsåldern hade de en ce‐
remoni i vilket det ingick att äta en god måltid med
tillhörande dryck och efter att ha klätt sig i liknande
röda och vita kläder gå bort till den närmaste vallo‐
kalen på deras bruksort för att där nedlägga sina
röster i en gemensam valurna. Att avstå från att
överhuvudtaget rösta var för det här paret lika vik‐
tigt som att andas. För de hade fått med sig från
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KVARNSVEDEN PÅ BESÖK ANDERS LIDÈN

D

Efter lunch tog Johnny Karlson med Kvarnsvedeng‐
änget på en guidad tur runt bruket. Självklart var det
ett uppskattat inslag under dagen.
Efter rundvandringen tog vi oss gemensamt vidare
till inackorderingen på Bergby Gård där gästerna fick
skölja av sig dammet efter sin resa hit och rund‐
vandringen på bruket.
Senare på kvällen tog vi med dem upp i Orionparken
för att beskåda Rospiggarnas sista hemmamatch för
säsongen. Även i parken kunde ett av resultaten
från verksamhetsplaneringen beskådas: Nämligen
Avd 68/FoLo:s profilering på luftstaket.
I parken fanns ingen risk att bli dammig igen – under

en 24:e augusti hälsade styrelsen i Pappers avd
50 från Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge
på i Hallsta.

Foto: Jan Grundelius

De var sedan länge inbjudna men hade vid tidigare
tillfällen varit tvungna att ställa in av olika anled‐
ningar, bl.a. konflikten under avtalsrörelsen tidigare
i år. Men nu blev mötet så äntligen av.
Om morgonen när de kom så började vi med ett
gemensamt styrelsemöte med erfarenhetsutbyten
där vi från avd 68:s håll bl.a. visade hur vi jobbar
med verksamheten under året. Om verksamhetspla‐
neringen tidigt på våren då styrelsen under några
dagar åker iväg till ett ostört ställe på bygden där vi
stänger in oss och egentligen inte åker hem förrän
en komplett planering är utformad. Senare på hös‐
ten görs en större uppföljning, däremellan görs av‐
rapporteringar på varje sammanträde med styrel‐
sen.

Foto: Jan Grundelius

kvällningen hade det regnat kraftigt och banan be‐
hövde prepareras mycket. Efter mycket skrapande
och sparkande på banan lyfte matchen och även om
Piggarna förlorade (knappt)blev det en uppvisning
som bjöd på god åkning och finfin underhållning!
Vid grindarna skildes vi åt och avd 50:s styrelse åkte
till Bergby för övernattning, hemfärden skulle ske
tidigt om onsdagen. Här hemmavid skulle på onsda‐
gen, långt om länge, något, som inte bara var ryk‐
ten, presenteras om HNS 2. Det skulle bli en uppvis‐
ning från bolaget utan underhållningsvärde….

”Vi uppskattade besöket och
dess innehåll. Det är viktigt att
ha ett utbyte mellan avdelning‐
arna på olika sätt. Att lära av
varandra.”
Sonny Waern, ordförande avd 50

Foto: Jan Grundelius
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ÄPPLET STUDIEKOMMITTÈN
Otrygga jobb och kompetensutvecklan‐
de studier

Vi har en målsättning att få igång en egen Medlems‐
utbildning i höst ‐ så du som vill gå en facklig grund‐
kurs kan anmäla dig redan
nu. Den går på dagtid och
kostar ingenting, fritid er‐
sätts med UVA‐timmar.

otrygg‐
Återhetenkastar
mörka skug‐

gor över oss anställda
på Hallsta pappers‐
bruk. Att i det läget gå
ut och ragga deltagare
till kurser och studie‐
cirklar är förstås inget
önskeläge. Men inget
blir bättre av att vi ställer in den vanliga fackliga
verksamheten. Våra medlemmar har fortfarande
behov av att utbilda sig och hitta meningsfull syssel‐
sättning på fritiden.

Vi har även planerat för en
egen utbildning i mång‐
faldsfrågor men den kan‐
ske får flyttas till efter års‐
skiftet p g a sjukdom hos
den tänkta kursledaren.
På vår årliga studieuppsökarträff deltog Conny Nils‐
son från förbundet och nyblivne studieombudsman‐
nen på ABF Norrtälje Ulrika Falk. Ulrika ersätter
Anders Öhrling som går vidare till nya arbetsuppgif‐
ter på ABF Stockholm. Vi uppvaktade Anders den 10
september och tackade för den tid han varit på ABF
Norrtälje och det fina samarbetet som funnits mel‐
lan oss och Anders. Lycka till på nya jobbet!

Årets studieuppsökeri äger rum under tiden 11 sep‐
tember till och med 8 oktober. Studieuppsökarna
hittar du i en ruta intill. Det går att anmäla sig till
vilken uppsökare som helst eller direkt till fackexpe‐
ditionen (tel 26390). I PappersMagasinet hittar du
även annonser om datakurser, jägarskolan och fö‐
rarintyg. Utöver dessa finns kurser i fackliga ämnen
t ex Medlemsutbildningen (grundkurs) och Mini‐
BAM. Vi erbjuder även baskunskapsämnen som eng‐
elska, svenska, matematik och samhällskunskap.
Dessa kurser är gratis och kan även ske på betald
arbetstid.
För fritiden finns nya material om ”Skärgårdens väx‐
ter och djur” samt en bok om hur det var att vara
”Ung på 60‐talet”.
Fem förtroendevalda har påbörjat Lag & Avtals‐
kursen i Gävle‐Dala. Tyvärr fick vi inte in någon på
förbundets rehab‐kurs i Uppsala. Har även anmält
några till LO:s kurs Arbetsanpassning och rehabiliter‐
ing.
Senare i höst kommer Förbundskursen (steg 1 2‐4
nov och steg 2 22‐25 nov). Den går på Högbo Bruk
utanför Sandviken.

Till sist kan vi avrapportera att vår motion till Pap‐
pers kongress om att i stadgarna skriva in att studier
var en viktig distriktsuppgift inom förbundet rösta‐
des ner av kongressen. Däremot gick det bättre att
få kongressen med sig på att Bättre Arbetsmiljö skall
vara på minst 40 timmar. Någon fastslagen tid för
repetitionsutbildning ville däremot inte kongressen
ställa sig bakom. Lite ros men mera ris alltså!

Pappers ungdomskurs går i år i Uppsala och genom‐
förs den 3‐5 november. Hoppas några ungdomar
från Hallsta kan delta i den.
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Här är årets studieuppsökare och deras områden.
Kom ihåg att det går att anmäla sig till vem som
helst av dessa eller direkt till Ulrika på Röda Villan,
tel 26390.

Grundkurs inklusive
högvilt

Jaana Kuusisto (PM 3/skl 2):
PM 3 skift 1‐6 samt PM 11 skift 1‐6
Catarina Eriksson‐Östin (PM 12/2):
PM 12 skift1‐6, Emb skift 1‐6

36 studietimmar
1500 kronor
Studiematerial
600 kronor

Ann‐Britt Mattsson (Hamn):
Förråd, transport, valsverkstad och h‐lab. UH‐
grupperna PM 3‐11‐12. Rullalaget skift 1‐6
Taisto Hautala (AHSO):
ÅKC o rening skift 1‐6 samt Mek‐, el‐, bygg och rör‐
verkstad + FU o smörjare
Kerstin Mattsson (Slip/skl 1):
Sliperi, Vedlinje och TMP skift 1‐6
Anders Lidén (avd 68):
UH norr inkl FU o smörjare

Kostnad för skjutövningar
tillkommer!

Roger Berglund (hamn/avd 68):
hamn

Start i november sista anm.dag 30/10

Pappers Ungdomskurs
Inom Gävle‐Dala‐distriktet i Pappers genomförs se‐
dan flera år tillbaka en populär ungdomskurs för
medlemmar upp till ca 30 år.

Information och anmälan
Johnny Lundin 070-715 69 90

I år äger kursen rum på Park Inn Hotel
i Uppsala under tiden 3‐5/11 2010.

Ett samarbete mellan ABF
Norrtälje och Hallstaviks
Jaktskytteklubb

Kursen är en grundläggande utbildning om vad fack‐
et är och vilka frågor som facket jobbar med.
Kursen är upplagd så att man kan delta två gånger
om man vill. I steg 2 så arbetar kursdeltagarna med
ett mindre projektarbete i grupp.
Kursen är kostnadsfri och ersättning utgår för både
förlorad arbetsförtjänst och fritid.
För frågor och anmälan ring Ulrika, tel 26390 eller
Roger tel 26952.
Anmälan bör ske snarast!
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Bli vän med din PC

Har du knappt använt en dator och vill komma igång? Här får du en kort introduktion i hur du använder din PC.
Cirkeln arbetar i lugnt tempo. Inga förkunskaper krävs.
21 studietimmar

1450 kronor
Pensionär fr 65 år 950 kr

PC på djupet

Du kan redan något om datorer och IT men vill veta mer. Fördjupning i datorns områden.
21 studietimmar

1450 kronor
Pensionär fr 65 år 950 kr

Digitalt foto – Photoshop

Här behöver du ha grundkunskaper i data. Du lär dig överföra bilder mellan kamera och dator, bildbehandling,
bildarkivering samt presentation.
15 studietimmar

1050 kronor
Pensionär fr 65 år 700 kr

Internet

Vad är Internet och hur kan du använda dig av det? Här lär du dig hitta sökmotorer, utföra ärenden, betala räkningar, ladda ner, köpa biljetter och mycket mer.
15 studietimmar

1050 kronor
Pensionär fr 65 år 700 kr

Minst 6 st i cirkeln för att vi ska kunna starta!
Pappers ger sina medlemmar 400 kr i subvention!
Samtliga cirklar går även i Norrtälje, Folkets Hus
Anmälan till ABF Norrtälje 0176-20 85 53 Prata med Lotta
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Förarintyg i Hallstavik!
Cirkeln Förarintyg ger dig grundläggande kunskap i navigation och sjövett och är
en förutsättning för en säker båtfärd. Du får lära dig praktiskt sjökortsarbete och
metoder för navigering, väjningsregler, fartygsljus, kompass, sjömanskap, miljö,
väder, säkerhet och mycket mer.
Cirkeln är på 30 studietimmar = 10 ggr
Ett krav på båtkörkort kan komma att bli verklighet, så passa på!

Cirkeln startar endast om minst 7 personer anmäler sig!
Dag bestäms med cirkelledaren när cirkeln är fulltecknad!

Tid

18.30-21.00

Plats

Folkets Hus Hallstavik

Kostnad

1300 kr + mtrl 550 kr

Pappers medlemmar subventioneras med 400 kr
Anmäl dig till ABF Norrtälje,
Lotta 0176-20 85 53, 070-789 20 84
lotta.ekwall-ericson@abf.se
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Sarajevo
staden där öst möter väst
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VYKORTEN FRÅN SARAJEVO ALEKSANDAR SRNDOVIC

S

arajevo, Bosniens huvudstad ligger i Sarajevo
fältet på 500 m över havet omringat av de stora
olympiska bergen som Bjelasnica (2067m), Trebevic
(1623m) och Igman (1500m). Sarajevo kan beskrivas
som en plats där öst möter väst, där arkitekturen,
kulturen och religionen möts! För att uppleva
Orienten behöver man inte åka till Istanbul
(Turkiet). Det räcker att komma till Sarajevo och be‐
söka gamla stan (Bascarsija‐bazaren). Där kan man
njuta i de vackra byggnader som Gazi Husrev‐Beys
moskén (1530) som på grund av dess storlek och
attraktionskraft är en av de viktigaste religiösa mo‐
nument av islamisk arkitektur på Balkan, samt Sebilj

Gamla ortodoxkyrka

Att religionen möter varandra bevisar även den
vackra katolska katedralen som ligger också i den
centrala delen av staden bara 200 m ifrån moskén
och den ortodoxa kyrkan. Den byggdes 1889 i en
romansk och gotisk stil.

Gazi Husrev‐Beys moskén

Sebilj

(kiosk‐formad offentlig fontän) byggd 1753 och
Sahatkula (klockan‐tornet) som byggdes i den cen‐
trala delen av basaren. Bara 100 m från moskén hit‐
tar man den gamla ortodoxa kyrkan som är en av de
äldsta och mest värdefulla historiska kulturmonu‐
ment i Sarajevo som är byggd 1539. Innergården är
ett museum med en värdefull samling av ikoner från
tiden mellan den trettonde och artonhundratalet.

Med Österrike‐Ungern monarkins okupation av Bos‐
nien 1887 förändrades stadens arkitektur. Man fort‐
satte bygga centrala stadsdelen i den neoromantis‐
ka stilen. En av de vackrase byggnader från den ti‐
den är säkert Vjecnica (Stadshuset), Konstakademi
och National museum.
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Sarajevo är hemstad för några världskända artister
som regissören Emir Kusturica (Underground, Zige‐
narnas tid bl a) och musikartisten Goran Bregovic.
Musiken, god mat och fantastiska möjligheter att
roa sig lockar väldigt många människor från hela
världen att besöka staden. De många uteserveringar
är de samlingsplatser där man kan avnjuta ett kopp
kaffe med sina vänner.

Stadhuset

En av de många uteserveringar i staden

I Sarajevo hittar man alltid något gott att äta. Det
som jag vill rekommendera är cevapcic ‐ grillade
köttfärspinnar som serveras med rå lök i hembakat
bröd för en kostnad av 30 kr.

Konstakademin

Rätt många känner ”Skottet i Sarajevo” en attentat
som ledde till 1: världskrigets utbrott. Den unga
Gavrilo Princip mördade Österrike‐Ungerns kron‐
prins Ferdinand och hans hustrun Sofia.

Cevavcic

Den berömda Bosniska pajen som här i Sarajevo kal‐
las Burek är också ett måste när man besöker sta‐
den. Burek är köttfärspaj men det finns en variant
med ost, potatis eller spenat.

Attentatet ägde rum vid huset i vänster bildkant
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Det är ganska förmånligt att shoppa i Sarajevo. Ba‐
zaren erbjuder väldigt mycket hantverk.
Kazandziluk gatan är det bästa stället för koppar
souvenirer . Den är verkligen en charmig gata.

Köttfärspaj ‐ Burek

Det är ganska enkelt att röra sig i staden. Kollektiv‐
trafik fungerar utmärkt. En spårvagnsbiljett kostar
enbart 7 kr och för de pengarna kan du ta dig från
ena till den andra sida av stan. Taxiresor är ganska
billiga. Att åka genom hela stan kostar ca 60 kr.
Bussarna kör till de olympiska arenor om man vill
besöka dem. 1984 organiserade Sarajevo en av de
mest fantastiska vinterspelen. Staden levde mer in‐
tensivt i några veckor. Ungdomar från hela världen
vällde in i staden och gjorde att den blev internatio‐
nell. En mäktig känsla att uppleva.

Kazandziluk gatan

Sarajevo är ganska känd efter de vackra smycken
som handtillverkas i bazaren.

Med andra ord det finns många skäl att besöka sta‐
den. Den som gör det kommer säkert tillbaka flera
gånger. Ni som åker till Kroatien passa på och gör en
utflykt till Mostar och Sarajevo. Ni kommer inte att
ångra er!
FAKTA OM BOSNIEN
Hovudstad: Sarajevo
Areal: 51 197 km²
Befolkningsmängd: 4,5 miljoner
Valuta: Convertible mark (BAM) 1BAM = ca5kr
Dagens lunch ca 45kr, starköl ca 20 kr
Religion/er: Islam, katolik och serbisk‐ortodoxt kristna
Språk: Bosniska, serbiska och kroatiska
Telefon: +387
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Vinnare av Vårkrysset är:
Magnus Dahlöf, Massa Energi
Börje Falkhäll, PM 11
Lasse Halonen, Kraft

Grattis! Ni kan hämta era pris på fackexp.

Styr Styrelsemöte

Kalendarium 2010

AVD Avdelningsmöte

STYR

AVD

KO‐träff

LS‐träff

KO

Kontaktombud

LS

Linjesamordnare

Anmärkningar

Tid

24 ‐ sept
11 okt
09 nov

05‐07 okt

Verksamhetsplanering ‐ FolketsHus

14‐okt

Förbundsmöte

18 ‐ 19 nov

MBR‐HP möte

2 ‐ 3 dec

11 nov
16 nov

07 dec

Distriktsmöte

26 nov

14 dec
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HÖSTKRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM

1
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Vågrätt

9
11

10

13

12

15

14

16

17

18

19

20

B N
21

22

23

24

25
26

27

1. Bunke
4. Fruar
9. Ibland i protokollet
10. Var trälarna
11. Balkongsång
12. Är drasuterna
13. Göra bort sig
15. Förnan
18. Kalvrum
19. Kan man lån
20. Brukar man potatis
21. Förkastar barndop
23. Sankt
24. Oordnad
25. Med holm vid Rånäs
26. Får vistas i ruta
27. Kan vara topografisk

Lodrätt

Anst. Nr............................................
Namn................................................
Arb. plats.........................................
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1. Har många fåtöljer
2. Phuket
3. Passivitet
4. Vardagsmaten
5. Norrlandsstad med å
6. Vaccinationer
7. Kriminellt kex?
8. Brukar den generade
14. Många hos SL
16. DHL och Ahola
17. Spritkök
18. Tärningar
19. Edamern
20. Aga
21. Bönar
22. Käpp
23. Inträffa

För en attraktiv Häveröbygd!
Häverösocialdemokraterna
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