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jiigheter tåII förbättrad
i.nfqr:'mati*n ocI: kunr:*it {"r-am tj1L'att, detta, med ett
i;r,i'r''r"rnationsbl.;r<1 sk::lie t-å.r:{: err i.dS'.riird att pniiva,
* i ;'::,1;r:t *:\-it!"\- cJ,i!ra

.rtii

frie*ilat skail i. fZir-st;e l:ar:irJ ta upp åokala frågorn viktiga
i',r,;ri-ut, fiirhan<llingsreenrl t iit, vac* sasm kornrnex' att avhandl-as
iiå .i*.ommaniJe ;.1äte:: och ar:;:rrt som vi afissr viktigt. fsr
tr",t:'..1 .i,
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\ii. rir mottagliga fiir åde6r och synpunkter från rnedlemmarrlå.
Vl är till q.icl: nlael tåci(ae§ftrna om ni hi5r av er, bara ni inte
t:+z:t"t-rr;:n

raed kri- t.l

it. "

fiir insävr<l*r'e sxal-l o*kså finnxs och ev. aLster kan
i-;i*rnae t j,tl f aeirexp - r,erkstadskluhb n hamnklubb el]-er tt1l
;;Ji.gcn air oss j- k*rrr:mittån"
I"rndnderns beh,iiv+r' :t,:idvändigtvi* intc bara han.cåls ont fackliga
f'råg.or, det sku l ? * :, t.ä'.-:t !,.u]- :t-x; i. f .',1, ! g;;1 "-*g; även en ,':re:'ä
trLea|s

eeiämän tletrat

t. "

f i rl#jer oss med dllnJ'r{, pl"*sertation till" att hörja
-i ilortsätt;ting;rr får +].a,Iq:t ;rree enter* §i.S sjä}vt.
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7982 års lra-L nritr iwt* ba-ae *t\ ,raj- ä"r regering för l-andet,
det var j- f§rst *. *aad *'*t. uel c,rn l-ijntagarfonder elrer inte
1önta.gar{oyte-ey

"

Det har borgärne" *ch ;:,äringsli"rete förespråkare tutat i oss
dagligen och tiraåigen der. sista halvår*i cch inte någon niida
eller lqro:rei -bespart:; för e:'-L f ,1 oss övertygade om detta.
Så nu har svrynsk;r folitet

verkligen *agt ja till

löntagarfonder

svenska falket har sagt ja, trats en lögnaktig och vulgär
propaganda från nä-z-i-ngri i,te* och spekulationshajarna,
nred hjäIp a'r orete&vetzza kändiear av d.et €na eller andra
slaget " Hä-r'd.Lst?t1?r* agera.nde i fcndfråg* är märklig
så till rrids. att de ekryter r*ed att de inte vet så mycket
om Löntagarf,cncler, ha.ra att r|e är exrot riem,
Så rtiycket ve'L ce dcck, aL." löazagarf+nder betyder att

löntagarr,a pä sikt k<tr;,'a*r ait få ett vlsst inflytande i
företagen de ar-i:;atar .: .
Det är *eLt,a <1e vi,i.-dr;:'- sig *r-*t ocFr de gör ciet för a-,t, de
f,ö:'akta::, d.eztzt i. ri*rzs t:;;:,ort e_ft,erhlLrrtta varelser som
ka1las *s^t)*lar'*a,
Men det v&r ira** ',;.'ivt€qi,-frä.2: i:e'ir.a skalle handla orn utan nrn vårt
fort r;e.t.ia egera;ef + j i'+::.u,1'r äsan ,

Yad s*rn är- vjkti[4,; nu*:-rii:. bcr:-garna och sÅF gjort walet

til-I en folkornz'ö r:.';rtzrt6 t:ru löntagarfoarler och folket ltar sagt
ja, ät ai;.L d*r:, :r'."-a :.e,ge:-lagrrr r-rtan viciare dräjsmål påbörjar
utforrnni-rig€n. av r3* ssä.
Det är' matwrl- j gt'".=i .s'ri.\l vi..t<*..igt et t så for+-. §orå 6öjli6t
få fon*erna a-tt ,t*r:ka *c}:t at;t .l+: får er, säd-aru betyd.el_se
att e!1 ev. bo::garz'egeri*g ol',: rrågra. 3r f,Lr svårigheter att
av-ueckJ-a

<ierr

-

Vi frårr f;rckiii:t hål--1- r*ä*t* tr3rr-}ca på ,:+h trörruå regeringen
att p::i crlte::'s f.*u"rcil'råga-ru "
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räg*r:., i vårt nuvarande
r:>*Tr. tvinga föfetagarna
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i'it*,1's." i fi.iy.*"va1::..:t:t
va,* -vå;rs"cerrll-a a.:l*,"älr.Je=';i.I.1.

at.i r*Cov:l :;a
5ådarra företeel-s+r sc;,: T'j riryloitftären *ch lilcnande kan
säkart inte stapr aa 1 ti.*?i, d-e karr kanske göras ovaaligare.
Hal-vskr:.mrz:a pe:ri:.in g"t.r: r*:;,:,**.7tti<rlier, B::t&;3bä klipp och
konkurser Eyr:.i?el* ka*uke en del rev *ärittgsl.ivets utövare r,
merr inte *ä::ingsli've't. i st<sr'E: *r:?l framfijr ållt inte oss
arbetare Vi nråste he.+-;.k;1 f*rea,:f'rÄgan cch int# såå osa till ro och
trc at.t al--t t åy' 's-Lart hara tör .:it vi fått en socia].*
rier*okrat :- sk .,-e geri-:rg "

r!fierl el<-iifinefirl

f{ära medlemmar ! ui ha:: i aen f arkr:-ga dan.:nkratine namn utsett
en ungdom§änsVeIiE i :-:vd" 58, iln.if ,,1_appi,:ntr irle*terlund.
Denne Lapnen har i.iie i:: lte u j-"r,=; r,:ii-.,:frali qeni.knöl
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uet så när vi åndrai våra fijrsäkringar.
JaE skall försöka frirklara hul ds fungerar rch hur du
hetal"ar premien. För diq ingår den i medlemsavgiften ach
filrslikringarna år nbligatnriska, än1igt beslut på årsmöte
den 1613*82. Detia gäiler nårle Erupplivförsäkringen och
T rygghetsf örsäk ring-F ritiCssk ador "
0m din maka,/makE , "5amb*'t inte är mnrilem I avd.68 så kan
du medfijrsäkra hennq/ircnom i din försäkrlng,vilken. du vill
eller. helst nåCa" »& betalar dL"r preml"en via avdrag
i banken,5.6fi kr f Ur GrL.rppiiv .*rh 7 "13 kr f rir TFF,tillsammans
12.13 k:: orTr du ErisEr att iron/fran är värci nåOa.
Medf tjrsäkra din näst a ken di-: i;rira genom att tala med din
.e
sll-er besöka mig på PXpeditlnn på
rotsaKrlng*radgivare
Fnlkets l-1us"
[m1äsgninqEn äv .l'nrsäk::inqen har,mili sagtrvarit krång1ig.
Jag ber diq eti kcnLr*Liera aii du har rätt avdrag I banken"
0m dln maka/make eii-artrEäff:br: är medlem så skaLl du inte
ha någat avdraq men sm hcn,/han är medffifcäkrad så ska1l
du ha avdrag eniigi ouäfi " l4eddela rnig om du upptäcker
nåqrt fel eå skal.l jaq; fixa rt*t"
Uad gEr då försååkringarnr ffir ersättning?
TII l- ftm du råkar ut f iir alycksf att på Cln f ritid så f år
du erstittning ftjr. d*n *elen ätr llikarTsjukgVmnast-och
s jukhusvård samt 1äkemerlel-, s*m lnte f trsäkrj.ngska3.§an
betalar. fiu sFarar 8n knpi,? på a1la kvitton.
Du får ereättnlng för §,:eda *rh vär:k fim du är njukskriven
mEr än ifi dagar fiir n1"1'cksfaål-ei"
Du t'är eräråttninU f rir tunrirk *rjar nch cm du flår f rmmtida
men s& utgår j.nual idrtetser§åiitninq.
Fåg-*.g|åj: Ffi" mrrJlem al.ler ffi*di*::säkrad LLnrirr fr5 år
ut*a'taLar il ,5 ha:*h*1,:rFp vi ri iiSdsf r*1I , f frr näruarande 86513 kr.
tlm du knntaktrr f*r*älirinqs::&dgiuBtEil så får du ett
f örs:,ih:rångsrres'rp* s*rfi au*l.tiiur *1;"* ctuta.I jer.'
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f alla år som seffiesters*oppel v*nit vid nornral
semestertid i r:.nder Juli n har underhåll,sevdel_ningarna,
trots protester, tvingate arbeta hela styrk*n minst.
en vecka under denna tidx fär att hinna med så mycket
underhåLlsarbete ssffi nnri jtågt under seme*ter"etoppet.
f år då stoppet var för}-agt till en tid då ingen vitle
ha gemester och då hela underhåLlestyrkan gärne hade
velat arbeta, en vecke eLler fj*rton dagar undan stopptiden, var fabråkeledningen helt pliitsligt
åcke
intresseracle av att f'å så mycket nepanationsarb*te
utfört J-ängre "
Nu ville rnan i etälleä ha hela *tyrkan att arbeta err
vecka under bästa aemesteriid när fabriken kört igång
i.gen

"

varför denna koyändn:lng, heLt bir1 anbetarraa nackdel
utan någou godtagbar {nctåverång.

frik

Janssnn

,i:"!(rernai LfÅre

är någat som kan drabha mej, min familj och våra
närmaste vänner. Då måsta vi nJukskriuä Bss trsta att det
här emct.
Människar Enm lnte tålihSr vår åntlmaste umgåing*skrete kan
tyvärr också njukrkriva *iE. Men Ce Qffr det inte fiir att
de är sJuka utan för att de §r lata och arbeieskyg*ä eller
i hästa fai"l inhillninsssjuka"
I ain iver att Svertypa sin nnrgiuninq ått da verkligen är
sjuka, ken de ibl*nd gå så 1ångt att Ce dfir.
Sjukdom
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