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r',r'r,1'/Jti',;. i.Jol;rr;et Ii!,\.i.{.{'iii(-Iri uåra
kI;ru rritrr| u t i i* t,t-t iarnpa d,:l gurn"la
;rvt.,rlrL riv;:r' P rilql;t ölil tili(lr;onunilr.
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Åvrl . I,il iii:ir ltt Iriu-nr; Bt'r.rk lratjr.: avLii I
l;om I'erJ.i i:riliJe i'ru1- l:e;rr:r'at i cns*
arl:ettlna vrcJ :;forhe.iqt,:r s;kuIlr:
(lsniriril'6r'ås, v i i. ka ltrLrel tt. i clr-,f sorl
:,krr.i lo tlii:lo t-rctr v:lkri siorn skulle
albt'f a. !,:i r,liUröt P IK : s iivtrl't r rid-
Ii) rir k:-i;J trrrr.CArlt:rr f örr p;i.;k.
Åvri. t,iJ l"rir rl;riit: med :;t iid ,.rL filr*
l:rrf-rdr:t, a I I i''|rr:,r-i.l t:ififfri.]l't"riJ s.;kr-t I I e
ui iiil'i: pilrrrt-'ri1.t.-- ilrhet.sui-rprrl i f t,er..
l,rikr.riirt§;ij,lsvir.i'{ji på L.r.: .ri'Lr(.t.i;pJ rrt.s
l,ri l;;l ;'t tr,rsL lri:i1r;l e t'hef'r"tn, r

riirt fai1 r'r'iqadt li,r11 .rnte trr det..
iruliit;et' öierfijrdt' sina knlrf I ikt*
krrili.ti;Jr.iui' 1;:i !,it' iiiirn i-Jetiilill i.rt-t
\jit{Jf ;,r trt:t :r 1;i pr: rrn i t t- r:r i rir.1.-; ) ilrr
i i i I rli'r sr(rnt \,'ir l' I I :ii;rrlrr fijt' ;irbet e.
f iili;i.1;,,ii't. liit'hirrrdiirli,r riirrrj 5lrii
rini r:t'liit I r-r rrrg ni.ri ,u;ir';.rde inte
1,1 F I,.,i: f t':i'.p:ri: rrt ar', ll;i:t.:L: iit Ci:'n
trlll-i;i.:, ii jl tie r.:1.'i,li) [)lrtr:rr*r.
1r(llr r::ft i.:i-rlis;tll,,.t.i't.ilj i:iL/ t,'Ulaf:t:t-l:
3i.lt,t',r,:dr: Lrt,:; lut ai.1't r.r,;ri.6firvir''1
t,\1 i-i1 itrp,.jle..nir;mirte,;ltt slir;rr upFr
;'',ri nlt.t i.lrlr ::l r..rrht,.i i;.riiiri)ct::t ir.r'r:f
i iii r;rrrji::'liirl iei- r.;t.lr rl.iidare*i'Iiikl*
::k.i:t .ri t: f ili;Iri i:,,,r- I l,ri:;i..r,lfiit0 l.r;tfi r)m

i i.ii r i,* I i.,.j l:;rr 11i j I'iii;lr.i { :r,l irr r:r tt- rt,ilr:riuil*
f ri,r1,rr. [)r:i irrr:r. i.ri;r' ;rt-t, i'iir'*l_t1,.:r:t
Iririlt' I rit tiirrr(l I ii,{jr;ri{.\ ltirrilr*'r- t:rrliqL
Itlirl- i o:' \..1I'.)r: :,,t(;l iit: Irisr.t,i:;lr;tt iuir
(ir'li I itr vi.rr.il e ni. I'r,;lr,lll':i . 8t: Larlet-
rrt li riiti rt I t'iiisi;.:ol i a'; "p:tiskgrr-'nqal.rrr:',
')ti ',':i] kr,',j,rq oi i-i t n:;i-l-n {}tit ilet
i:1 ir r,ti {.'pr;t I'ili t,1.r;r,;l:re.:it;tl cl lr::
;\ii..,Jiirl 1r., r,li i. llijqre t:t: ir;p:gl.
\: i l. : ri'' rj;r tli)0 k t;'rlirrl scrni f'ör:;kut t -

L'r i:r,cri.,rir,n;lclr-. rti fiir.slar; i ill
:,tor'lrr:, lrlilil\ iiri .j rr :ri'[;,t rrj pil
:,1.rrt i,r ii;t,r l:kir.l. li. i..i..r'r:t1l rrr I

i.i tli:.1st j ,:::;rr,iit t-.r L (-1{- il ersät t-ar;

Milt l'r:t'lrrrnril inqirr (lni 
f-, I n(rst trrli*:t ei'i

qt.ilnmf'örtles oci) övr:rt':nskr:mrn8 i. l;rr
ofil v-r I ka ai'lrr.t r-:n Sorn irrägt e" irt t'ilrar;
urrder pingsL irä[f'atJer.
['örci-;.iqr:1. vilit dä åielrLpg:t_ir f'or-
hancj I l nqarnå på riyt t. anr;, he 1q*vi a i ,

tive rr-'ri:,;i<o[rr]r: I lit- L r§ ffades rit:l-l
för:r.taqet qir:k rned pL ätt hetaia
r-ri- 5i.,{) k-t'/r'itrr./lir;t irci ciaq f iir r1r:

s^cNr l:krrl le trit :irbetaf- rinrJrlr p;i:;ken.
lle rio:ti r,iku1 ie i"ra .jri'irt.,ui- l,lfrp t i i i
/t lin iår iralv:i bell;rpet. 5i::nrt-.irirqt-
t i'ai j'f ..rlas l;:prlrirelrie rlm it.orflr.i tll;-
ä rn P {. r:: f" a t tli]dp r'lr il l .i 

"

llJr1.iilöi'r:I-.;t,.ri l;Iev kIai' s';ir lillnL
irl i. riri,f.) mii:;t. r: k i rl t.a åv pr i rrqs,;l_ -
;rrhr,,ta nred friv: 1 i iqri.
irjrliirrrdrii:r.,t:let iir klari,:;rinr nL
srikert. tiii:' lä:;t i SIA. Konceitr-
fijrii;,rrri"irn(_jar lrar hålI:t.s i lvrrrr'-
kriJ,rr rirl . l{rst; i i at et var. rnä{lr.rt. ,
t't l f"tir:;kt.ri l pi, l'r,t rcakt- i v 1r.,r:
('ii:r '2 kr/t.:mrte från I 3irrr. bJr:v
j'cr,;uj Lrilt:t . t r:k;rIar fcirhirrrrJlirirl;ir.
r iiej isLr:',;rl-l kiorrtntpr at L s']ut.friras
eftcr seri*stern.
*elLa är llig*t
jusf . rrr"r.

Vä ;ivlalsfrcnten

f.n ttra ri()mmar iinski:l'
' St.Yr*l seri,/.)olrnnY (



StA ..iuni- l-9§6,rör -20---åltr:edan.

iir.rn debatterade srkydrJsut rust -
r:inr; J'ör flottare. f iottat.rta
i;rhövtJe flYtväst-,rnen de
rirrm fanns i markr-raden var
r:t yrnptiqa oclt hindrarJr *rlret.eL.
Nr-rriri:ra ha.r vi löst prirl-:lr,met',
v1 avskaFfade flottarna
crh skickar tinrmer och mas§ia-
ved med la,stbil.
Det är ofarligt för fiot tärna
;i!en I st-ällel farliqlL för
r;lli: aneJra sr:m fiirdas 1ängs
våra väqar.
2') ;rpriI var för'Lrur-rdsavtalet
klart för päpper och rfiäs§a-
.inijr.rst.r'i, l"tirn skuJ Ie Lra

ijex lörrr,qr'ader',).,.tnen i qrad I
ral: 1,9{+kr,rtim och i grad
iln 7,l3kr'ltim. Arbet.stitJs-
fijrkortninqen genomför'des
!]tinr)ffr at-t vissa liirdagar
skulLe bti fria
f-rr raoped kr:st-ade 908 kr-
l5l arb.timrnar i 1q 1.
t n SkorJa 1000M8 kostade
9400kr= I ]l9arLr, t immar i
I q " 6. Nu kostar en moPed
1500 kr=1J] tirn i lq.2
ach en Volvo 12U 000kr=
l,qrT arb.timmar i 1q.6.
l,!an svalt i trt--die-världen
och vi funderade uad vi
skuile kurina giira åt det.
f,l ali svälier f ort icrande o och
v i funderär "

VinsLerna, i f öret aq,:n var
stora och utrymmet fiir 1örie-
ökninqar var snrå.
l,'ian åt<te merJ Raso Li.l1 14atrorca
rilrr ver:ka rlled heJ,pension,
t'iir 400 kr.
14an di skuterade b;it t- re ach
ftBr encjelqerande TV Prr;gram
i-;r:h kons t al"erade redan då
att "Den rliskriminering
riv inu;IniJrare $r-lfi1 ske:: i
Sver-r qe f öraniedst ä\/ enskilda
r.:vr:rska u. r::i-i brrear'es fiircjöfilar"
Det"ta häncle l966,om det
!../ri !r nåqon spm f underade .

4r-e!-flgi§- q:o.

Av ctHndig rlro för *tort och smått
jag blev *.lllmera en iqelkotl "

Gotl f-olk som klampar rnin våig förtri
de viskar *fta om hysteri.

Oclr rnfinqa talar om stär"rnning
och de moderna om nämning.

Gott fofk må prata vad helst dom vil},
mej kryper ingen för nära titi.

Jag har en fuJlqod re;:ertr:ar
av tr: cks r:ch kcnste r t il). s jälvfijrsvar.

Jag önskar inte bli biten
fast jag är konstig och lit.en.

Ja , konst" ig iir jaq t j.11 övermåLt
och en hesynnerlig igei.kott.

Ty rJessa spjut som jaq sträcker ut
l"rar genomborrat miq själv förut.

-§å b*r' j*g r"änligen,bara
gnt t i*lk at.t }åta miq vara.
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Nils ferlin



Akt uel lt f'rån st y{!99g1e§ql_fjd1.1§-EPt'v r ffitrTipra j e*tet
f'ör Pl'4 2. l'lan ska] I byrlqa in dr-ri:be 1*
vrra fcr "ti kj.ara forrnation irpp
t i Il 6tlq/m-v rd en hast iqhr:t, äv
7 ir0nlnr r n . 0essutom nretJ liil dct
r"rrnby qr;rrader r press- och tork*
J:ari. i sanrt n), uppLiSsarerut byggd
hlekeriutrustninq samt 2 ri:ifinörer.

Dr:t. som anriars vari t diskussions-
ijnrnet. är bryt nrng och låsningroch
bort taqn i ng av 1"ås.
Uid avsLällning av produktions-
r:nhei.ei' tex.motorrpump,upplösare
eller hel pappersmaskin,för under-
trfills el ler renqöringsarbete,
s* t ii l att. hryta oclt l åsa säker-
lr,rtsbrytarrn.
[irspektera _-en .bryten _ och. - iåAt
il!3J-ilges!___gg!_*_som satt {-iL
iå:;r't får la bort det.
trfllffi och trllbud
Del är av dessa som vi skall ta
lärdr;m och förebyqqa upprepn.i nqar.
Anmäl tillhud och olycksfall till
din fCrman och han är skyldiq
alt se tj I I att rapport skrivs.
Årbetsqivaren är' ansvarig för
arbetsmiLjön,anmäJ. ailtid brister
f örst ti I I din arbetsledare, skr.iv
sedan in denna br-r st .i skydds-
.journa len. Häncler deb sen inqent inq
i.ar du kont-akt med skyddsonrbudeL.
t iir öv ri qt så har årr:ts f örsta
lyra nrånader qett föIjande stat-ist-i.k
jiiml'ört med t- idi.qart-' år
*83/7 st , ' -gt4/1 ,-8517 ,*86/5 st.
t åt oss fortsätta att hålIa olycks-
fal-len nere,artvänd alltid den
skyilrtsutrustrtinq som är föiEä[riven.
Iänk efter förgrgllgl_är dei oftg
förierlt - -
IrIi riästa qång Salve!!

"Sni1Ie" H50:

rhr lsgq ärnirxr r r[rt-
rs$r [rToacarerl,Lrrr.
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i-rår: r{en 1i7 1987 sk*l}
rJi.:t" fii; hopprr iriqsvis b1i
orrlninq cir,'h reda pfi sjuk'.
prnnirigerr l'ör. deltidsart:t:tare
or:h sk i f't ari;rtare " 5 orn
rJr:t. är rlt., s;ri föriorar dessa
qrttpper stor'i:r surnmrlr virJ
kolt LirJsfråriviirr:. I det
ny.i systernet komlrrer l',jtikpeilninq-
rJr-rJr'lrJancle inkomst ;ltt b,eräknas
per Limme" L)ct.t.a qilller
då f ijr samt ) iqa f örsäkrade
t.rr-ider rir: fiirsta fjorton
daqarna av s.jukpr:r: rideri.
Det s0m krärys l'iir att reformen
:;kn1l bli verkiighet är
et t riksdagsbesluL uricler
irö::t-lrn 1986. f:rrlrqt uppqift
f r'årr uanl iqt,,,.is vä lunclerräl.t.at"
hiili så skail iriie det frii
r.ri1 qri) prc;bieri. []r:t ;jr j.r.rte
c-:il daq fijr i-irjir;L,snaräre
rr,*gr il i,i I iö r si.rnt "

kurt

t rtelrysjriqil.!.
Tiltr <iig som är förtroendevald.
DLr äi s;aknad på avdelriingsmötena.
lni iqt uppdraE av avdelningsmijtet
B*042? skickar vi detta brev titl
aila flört roenclevalda och uppmelnar
de;.,: att närvara vid miitena.
Merll*rnnrarna har valt dig och vi i 1
gär'ria: §a diq. Avsikten är inte
at.i: kräva din närvaro vid alla
mölen,men du kan inte vara frjr-
hirrdrad uarje gång.
T i i I liör du dem som brukai qå på
mötena :;å är det hra. Då kan dLi
hjälpa li"li att iå dit de andra.
T i I 1t:ör du dem soin får dåt igt
samvete när du läser delt.a så
finns det bara ett sätt att bcta
det". §tä11 upp pit avdelningsnidtet,
du är vald av dina kamratei" och
man krävei: det.
5f yrr i. sen/jahnny Karlsson
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§trejk år ett laedel sour krnLager*
använder för *tt tiiLf,og:a arbets*
6livaren ekonoaisk fiirluet, och
<iäri6enom tvinga fr*am krav på för*
bät tring*r,
Set är i reg'e1 6a,nska vanl"igt att
tredje par'u ock*å blir Lidande *,n
råess* *tridoåtgärd.*r, men dom p&-
g'åend* ? låkarstrejken iir unik så
till vida ntt den enbert d;"ai;bey
trad;e part om+dar: arbets6iv*ren
tjä"*ar på ut*b1åvna lrrneut'net*}ni,n-
6årr oeh när man vst silks l$xer
det r$r sig oer f$rstår ;riäri ätt
anbetegiv&r*$s fä;r.tj*inst är be.ty-
d.ande.
H*.rman ska .f,å arbeisgivaren på
knä i e*.*ådg,x situaf,r** :i.r svårt
act f§rsiå'..för oss vanli.g* xärrnie*
k*r, utaa *kad.ernisk rrt-b{låning:,
men därem.et i:.a:' vi lät'tare s,tt f,ör*
s-tå varför -1.*:idstån6;es: i,nte ä:. så
angeläg,r*. öflfi *n snsr iijsirin6 på
k*:tf L i kten.

I VtfiDAf.lDI

He.j, vi har f ått nyä loknler
i C l aes tri ksson ilstqötau " I
vid S{c}mens parkering.
Vi har ö{:p*t rnåndagar och
tosdaqar 1].00*16.00 r:th
18.0i]-21.0CI.
0rii du har väqarna förbj
så titta in så kan vi*a
Ickalerna rrch tal.a om vad
vi qör. Uj- har biirjat at.t
qrra i ordning hu*el,vt
har en massa jobb com vr
kiir.r i:jälpas åt eL.t fixa.
llm du inte vet vad du ska 11"

på din fritid så kan vi
h jäi pa ejiq at-L lösa problemet .

tiäikrimmen in ti 1] r:§s

kurt
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Vi srres'i*r lhjäl *ss fii,r atr hinne mr,i
ffiesra miijli6a imnan ri diir.

Tnrvi- i e; s{H[§Tf R
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