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AgL_ggr|tlg- mgrqonerl.

Vi. vandrar över rnorgorrhleka vidder,
rrantlrar medan r.lagen llryr.
Sakt.a stiqer solen över ttoriscrnLens rand
och en ny dag hlir till§olen skiner och driver daggen på f"l"yl<ten
och natLens al.la fasor rjriver med.
Jag ser et.t luriqt oclt harmaniskt ansikte

i:redvid mig.
Hur kan nalten flörvriinqa sir.
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ilverenskommelsen mellan L0-SAf I98{'*04*l't
omfattar 25 månader och gä1ler til1 1988**I-*
'
31. Avtalet för -86 går ut 19S7-01-]1
För vår del gav riksavtalet ?34 öre,/tim

för 1987 är 198
öre,/tim. Ev.1önegtidning under 1986 ska11
avräknas från 1987 års avtal enligl följande:
för

19S6"törbundspotlen

av löneglidning t.o.m 40 Sre/tim
mellan ltl-81 -tt50?,
-r'över 8t -rr80,"d
-rrLoka1 överenskommelse gäv 42A kr,/månad
20?6

til] alla från I ra jan.-86(förskottet vi
fick i somras var zkr/tim.för de 5 fijrsta
perioderna). Skiftarbetare som "fäslnar"

i' gr,1 får fast befordringsgång tillgr'2
med 2
- til}ägg. Bild 1Äfr, *åo q-"1+ rår elt nytt ti11ägg på
l30krlmån sedan man har haft två ti11ägg
i 4 år. Ui lyckades inte förhandla o§s
ti11 1g.5 denna Eånq, vilket hade varit
bättre' Bild 2'
Johnny

,4

"1
, , - t.'i;,
..'
.i..,i1
t_

"Det är inte arbetsgivaren
betalar lönen - han bara
handhar pengarna.

Det är produkten som betalar
Iönen"
Henry Ford
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Det viktigaste som händet inom
vårt område är utbyggnaden av termofabriken... Den nyä fqbriken kommer
att ligga väster om I den gamla, som
ni'säkert har märkt.
projeklgruppen sitter, för ,?"
i
delr
Lenn"art KarlBsonrekift E,
Agneta Persson I Hso, Tapio Hanhisalo
skift DrPaavo Knuutila so. skift E.
T ag kont,ak,t med oss om ni har några
f rågr:r so{n , vi kan La med oss och
diskutera ' på projektmötena.
Läs al1tid prot,okollen som sätts
upp på anslagstavlorna, från projektmötena så vet du vad som händer.
H50 Agneta Persson

Område 2.

TMP projektet har dragit igång,
tyvärr har vi som så ofta tidigäre
kommit in i senaste 1aget. Nu får
vi,tj.llsammans,göra del bästa möj1iga
av detta. 0m du har synpunkter
e1ler id6errkontakta någon av följande
psrsoner från underhå11 som sitter
med i projektgruppen för aud.68.
Crister Jansson H§0,Jouko Yliprosi mek
Leif Eriksso"n e1,5-0 Jansson Instr.
Tommy Larsson Ny teknik.
lJnder höste. har det inträffat a1lt
för många olycksfall.
0.lycksfallsstqtistik oml. 2
Mek El Im Dat Bygg För AKC
A 4
1 4
-85 6 43
I I
^86 11 7 2 0 )
t.o rn.okt.
Tänk på att:
rapport.
-Anmä1a a1la tillbud,skriv
-Tänk på din oeh andras säkerhet.
-Tänk efter före, efter är det för
sent.
D[T KAN R;{DDA LIV CICH LTI,II!
Jans son
14ed häIsningar Crister
HS0 0mr.2
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"Top FJ.yte Formern" På PmZ är P
plats och maskinen har starta
bra. Ur skyddssynpunktrså. här 1?' 1L,
har projektet 1öpt bra. Aven Yro:
oss har vi haft.för många o1ycksfall,
[tt av dessa medförde att en a.t
våra kamrater fick en lång sjuk skrivning efter att ha fått e l
siltrumma på foten. Hans stäv1a:
var inte försedda rned "ståIhätta",
sedan i våras tar nu förrådet. he r
vå,:
skyddsstöv1ar, ef ter
endast
enträgna begärän.
0m DU har gamla stövlar utan "stå1hättar',§e ti11 att få dessa utbytta
skyddsstövel . Tal a
mot en riktig
med din f örrnan så skriver han e
rekvisition.
Ni kanse har . lagt märke ti11 --at t.
skosortimentet har förändrats:
En "gummiträsko"§om naturligtvj I
skall ha hälremmen kvar. tn r y
grcrvsko och en ny känga. Jag t e r
för givet att ni verklilgen - he:
provat vilken sko som passar'. irå
fötter bäst.
Andra förändringär som är på gång:
f J.ytLnir g
Företagshälsovårdens
ti11 Holmenb väg 3 (7 ] r an ) .
I samband med detta har en arbets grupp tillsatts
för att se til i
att
kontakterna mellan f HU oc'r
övriga enheter kommer att funger a
sätt
på ett
tillfredstä11ande
D.u.s. se över samarbetsformerrr
ueh föresLå hur dessa ska11 funger I
framledes. I gruppen ingår Kersti r
Eklund Läk.' , Åke Melin Pers. , Gärar
Nicklasson Sk.ing. Göran Nilsson H§0
Vi är medvelna 0m att det s larvå §
med både riet ena och det andr,r
och tyuärr kan det medföra alycksfal.
Det gä11*r hög som 1å9, Holmensanstalr.,r!rt
så väl som entrepenör.
"'t

"

att
Vi är väl alla medveten 6m 'och
ena
det
både
med
det slarvas
det andra, tYvärr kan det medl"ijra
o"lyckfal1.Det gä11er hög §om 1å9,
Hoirnensanst,ä11d r såvä1 §om entrepenör.
14envi har ett autal som reglerar
äT6'etsmil jön
I § 10 står föJ.jande:
För samtliq-a arbetstaqa-Tq gä11er:
Att; fEIJä- givna l'öreskri f ter samt
EFTänaa da skyddsanordningar ach
iakttaga' den f1örsj.ktighet -i övrigt
som behöv-* för att. förebyggä ohä1sa
och olycks fall
Att : de omfattas av skY ldigheten
;TE- aktivt delta i arbetsstä11ets
arbetsmil jöverksamhet .
At t : var och en sorn uPPtäeker an
6Ifät,en risk eI.l.er har förslag
åtgärder
miljöförbättrande
ti11
tilt
frågan
anmä1a
skaIl
snarast
chef.
berötd
nåirmasle
Att : o,n så er f ordras ta kontakt
mäA- de skyddsombud som utsetts
"

verka inom berört. område.

Söran Nil"sson H50 r-lmr.4
Crister Jansson i-|50 omr.2
tl

ffiff
Område 3,

rfrs ia.frgfl 6yetlÅcs{,r l r&r"
fÅg§.f $ $äYsff6p* I sriurlBda.

01ycksfall som inträf,fat. på amråde
3. f ram til-l oktober -86.
Emb. Hamn TransP.
Pm ]
73301
Uid Pm3 har lvå av olYcksfallen
inträffat" vid superkalandern där
man har fått k 1ämskador på finqrar .
Där kan vi uPPnana a1la att, kontnypskyddens instä11ning
rollera
extra noga. Det f "inns ett f ärs1aq
titl ett nytt spetsdragningssystem
vid kallandern.
I hamnen har ett allvarliqt olvcksfall inträffat. vid biltrllastningen.
En av avprickarna blev Påt<Ora av
förslag
i ruck. Där iinns elt
en
nya ruti'n'er vid lastning.
tilI
Man skal-l lasta enbarb från vänster
sids för att minska riskerna.
HS0 omr . J I lPo Hautamäk i

AftfiT T SffHIJFPIN
HÅruTIR1N{;.

rUR IftAFIK OCH GI}05*

Gruppen arbetar med trafiksäkerhets*

främjande åtgärder inom fabriksområdet samt ti11 och avfartsvägar"
5y f tet är at.t inom rirnliga kostnadsfrån
ramar separera gångtra fik
fordonstrafik så Iångt aom detta
är möj liqt . I princip arbetar man
på att t,a in och ut all tung trafik
genom "sjögrinden" respektive "vedgrindenrrgenom att skapa tre trafikstiåk i syd-nordl.ig riktning samt
tre i öst-väst Iig riktning, mellan
söder
vecilinje
6-Tmp.fab.järnt,e
om Pm12. Aven förbindelsen norr
om Pm] skal1 behå11as. frforderliga
skyltningar/rnarkeringar av bil-och
gångstråk diskuteras livligt
inom
försIag till
arbetsgruppen. Ett
Iä.mpliga åtgärder är under utarbetande
och ett färdigt sådant kommer att
presenteras för
skyddskommit ten
i'sJutet av detta år.
Representant i gruppen för avd.68
är

Rune Jernevald HS0-ers. omr.3

5TUäI[ft.
Efterlvsnino.

ett stort antal.
medlemmar som anmäll
§ig til} fackliga studieAvd.68 har

crrkl-ar

"

Nu

behöver

vi cirkelledare.
Känner du att du kan och
vill,ber vi dig kontakta
studie
organisatitör
Stud. kommitten
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I kräll har -.ri end"ast en fråga på C.a6ordningea
- d.en ir iiterre:nitterad.
renittera*
ocit :ru :rene.s{; i:on{|,a,gd.
.äh.

lrrå]"ä,-",fliår8

flipsnl*d*r år*cn

åigåird.

eit

åröjs:nål aed l:,esl"utet
On så r",r<jtet be&a6ar i:rlyg16** d.*n ;rf,isrligare

bers.

rår rlei för sig

att åte:renittera tiiL at;,r*Isen

i.iiijitghete:r

l'affisso

-

fårrrs

cn op,;ciaS.konnitt6 tiLl:§ttas
eil-e§ ar1:,:tslrupp §9rä ,Jet :,1*mera j:eter
lre"n

- :;titot jran ta ctäIlnr::g till frågan
pi vill:et sä'i;t d"cn sl;a ;*'grirä. rjenare
- i:åyiåc. ir:'bc :d.gu.n al" 4e nä--,rrrrancle
l:)IL\p§eå- i:å * ja3 r..:rn§,r i'ini::e^r fijre§}å
;i,i.ja

'lecs a'.';Srrtcle på cletta nötc

I rå faLl striller ja6 argiircs id.ag
nro{: ar'11i-jges

i

§*äil:ö

r:-in .1-iroponåtionsar.lnila;

.'.,
;ji.i,

lr

l,er ja4l att f:'; föredm ,i.on5c.rr-!::.i:r:-en:
;tiltets öppna::lle
:

a1a {-1orl,icärural;de
2
)a

ar,la.jordnin:en
11rå protoiiclts ; u..; terare

4r
C

,'a ,ivs1u*+n:n4,.

L*nS ;,l.qr.ai* irr r'Sevistetle r:öi+n, Ii}:tc:r.re pc1;c iTecs,
3to*i'*roi-m 1$?3, itrxre tlord.Jrrp son för r)',:rågt .liistsråe oss
på ett fe,ci;f,5rei:L:iga'rfite f,jr e*t år re<!.an, liar ;1:,li,Ien

atl;;r::ij.t nei: ci: ry',iilcfsL*3.ir:g 'rutsikt not ltrorra &intargstil.
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Iapeeri
toivo en eigusta
nd.ssa taå sankaria
nuieli.n sotaisiJt'

Ililtt ba"rtt
bll inte nåAon
divs, - bli i.r:gen hjål'.te
sorc våld. i sirnet bär.

Toivorr ginusta

työläistä

jag hoppas åu biir
en ari:*lare

rakenta.ia,a ihnisten.

som

Ime voima

hoiva;an

tulevaisuutta WöIäisteä.

Fr{gfjittaqlgfir

männåskor tnrgger'

iin mina bröet eag i'cofb
niirheten tåiL niistan.
i :aj.n farnn ja6 vYssjar
arbctanr"ss hoPP och fra::tiri.

rinnoistani

liiheirr;6's ihreieen.

iflissåini

för

tr

*J)

fijd.{i 1?:,9

i

i^em:i, 'aosatt

i.

§irerJ'se'

från *ilttsa;iliri;en §inåset ilaa.larit - 33'&'stiiJ'1et1
/a.r\
utglrren i:å i,'iirfattares 3oi«r.askia, iitociiholm l9S2' (:rsi

Då]cten h*ntad.
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;,ffiffiq
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Kan ffi*rg*,

ffiffiffiåm&ffi
Ll''

s&

,,h*rd"* yå kaeexxam
:

med en timma i rskan
{tirk*rt**
*rbeä*tåda$ mer ur*ks ' rxh sen dkr p.t eftm hand.
l'öto.,t*$cn i trfirr ;rllt.nrt,l'
t*,1 37,S tåffi*nsr tr*t$
.«)rn H{;r att irrriuteknik
oeh nr**f åS#?" Set &r grin
lxrhovr:r så
i*tr,
v&i dage ett v'i i sersll*
nrånga *nstålidri i fr*rntrSvarig* lr**c* +**mkqr
drin. §huller intl fiintogcn
arbct*tidam i otap§emtidigt krrnun {ä r,-*åt"
ta plngar redri* nu {ilr
Ilt-t finriri inte ek*rrr:- kommandr:' fiirkortnde *r.
misk mtllighet atr Ee$om. betstrder m,.d bitrs.hailetr
{}rt någr:t siikt r:rr. h;ivdar lön? F.it ss sårt Iår rir.: *rr.
:'.*fil|il* dr'llav tln vtnsi*r
rnan frÅrr ol rka hilll
{.il{! r:rc,n r:i karr t';rl som friretagen g{}r J}ir ilnlr
r$hrtar ,-.. sfrnl *rln;r.rii l.;,tr
irrtrl vir»t;i irur låriitc srtnr
lirist. Hile., hur',)
.lobhen, f'rån våil ]'rk{.!i;til,i
llrrr ; t intr rårl t:1,"(.1 ell p* verkstnrlsso)vrt. Intt'
* $dfrfrG§

Nr.

]

Den i särklass prakt fullaste
pä senare tid har nog hoppat
ur munnen på teif Bkomberg,l4etall
på. L0-kongressen. Hans fågelstudier med utgångspunkt, från
de' offentligt anställda kommer
att gå tilt historien.',De är sorn
gökungarrförst skall man föda dem
och sedan är de beredda at,t käka

upp morsantt

ii-

Nr.2

Ar pressens bevakning av L0kongressen.Vad skrev man om ?
Jo, ttGroda 1" , bombhot och av*
skaffande av kolLektivanslutningen
ti11 SAP. Gjorde .man inget

annat under en hel kongressveeka??

{i
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ttrrrrtrlrt*ilirg nrr. s;l i;rr r i

vii) hri\rlrr rniri (.n r.irnnrir
iler vr'.'ke, firi l{t s{.rr gr'.
nriJr<-iilvir rlr,t tr;ri tt,li ;i Irt
i'rrl' IIFIT t Il"l, $Å{.1Å " fi,r
il,idt kutt;l:i:t ix'h n:lyi...
§urn i;iigt; I.»it *:is

h,'ir"1ii

*ant'.'

Slirskrlt ::rlrit vinlit{rrrr:}
tiufrltrrt mi4"qlrr her.:'åktas
iiom pllar ir§..,n.iont ,rron,
oft

ftirt.trrsl

&l:dr:

:-:

s jiscs

uÅ94 Kf,,qv

H IJ

I

\

rl o
)w

ÅPr*Pa

dpropd

'ån

s,täc{ni *qert

f,f

§zV

&{oir *Y.nS

**s

*r*L

Fäffig[_-Quy§§s

Il - Det blev fel på Tltrn i
g*r kuåil så jag pratade

me$ r*lr: fyn. llon var fak-

tiskt en riktigt trevlig rnån-

*.!a, hrir

ö,r ett ren!, heluete *rx!

##

,./

\

x

B Oskar var på sin första

'r-/

anstålirnin gsintervj u.

* Iiur lång tid brukar
det ta innan man blir
chef?

-

Fturnigtogdettioår,

svarad'e chefen.

Det förstår jag. Men

vad brukar det ta normalt?

I
I

Ap*pf

I
L

i
I
,i

.td,en
eueptfu* {{a
*teet{,r}yai*}*o
(-L

§v*rrf
$

§

deä nrå}w
F,n.

t/

fuluäår"l

i-+

direlrtör stårrfiår

§ih hii.vid $ilreskantes tr diket HBger en
h#fege h*krärrlt ut.skåclqt.

Ili:elit&ren såger:

*
*

§uhsrdetbredu.

33et hsde du cekeå
kurlr'ät Praft' errr drn

hade skött <iig.

*

§jo/*rcst:erlcets spclr iu*r biiri rxr g & tuig p tt

?L€rilETTt$!
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K*nf,ihtpersp*å<tiv
är över nurden största oeh rnärkligasle konflikten,hittills. tnligt
uppgift deltog nära en miljon liinlagare.
Arbetstagarna var förb. ,strejkade
och förlorade lön.
Arbetsgivaren satt nöjd och bara
väntade på att man skulle sparä tillräckligt för att klara sin ksrnmunala
elJ"br statliga budgob
Du och jag gick CImkrj.ng och var förb.
för att vi inte fi"ck den seruicen
som vi anser att vi betal"at fiir via
"skatLelappen".
Medlarna nöjde sig med att kvittera
ut sitt arvode.
Den fråga som våIlat det största be*
kymmret för a1la är flöljsamheten melian
lönerna på pri.vat och offentlig sektar.
Kravet v&r att off.anst. löner skulle
föIja vår löneglidninq. Det låter
ju ri.ktigt, eller hur ? Som gunci för
dett.a " skall tigga den nuvarande löne*
statistiken. Den som är så missvisande
att 1.fi-kangressqn enats om att ändra
på den. Då är det i.nte lika roli gt.
0m Holmens rationaliserar bart 100
lågavlönade, i 'grad 1 , och bygger ofi'r
så att de som är kvar kan sköta deras
jobbrelier sfi man minskar arbetsstyrkan
i hamnen med ]0 rnan och inför ack*rd
vid last.ni.ng så ger det Iöneglidninq
i cjen ti1lEänEliga slatistik*n
l-iknande gärs i aIla företag på den
privata sidan, i större eller mindre
omfattning.
Det är svårt atl helt ställa upp på
en följsamhel som innebåjr att om indu*
strin rationaliserar bort. abetskraft
och de som återstår får jobba hårdare
och svett,as rfler så skall lot.sar, civilDen

,

r, s.j ukskiite rsko r
och överläkare ha mer betalt "

*kononrer, byrådi rekt öre

Det är mycket möjligt atL san kan
änse att dessa srupper behiiver hägre
lön rrnen då skalL det r,'ära på andra
grunder än vår }öneglidning.

i/i lyckas i nte klara fiil jsamhet inorn
förbundeL eller med andra förbund
j,nom L0. Man kan ju undra vad en 1åg-

aulijnad sömmerska tycker om följsamhet.en
$amLidigt som de stora drakarna -på
arbeLsrnarknaden s1åss
den .offentliga
's'amma
få
förmåler soni på den
fär att

privata sektorn så slåss man rneci näbbar
och klor på "Teii" för , alt s1iPpa
fsrruånen atL b1i M*tai,}ar*. Man vil1
varä kvar i $tatsan'btäl]das förh.
bara för ait rnan,har bältre {örmåner,
Förunderliga ärcl konflikterna,dessbättre
äuen

historiska

nu.
k,,.rrt

ffi

insändarspalt' har någqa
os§
icd-*Lorurnmar vänfighet*n atl 'upplysa
o.ir"trnstäIlcJa orn vå"* dol-da fiirmåner
Iäuo*: ieasingbil,subventionerad }unch'
frilictsklädei nned reklanr och en dusör
tr 11 jul Yid. }äsning av denna insändare måste s11*
Holrnensans[atlau b1.i ytterst förvånaåe'
§å många dol"da förnåner, så onsorgsfullt

I NorrL'ticin.

dolda ätt oi trots många års tjänst ald'rig
lagt mårke'ti11 d.em.
ruen kan inte
i"i ioll*t i EB enart 40 årnågonting
av
fått
ha
att
pårniina rnig om
och
iönen
avtal"aåe
Een
ätöver
iti";t"e"t
en p"eseat På min )CI*årsd'ag'
Yid. närnare eftertanke måste jag d'ock,
i rättvisan§ namn, meå5e att även jag eu
gång konmit i åtniutande av
$enerosiutmär*
är så
iet*son, enligt ineändarna, -åen
kand.e för d.e privata företagen'
$etta hånde när vi r en Srupp på ett tiota1 av personalen på MVr företog en ro§a
till Braviken för att åse den nya an1ä59*
ninge:r d.äretädes.
Fraäk<xrna ti11 fabrlken blev vi då mottagna &Y en ingenjör serut tiLldelade var
sin krona, för inköp av kaffe å natruxl*
mets autouat.
Ått se åetta §ciil en iöneförmån föl} nig
ald"rig ial och jag tog helLer *1d:'i5 upp
åenna kiona i min siälvd.ekiaration, Öock
mer& beroend.e på fö::surnlighet och noncha*
lans, än p& grund a,v narginalskatteeffektgn.
iag vil.l också här passa på att ta*ka för
5O*årsprese$ten och kronan, då i?g f$rmoåar ati många av de §om hå'r förmånen att
deltaga i den l"iiterära irpplevelsä sÖ&
läsning: avilPappersma'gasirret't innebär t rlu
får betraktas som rtelå$are i företaget
efter atfä.rer med konvertibler'

'

I{irg*rrr hxr *iltid h;tli 1tr.'hl*nt rrrtil utt.t l":dlttlii'
R*'da* Iingrtcn mtttatJc n1t hiiqcrf(iilirL,lr .ltl;
ie taiaitg o*h liurlnanrlrl ilicd txw,tla§li"i..;t tttrr:HtLi
lril' irri*gg \krrlle r:oris. ftctla* fiir* Åriq l\rri:vts Lrv'
gilng pupcklirl'lr '-itt lrt! hi:{crltr !!r}rir t;t1;il'ti:L! siliiaiire ;i{o;lr riF ;lt ittt t j,lrra r'gn;r \{illiii ;r{1 iti !ir'!riti (:!} §:l
n* nlr nr*n i nriri:rgllir.ut l;il1*r tirlrl tri:'..t kt"rt'. rilttt
hogr:r$r p$litlrh;.t §rc $ f ii ft.r!lliinl('rt - l .l'tlr i i: ;tt nti r
rel lir liil1t,

Piiittiigt fiilh:r all:i. piritrli:it;rt pii irixlt. !'r in',.:i
i Vlrt iinei Åra{lt" }'rtl;tJtr;fl;rrrit'i
K_{} }rr,klt" gtrri. I}rl iir tlltså rirrjili rrrinrr{,,i.r.t.r
rin,,itr,;. rårill |,dnl.1ii ii;ir,,r.tll:li,r r,r L;re \r \ltillri
rkickiigl hirtr"rll:lk i lxlliti|*trl
Vi .f'allt:r frrt ctt siunil i tlt 'lunr hcuririi:ttl iiiit,t
<lenna hliliilli\.. r'!i{i1 iil\i,tt t('{lxil r}{\ \l;i!\.r.:il *ldll!
rtler:r f;ili;r c'tt ci;ri,t iltl:tnrJr'(181 dtil 11\;r rli.ifllitLIli"
t{fi . (;ilt tr,t.r i grnal;ltt!it'r;rnt uritrl:tt,}!.'h fi ;t rittl,t'.lil ct\
med errr; stt:shrten

fxttt;l$ l t ttclci oi-:h -litrr,: r.

E::ik

-,:5;5

--1:Z:j;

§;rstenbolai;at 1 t{o:":'iä},je skal-i- f lytt*,
F:'ån sin nåstan nfå butik skail d.e flytta till- en ,ny, det har köpr*ännen bestämt,
likeoro de bestämt om Folkets hus, eödra
infarten och ruycket annat.
Men det är inte riktigt säkert åin at$
flyttningen blir arr, :ilen troli6t, för
köparännen

vid fullportsgatan är' fler

de vid. BiiLborgogatail.

äri

I vissa kommuner beslutae eååane ärenden
i kom*unalfu]Imäktige, men i l{orrtäIje är
det ,så att om k$pmännen besteirfit ,något så
har f'*1lmäktige bara att bekräfta besla*
tet.
Åtilrinstone frirefaller det så"
:

V/Sf)t]n/S
r)A

fr{ {

HAI!,

l-lar du läst Claes Hellqrens
artikel i SiA nr.21 t'Kärnkraften
och jobben". Den handlar om dilt.
jobb och landets försörjning
efter.år 2010.
Kurt

"Uarninq för oöverlagda för*
Som facklig orqanisation vid
kateqorier'rmest
Sverigesralla
ändringar: av enerqipoliLiken"

elförbrukande företagrkan r.ii inte

på något sätt. st.ödja crganisationer sorn har på sitL prograffi
att. s1å ut pappersindustrin.
Det räcker gott med de indusLriminrresmärken som finrrs i dag '
vi behöver jnte gcira llallsta
pappersbruk ti11 eLt nytl sådanl-.
Johnny Karlson

i"1AN BAQÄ

llP

5Kil LLT MAT{ iÄ OTH
{- bvÄ L.i ir- otTÄ'd L
På sen'are tid. har jag suttib och iäst
gamla Östharflmarstidningar. ÖT va:' vår
gamla s.k. byracka och den sLutade s:.na
dagar på 60-ta1et,

In'Lressant sysselsättning, fast marr rets:
sig ibland på dess farbrod.er3-igi fönnanar
de och konse:rvativa ställningstaganden,
(Öf var en utprägld" hrigertidnin;;.) men mr
finner också någonting - åtrlinstöne en*
ligt min åsikt * myeket positivt i d.en
ti"åens journalistik.
Ien år enkelt informerand"e oeh förmodligen helt f ri från på.iiittade sensatj.one:
Man upplyser hel.t enkelt bara om vad son
!rän+

§pray f{irlängar
gr{insaksruäs §§v
Illi r:v v:.t-,h;, c,'r: iiir.iiriiilrr lijrl]ililrilt|terl liir-: *!'ilrr.:.:.!ki,r I iFil) trll
ti* §.titr{rr ir*r l;irvrl Ii,.,l.rr.r,i.ir }ir;§
Jitlli'irri(;r,xli;,t',,. rJr:tfii,gt(r1r.r
,.rclt butlki.'.garc.
.lr*tskt:t. "lkiiun".
li(..stilr .äv
rlliklr rrirrreraler surtt l{;:il I vrr}ager. I)rrr saljs r :.pr;r;'{,rrrn.
li[tt,r'{rtrgarr tarr.r rn.;ckct
srrulriri oth feirel;ri:r-.t s(rni ut"
ver:k l*t v;itsk;rrr pl;urr!'irr årit
starta til!r,t'r'kntrr{ i'l}li'ii;:nd.
tft,tila §;,rrrcr.c'J'r,l(;:rslrr z1[i.rr'Å*ltkj.

dv. J-tii;.

SåIunca kan n,rn t.ex. i en ÖT f rår, 191'l
i en spalt se en artj.kel rned rubriken,
"Ko åt iiljäl sig på gi:önbel;ei' och i en
annan lilcadan spalt med samna spaltutr.ynme osli rubrik, kan man 1äsa, [Familjefar sköt sin f:'u och sina två barn".
Tydiigen t;rckte man på den tiden ait det
räckte med. att inforrqera om vad. son hänt,
ut,an ati ta tiIl någ:'a ext:'ema rneCel för
aft fii folk ati 1äsa det. Och i reg'el
stäm,"ie det som stod sk:'ivet i tidnin6:en
med verkli6treten Cir; vilket är mer' än mar
kan säga om d.a,gens sensationsfantasie:'
i:ch vilseled"ande rubriker,

Erik
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Ui håLler t i.11 i *'Claes
i llstqii{iävägen
skeopshandef

friksscns
1 , (vid

!-lolmens Pärkerlnq '

Vi håtLer öppet hus måndagar och Lorsdagar 13.00*16.0CI orh lB'00*?1'00"
vi
0m du vi|l r'inga tiII oss så har
telefontid måndagrnnsdag och fredag
14.CI0-i6.00 på tel.22fr4{+ och 21992'
Uj. vänLar på diq,du behövs i Verdandi'
ui har bra lokaler §om vi håIler På
at,L fy1la med verksarnhet och där behöver
vi både nYa ide6r oeh deltagare"

Titta in ti1l oss när du har lust'
Vår verksamhet bygger på att vi gör
saker

gernensamt

\li försöker också att LrrY 085 o{n
går
uärandca och hjälPas åL när det
kamratstöd'
t.r.rngt . $eå är prakt iskt
Ui får inte ulrYmme i T\l'men vi qör
så gott ui kan ändå"
0m 'vilja* är goct kan man ltisa Eanska
många Problem, t'i llsamnlans'

Du nråsle inle 'vara nykteris'ti fijr alt
ö§s sch rJu måste 'int'e varä
komma till
missbrukare,hos oss är aIla som st'äl"ler
väIkomrnen'

upp på uåra värderingar
Tilta in för ör"t pratatunC' och en kopp
kaffe så får du se.hur'vi ira:i det'
Kurt.

Våra f*&nsäå(rlngar
Vi närmar os§ årsskiftet och den ftyä
försäkringen sotYr vi fattad* beslut
om för nåslan ett år sedan skal.i träda
i kraft. Du korrlmer inngm kort att
f& et.t brev med försäkringsbesked

cch en Lrlankett flör irrträ<Jesannrälan'
ieserevation.
Cm du har en sammanboende som inte

har rnöjlighet ati teckna en I iknancie
försäkring så kan ."du medförsäk::e
henne/honom' i din försäkring'
§m du är gift och din hustrulman ha'' eil
l.iknencie fijrsäkring eller Gm du ändrat
civilstånd, skilt dj-g skaLl du anrnäla
att honlhan inte skall vära r*erj i
försäkr inqen, reservst i onsanrnä1an

"

Sedan du har fy1lt i uppgif'terna på
blanketten skj.ckar du den tili nud'exp"

D*tta är en' nY försäkring och det
är viktigt att alla sorn vill medfijrsäkra
sambo ull"r 1ämna reservatiansanmäl"an
skickar in blanketten' för att vi skall
få korrekta uppgåfter. Ui räknar -inte
n'ied a+.t <Ie gamta

uppgifterna stär*r*er'

Lilrika o"h Ku*t , ,,

.

U{CE

PIIS'PI:TXI

Det låter som en sagarmen det är
faktiskt sanl.
Jaq har sett honomrhan sitter
lyssnar,andäktigt,på pampen.

och

Han hålIer med och nickar vid väl

valdä tilLfällenrhan är så sliPad
att. han kan sitt,a och sova med öppna
ögon och ändå säga ja när det passar.
0BS:Det är säl}synt att han säger
nej,om han sku]le säga det kanske
det blev diskussion. I värsta fa1l
kan han förb1i vice resLen av livet.

Ytterligare ett försök från

redakt ionskomrnit terl
Helena
Sune

Rolf
Erik
Kurt

