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törhandli.trg§prbeiet under J"986 gick trögt av
flera skä]. Vi ansåg att ui n'råst göra

.

något åt det och ett sätt. är : atl d*åa
upp förhandlingsarbetet " Vi har medde"Lat

att följande personer utgör färhandlingskomm.
för frågor som rör:
.

ri..,

Arb.mtljölag och avtal samt Ny.teknik:
H-J PilzrTcmmy Larsson

litvecklings?vtal:

,

Rolf irJeslerlund,floger

iBerglundrHans M*herq,

Bernd Schiiler
t t'

t,

Ut,bildning och itirnyelsefonder:
H-J PiIz,Kent Eriksson
Färslagskommitte

,,

:

0rdinarie; Raikas ReinikainenrTommy

Larsson

Suppl:'Göran Nilsson,l-*Å Thcrderud
FörsiaEskommii.ten får besluta örn be1öning
på upp'tilL 10 CI00kr

0vriga förhandlingsiråe»r

:

Johnny KarlssonrBernci Schi}ierrKurt F{ariin,
Vi ]'ra,r ännu :inte fått svar vefi? §G?t fär*taget

har utsett som färhandlingenrol;part r
'olika' frågornar,vi väntar på båskee.

de

Johnny

!98? års avtai ger ,från ll2,
1'89 krrlt.jm. att förd'e1a för os.B
i $la1åsta" Tankarna öH hur det.te
skall fördelas fram.fördes på senaste
avd"möt'et. Skifttitläggen'räkn*s upp
til]
55CI äre för natt,985 öre fär
,lördag natt. fm-ti11ägget- i35 örc
Aqh åördag em. 985 6re. Utkallet"s*
tiIl"ägget f§re 22.00 blir 3, kr
och efler'7CI kr.'
frsätt.ninEen för uppd.elad semester
,äo, 110 kr/deg och,S5Q;kr,/ uecka.
.John ny

i,

,,.
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IlatrIstar{h nråstg:
-niarhnarlsföras

{,;a,rr:.t
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Det har på senaste tiden talets

om

%

ett lansera

Sallstavik scm turistmål.
Varför inte!
En plate i det idylliskg iloslagen, beläget onetlelbart inti1l kusten rned - får'nan viil anta - goda
nöjligheter till rekreation och bad, bör vä1 kunna locka semesterfirare och turister från en stor
de} av världen.
Orn roan tänker efter - B6t1 d"å raåste uan tänka efter
företås - så finns det no6 en hel d.e} son ken vara
av intnesse att visa upp här också, föruton fabriken, §ou vi vet är en stor attraktion son drog tf00
besökare vid senaste visningea.
För att göra en inventering av de närkl"igaste se;
värdheterna så Iåt oss företa en rundvantLringrneil
början på det för ett svenekt sam.tr§lle oå typiska
torget ned Fol.kets hus, bio, bibLiotek, snabbköp,
bank, poet ocb frandeles även förhoppningsvis, för
uyttJare ay alkoholhaltiga, drycker, ett systenboIag. Yi stälIer kosan förbi d.en ännu delvle fuugerande järnvägsetationen not Edebovikens strand.
Iyvärr är vettnet sv&rt att ure-kilja nel1an aloch videsnårer. men roan kan känna lukten av det,

e, oo,
* o,*n

*äo^
lQr

Men 3ör r$llan samme misn4 rvå glnBer,
lEn tt? eller f1,rr.

u -: vrnli
. j

Yaro& sonrmardagar.

Efter att ha besökt pappersbruket och lännat fabriksourådet i norra ändan befinner vi ose virt liäs§en, en herrgårdsliknande byggnad, cugiven av högreståndsbebyggelse, rDen ändå ned skogen, ganska påtagligt iapå knutarna. Därifråu kan kosan stäIlas österut genon Ålaska, ett genuint arbetaroruråde raed. pittoreska bmkskåkar och prunkande trädgårdar, till den
väldiga idrottsanl.äggningen bestående av islada, fotbollsp1aner, tonnisbanor, 1öparbanor och en läktare

ql"

utsökt funktional.istisk sti1.
Bara några minuters väg d.ärifrån. kan vi njuta sv utsikten från oriens högsta "f-iä11't Ryatippen son Eolnens Bnrk iordnin6stä1It för innevånarnas trevnsil.
På återvägen får vi inte g1önna ett besök på §a11staviks encla bevarade fornai.nne, ruinen an"skitapoteket'i son är belägen bara något tioiEl, roeter från
allfarvägen.

f"'ls nisio s;/.

**o:s§si"
"3_§i.:$h*
ios
En ekonom år cn pcrson töm vct cxak: vad gom koramcr slt hända - förurom rtr han inre är riktig säkcr.

forts
Yäl frarnne vid genorcfartslelen i6en kan den skarpsynte
tr:risten, rced lite ansti:ängningn u::skilja d.en vackra
]O-talsk;;rkan b l-and iabii"'rsbyggpaderna "
På återvägen har vi att vä1ia, ant-ingen ?uihar"ägen
ned I{o}mens skrotupplag el1e:' Carl Wahrens vä5 raeå
förEa:a lingshemne t .

§1utet oclr höjdpunkten på rundvandrin6en bör givetvis
vara kälLan vid'parken. Här l<an Hallstavj.ks företagare
få tillfäite att rcarknadsfö:'a sig geäoln att tillhand.ahålla plastnuggar ned. reklaatryck, och santidigt ge
turisteina n6jlighet att evsnaka den eftertraktansvärda drycken.
Det år sou synes en hel del vi har att visa upp. Kan
seden någon företagsam person anordns utflykter till
jntressanta platser i om6ivnin66n r, t.ex. Ensjöarna,
borde turismen bli en icke föraktfu11 inkonstkälIa för
orten.
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Skvddsområde 1, TMP -8å'L1§*i_:
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Projektet som beräknas kosta ca:200miljgår bra. ilsn är visserligen försenad
ca. I vecka, Uid bygget kornmer IBB-185
man atl jobba, när det är sonr flest.
Skyddsverksamheten har fungeral bra

I

I
I

tillsammens med entrepenörerna'
Problem har ibLand uppstått med egen
personal som i onödan vistas där
och ofta då utan hjäln"r, trots hjälm*
tvånq,

Utbikiningen pågår för operatöreine,
den är man mycket näjd med.
§kyddsarbetet på område I fungerar
i övrigt bra sch inga allvarliga

olycksfali har rapporterats under
senare tid, Vi skall hjäJ.pas åt så
att det blir så även i fortsättningen.
Var extra törsiktig nu inför semestern,
många brukar råka ut för oJ.ycksfall
strax förerdet bevisar statistiken.
Det är trevligare att ha semester
än att vara sjukskriuenräven om det
blir dåliqt väder.
Skulle du råka ut för olycksfall
på semestern eller fritid så får
du "lita på din fritidsförsäkring
har som medlem,
Trevlig sommar

som du

Taisto.

I{tI {.t}§R äWqdc$fr r F[är.
ft{är* firo#{mNr'rtl*€.

,"ti

,.

ti".

Å.cbetstidsfö'rkortning
:,,

.i

nu !

tidning Bcn 'vi
det igph. årbetslöshet är'aågot
§öil $äringslivets natadorer, aed vår &.iiilp
skaparr för. Eti iika sina vineterl Ti Npn få
hur nycke.t e1ler hur lits arbeteläabet vi
eil.l bara vl är överens. Oo vi öksr arbetetiden ti1l 12 - 15 tinmar pr dygn,{eonli6p
har redaa gJort det) 6ker arbetslöaheten,
Een 6tr den rninskae ti1I 4 - 6 timttar, koerar
Bdt har sa6+"g'förr

denna

.raåste '.säga

d*u sannbl,ikt att ralnske.
Årbetstidsförkortningen bar alltid varit an
av fackföreninga- qob arbetarröreleesre stora frågor, och soe fråga har den varit §ä88gerande och stisrulereode, rnen när dEi gäller
förverkligarde her den late varit fullt aå
intressesant.
.Yi började reda$ 1890 att demopstrera ftir
å*tfunmare arb*tptlag, men 19tB-19 uär dea okeL3.e genonförås y&r förtuattea inte }§agrs aå eatusiagti ske..
Eer genouföriles viaserligeu då, firr nästs$ 6Ö
år sedany oeh nu är yäl hög tid f,ör oa radlkal
minsknlng igen., uen inte kan ran påstå e,tt våra
repre§eatanter är nå6:ra pådrivande fEhtorer.
Xan s§l1er på nlnsksd konkurlenskr*ft- åot'end-ra t}åniler ocb detta skulle uedföra nedlå55niag av kånsliga industrier.
Det, å[r nog sant.neu det behöver inte lnsebära
någon katestrcf. En:;vis8 standardsänkning
skulle båda vL oeh vår uiljö uå bra ev.
Inte behövar vi sltta i iien epa bilen Jåiot
nåir v:i ska förflytte oss en bitr inte behöver vi, injortera en rn&§s§. Tiaeose stereotpparater, i.*rviga våldsfilner och dunuE leksaker.
Inte bdhöver vi göra väpen, biler och kuilager
tilI andrå 1ä*4Fr, bsra för att någre skail gri,*
ra jättevinster ocb vi övri5a skall få o6Jltghet att ska§a oss *R rnasså onödi6t akräp.
Inte..behii'rer Fenser sing fän roiljarder, han
kan klara sig på fyra.'
Fappersbruken lcunde ocks$ berltåe.

Befr det

sku1le

betyda uindre ke3.hyg6en, renare vatten oehfranf,ör
'iiå.
al1t, nindr* papper stt ekriva sånt här sr<ii

f

i rtrrrllr ii,jål aJr Iör rtr hinal mtd
' rnsrtr miijtigr innxr vi dår,
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uppnått medelåldern.
Förr än du anar kan
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Ines L'ind arbetar som kontorist på piareringen på AB Fdrenade
Papp * eller l,lellen som mdn säEer.

"l{el len är ett gamma'lt pappersbruk} rnen man t'il lverkarinte 1ängre något papper. Istä1iet gör man lådor och andra fOrpackn'ingar
av wellpapp" tn papplåda giirs i ett enad stycke' av ett sammanhängande pappark, som sedan viks så att en 1åda bildas.
inei uppgift är att räkna ut huf, stort.papparket skall göras.-Hon
fäknar^ fiam en fllassä siffror, och de siffrorna fcjr hon $ver på ett
kort, som sedan sänds ner till fabriken.'Efter det arbetskortet
ti I lverkar man I ådorna. "
lnes har'lång arbetserfarenhet och kan sitt jobb vä]. Hon är noggfann och tröts att fabriken tillverkar över tusen olika lådor
kan hon måtten för de allra flesta i huvudet"
Vjsst har det hänt att en siffra och ett mått någon gång bl'iv'it
felaktigt, men något allvar'ligt fel hpr ändå aldrig inträffat.
Men en äag når ett rykte Ines",,pet. sägs att en låda bljvit feltillverkad. Det qäller en låda t'?11 en av företagets största kunder - Göteborgs [ex - och'fiela ordern på 20.000 lådor är redan
tillverkade. Är ryktet sant, är lådan fe:laktig och vems är isåfal I fe'let? 0ron griper tag i Ines.

tiil

en finstämd och alldagilS neratDenna händelse är upptakten
telse om Ines Och hennes arbete, om hur relatiOnerna mellan Ines
och hennes 1nan,, arbetskamraterna och cheferna påverkas av ett fel
som begåtts 'i den vardag'l i ga rut'inen.
Boken heter "Kexlådan" och är fdrfattad av Carl-Anders Nqrllid och
med illustrat'ioner av Nicke Rosän. Boken är utgiven på Rabän & Siiigrens för1ag 1979 och är en så kalj'ad LL-bok d v s Lättläst för
vuxna.
Låna den genom arbetsplatsutlåningen.
Roger Berglund
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rär Eaoigterna tagit greneka flag.gan
eou sltt klutbmärkE är d.at väl dlags att
avliigala ilea fråa yåra i-naJdenonstra_
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.tl,onsr.

Es$St ett fidig.rö regeringsorgan
fir.t#es ici*re riati,rnaldagen av ulSardcsu.esskema pS ryanska sotr-

"dår *rarna rann när nal$onahången siiings". I-elra €e,h
dti I I'lorden vill d'em - men Inte
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Det är du själv som avgör 0m du är en del
av problimet eller en del av lösningen"

Din närnraste kontakt

med

"Facketrr.

Kontaktombudet.

Har Du några frågor om hur Du räknar
din semesterJön,eJ.Ier vad soin gäI}er vid

uL

Undrar Du: över vilka frågcrr som varit
ti1,1 förhandlinq med företaget och
som blivit resultatet av detta?

uppe

beräkning av produki:ionsperrnien?

vad

EIter har Du kanske synpunkter På sånt som
borde -förbättras e1]er upplevs som oräLtvis
och fel på din arb,etsplats?
Ia i så fall kontakt med någon ur styrelsen
eller med någon av de kontaktombud §om
finns utspridda över hela bruket.

Kcintaktombud, är, förutom

leanterna;
0ve l,lalmen

fija

(ent

l"lyöhänen

Llest.erberg
Roine Jansson

Pirkkp Svarvar-PelIj.

Lauri

Irja

Kankunen

Tiikkainen
Henry Friberg
Xent Andersso
Anita Halonen
Taisto Hautala
Bengt Petterqson

Lennart eunnarsson
L.ar:s*Åke Thorderud

sLyrelen och suppPm2

Pm]
[mb.
Bvgg.
Pb.

i+2

Vakt
Lab.

"

Instr.

Åt<c.

S1i.p.

51ip.
Pnr 3
Hamn,

i'm I

...och Du, etf bra tiPs till:
Gå på uåra avde)ningsmöten, §om hålls en
qång i måneden, i tolkets Hr:s. Du bör vara
med sjä}v och bevake dina inlressen och inte
överlåta det åL andra.
Bernd Sch,iler

§ffi'är

e=-s..tr" &r

%ffi-ffi
"-.-*

Fem

fråsor tiil

Kurt-fiq-{-l1-:{4SJ:g-

l. Betalar aud.68 ut a*kassa till

några rnedlemmar?
KH: Ja

2. Iill hur rnånga och hur mYcke!?
Klt: Till sex medl. för närvarande'

Ersättningen är J60 kr/dag,efter
den 6/7 +OO tr,/Cag,dock högst 90?a
av tidigare ]ön.

]. itr det inte konstigt,samtidigt
företaget söker folk för att
hålla driften igång?
XH: Nejn det tYeke.r jag inte' De
som slutar kan ol"ta ange ett gott
skäI ftir sitt beslut om någon skulle
fr.åga dem. I de ftesta fallen har
man'inte blivit erbjuden de lediga
iobben trots att man her änskat byta'
Ätt rnr., har svårt att fylla vakangerna
som

Ditt
äuen

arbete påverkar

din fritid"

kan bero på et.t det arbete som man
erbjuder br ointressant och "morotsn"
som man

lockar

med

är för liten.

4, Anser du att skäl som ett man
irite trius med aitt arbete eller
eina arbatskamrater'är tilIräckliga

fiir att erhåIla a-kasselfir Det har Påståtts stt framför
allt ungdomar Jämnar fasta jobb för
att i s[iitlet b]i arb.lösa. Oet bygger

på felaktiga underlag och är kraftigt
bverdrivet. På arbetsgiverintyget
§om man får då man sluter så kan
erbetet upphöra för att man fått
"sparken" eller "slutat på egen begäran"
0m man sedan utEår från att alle
som inte fått "sperken" hellre går
arb"Iös än jobbar så gör man en
vårdslös bedärnning.
Det finns månEa nyan§er av 'tatt trivas"'
Den milda tolkningen medför sällan
att man säger uPP sig. 0m man,nrår
illa varje-dag då man skall gå till
jobbet t<ån maÅ ju stäIla sig frågan
lvem som är dum. Den som slutar eJler
den.soln fortsätter att gå till ett
jobb sorn man mår dåligt av.
Nåqra av de vanligaste skälen är

atf man inte står ut med den meningsliisa
arbetsuppgiftenrman orkar inte gå
skift, man mobbas(tråtas) av sina
så kallade arbetskamrater och man
får inte byta vsrken jobb eller arbetskamrater. Det finns fler skäI men
jbg anser att detta är tillräckligt
för att erhålLa'a-kassa.

5" Tycker du stt det är för lät.t,
ett få a*ka§.sa
t$|; Nejnrnen det är miijligen ftir låitL
att få fortsätLa att uara aebet*lös
till rless men är utförsäkrad" l4ar:
bl"ir icallad til1 arbetsflfirmedlingen
ÅFren ell.er två går,ger ,/mån. för
att stämpla ksrt., I sällsynts fail
*rbjuds men ett arbete som man ofLasL
inte kan enta" När man har skiitla
sina besijk ht:s Åf sch varit garanterot
arbetsbefråad i 25fl dagar med a*kasssa
hnr rnan r§t.t" ti]1. ett bereriskapsarhete"
fiIär man kräver sin rätt kommer det

en iiuerraskning fcir ÅF lrot,s
har hesökt, dem i ett år,
flm du tänker eFter så är inte deL
§,rfll

att

rnan

särekilt ftirnuftigL.

ltled någon flornt
samordninE br:rde rnen kunna änrJra
på en del av detta, Friska och arbetsfära roänniskor som ui-ll" ha ett annal
jabh luingas att gå sysslolösa för
atL k$iara sin fcirsiirjning. SamtldiEt
kan int.e landsting och komnuner klara
sin omsorg orn med'norgarna p. g. a.
brist på persr:nel isom beer*r på
brist på pengar) Eeredskapsarbei"en
i samrnhä1let.s tjänsL dr:as in f,ijr
att man skall spärs penger.
Orn någon hade f$rnråga att påverka
yråkrater och politiker som br*rnsar
utuecklingen så kunde det hända atlde
arbetslijea fj.ck meningsfull sysseS*Ev

säittning

med samma

ersättnirrg,

.§oruI

kenske skulle kunna leda fram tiIl
ett fast johbr" Det handlar om atL
cmfördeIa res{.lrssr,
Fappers e*kassä hetalade ut ersätLning
för 230?lt dagar undsr f9&S,13}er
ce,l0fifi he1årsanstä1lda. För: delLa
fick r.ri inget jobb gjort fastän de
fiesta säkert hade jnbbat i stäl]et"
Sakorn dessa siffrnr döljer sig
em hel del persanli.ga iragedier.
ilör många i-rt Försäkrade återstår hxra
"s$ciälen'r. Å,tr de 2cl5? nrediemrnar
ssm fåt,t ersättning så har 24 avslängls
fiir att, inan inle
u,i.d nåSr:t tillfäile
tagit anui,sat arbete"

insäfnde uppslutni{gerlpå l'å.ra sötert.
Åv någon anled,ning har jag missat tre
avdelningsmöten irad.' Yisserligen ånsåg jag rig lra s.k* '?laga förhindEr"
men viå närmare eftertanke kunåe nog
dessa t'laga förhinder'r deLvis ha undenröjts. med en bättle plauerinS.
Iet iir-nog rnånge, åiven äY o§§ fack-

)"ig:t intresserade; söEt inte har 'rtid"
att gå på möten av mer eller nindre
viktiga antlra sysselsättuinger. Oe
det beror på dålig: ell.er skicklig planerirtg vet vi våI. knappast sjä1v4.
§en firure det iu en gnrpp son Ir helt
ointressera,ile av fackmöten och faclc'
ligt arbet€, rnen doa kaa vi inte räkna
aed, rilket är tråkigtrfö,r ået är ju
oftast d.e eon bäet vet vaå facket ånte
bör g$ra och vilha s*r inte b+r<l* vara
ae& i atyrelaer och ftirhanåIin6sdelegatioaer, och Eon vet hur 1ätt det är
d.tt f,ixe eåt avtal som alla är nöjde
m6d,.

Oet kansk* kan tyckas

att det iate all-

tiit är så viktiga uöten,
v*rit borta nå,gra gån6er

har rean
mårks dat att
pissat
aan
en hel d.el, och när nan sona
js.g är förtroendevald, finne det få. urläkter för att inte vara raed och bEvaka
men

vad som betiandlas oclr besLutas.

Erik

Jansson

P§. Vi är ea.15S förtroendevaldarmed kontektaeh skyddsombud och borde vara mlnst så många

:å våra möten. D§.

K.lubbuerksamheten! ! I | ! ! ! | !

Klubbst.yrelserna och avd. styrelsen
träl"fas med järnna mellanrum f'ör att
diskuLera gemensamma frågor'
f4an har även undersökt mäjligheterna
all lägga ut en del arbetsuppgifter
åt ktuhuarna. Vid senaste t.rlif fen
enades man om att bevakrringen av

entrerpenärerna skall sköt.as av
verkstads- och hamnklubben-Driftklubben skall försdka ardna ett
rnöte om "Skiftarbete'r med expert-

fffim&wd{ ä?ew,&{åffi*q
sffi ffiA§rfl @[ #-ffi
uT$[?d pE§ ffiÅ!{ ffiAil ffi&T"

medverkan

I styrelserna för

klubbarna

är följande

valda:

!-

\-

Dr-if tkJ ubben:
Hans f{oberg ordf.

Pm}

Å

Halonen 51iP D
Leif Bertil.sson Pm12 t
Kennetb Norberg 51iP A
fiatti Kotkajuuri SIiP D
Inger l(jällander P[{6 D
Ernb A
Börje Nilsson
Anita

Åtl rllöt:rs titia tirnnrnr
t

Hamnklubbent-

Ulf

sL

rnrn:r r röd rr.ri n{. §nrllrl !a giinring

iuft öcll riirltrn.rt*

Iih:',danli plir{':r sr.c{I och s,r"rlir}:rt
nall §l;1 §lI: g{'ttotil ll'l('t'riICt
till.r en vile sklmt;'lr,

Roger Berglund ordf.

Lennart Svenberg
Rune Jerneueld
Stefan Carlsson
Lars Blomgren
Anders Björck

il!

c,clt a:rda.t s;Ir,lrni lj*i:Ita

hörja deg rriir allt annrr sfurtir,

ntt hr natt.ckifr,

!

Då blir ingcrr t irrg högticlligr
orh ct.t ord, gcnrrrrskap lalllt,
aliclclcs för srort orl: siirrr.

Berg
Uerl(stjr.dsk l ubben:

fiolf ldesterlund ardf.
Bo Larsson
l'låkan Lundqvist

Ulf Lindblad

\-

Lei f iirfström
l-ennart hliklund
l(ent Eriksson
Carina L inrJblaej
Peter Jansson

Sven l4agnu,sson

!{il[eEuerk sarntratf!-

ttt du skell komme
btvrelsen är vsld ett titluarsta medleffirErnas
inlreesen,det står i stadEarna' tledlemrnar
ställer kiav och stynelaen fiirsöker att lösa
Uad eks}l vi göra för
nå eud'möteL???117????7?

o"åt,fu** efter bästs förmåga. Den sur' får
i'rje:p U" nöjd och livet 9år vidare' . -

'men tÄttar till evd;möterfortfarande
enliot stadqerna,d.Hr du skell fremfiira dina
krav"och åsikter,sä koffiter du intB' Uarför?
Xar ui det s§ bra ett vi inte har någre fler
krav att stäIla,somliEa påstår det'
0m du her bra ideer oä ftu" ui skall ändre på
aet s§ kräuer vi att du framfiir det tiJ'I
din valela etYrelsen omgående"
0m vi fortsätter den nuuerende utvecklinqen
är det en uppenbar risk ett demokratin
blir
och förhålLandeoa på erb'platsen
frsmför
och
upp
stä]Ler
inte
em
ciu
lidande
dina åsikter.
Set är din fiirbannede rättighet scrn medlem''
Ui kan inte Iäggs nåd mötesverksamheten'
i.rots att du in-ti siälI'er upp,ui får väl
fijrsijka fstta beslut i ditt stäIlerrnen
gnät} inLe då fiir fan".
Når

${urt

:

'€#o &or /"

skall vi :rom bnr i Hallsta
finns ilss i alt" blå duchade rned sklt*
uatten stup 5. ettrav dessa stors b,ilar
med tirmner och flis.
De rirar q*noft
sanf'läI1et ulan atl våsa den rninsta
Hur länqe

rtn,#or €/d/ er
.&*ra d* ,*/s§a

till cyklister oeh gångtrefikanler. Vi som t.raflikerar viigen
till uch från jobbet b$r kräua hastighets'begränsning tii.l 2$kmltirn flör
lastbi 1år.
Uad gör våra folkvalda i fu.Llmäktige,
oc! trafiksäkerhetskcmmj"tlen för att
h*6syn

S#*r

l$sa trafikprubJ.emen å Ha].lstavik.

\--

att slippa en del au priuattrafitr<en
i Stsckhn1m cch f'å en dr*gligare miljii,
bör $!an se till att Uet ?inns möjtiq*
heter att släIla ifrån sie bilen utånf6r
stan i anslut,njnE tiII nÅgon kotleklivt rafiklinje.
För

${rxrsoE åÅ& ffp§& H&H§{e{§

ilti.rrl : !1r 1. ;,:
;i'1 ;'1i111.111',11
. -,:
..,'-.,'. .1 . .--l
,

I{evlnge golfbane eller Täby ga)^opp
situlle. päss* utrnärkt som parkerings*
plats fiir vår del_,
Gubbr:r*a aorn går där kan eykla t j.Il
Ulna outr":,'putta,' så får rnan l.ite motion
på köpet . Fiäst arna kan rnotionena någon
annarl stan*"

Vi i "l-iellstaprojektet"
biirja rned ått göra

måste

hiellstavik

t.

Ålko.hol f rå-qat"
Del är ful.t att snacka om detri synnerhet om man talar om Problem.
Kan du ge mig etl bra svar på varför vi
är så d.jävla fegarvi vågar ju snacka ont

allt möjligt annat ei.äncJe.
Uet rJu att en av tio i din orngivn5-g får
problem nred alkohol. Åven om du känner
nåqon som har problem så är det ingen
garanti att 'du tillhiir de nio som
att
Anledningen titl
ktarar sig.

några av våra kamrater super ned sig är
inte att det finns brännvin nch ö1.
Det är föruisso det som man bl.ir full av
Många av våra kornPisar mår
men., ..
djävligt dåligt,det ser du på långt hålJ"
men uad gör du äL det ?1 Du går omkring
och spänner dig och räknar kallt med
att du tillhör de nic som klarar sig'
men var inte så säker.
När du snackar om alkohol så handlar
det mest om hur mYcket du försöker
inbilla omvärlden att du har lyckats

pina i dig vid senaste festen, 0m
alla dessa historier skulle värå
sanna kan jag lova att en på tio inte
håIler. Då skulle en på fem vara mer
Det finns många suePskälIt
troligt.
till en fylla, men när du
" 1utrar

har alkoholproblem så
håller det inte att säga "att han
får uäl skylla sig själ r,"'. it.ta diq i
spegeln dagen efter när du mår som
djävligast och t.änk dig att. det kunde
uära så varje mo.rgon. UarJ skulle du då
tycka om någon sa åt dig at t ?'hån
får skylla sig sjä}v'r.
ttm du håller måttet för "standardkamrateri" så bryr du dig inte om din
kompis så länge som han kommer till
jobbet och fixar en av.Iösning så att du
slipper att jobba för |ronom" 0m han
inte kommer så stäIler du uPP På
arbetsgivarens sida och ställer krav på
att han skall borl. Kanske inte genasL
men elter ett tag, När du sedan får
taskigt samvete för det så t'rapar" du
upp "han får skylfa sig sjäIv" och
tror att du mår bätt.re.
med en kompis som

1

är etL fakLurn likväl
som att en cJet får Problem' Fbr det'
mesla heror det inte på innehåIlet i
flaskorna utan på innehållet' i männ*

Ait

rnännjskor super

iskornas tillvaro. Din, till sYnes
i"yog* och ombonade, tiltrvero kan också
oaåä-fast du naturligtvis inte tror det'

Det här är inte menat som någon"moralpredikan"och iag försöker inle att
få dig att slula supa.
Det ä; ett försök alt få dig att t'änka
efter och att bry dig om din kornpis'

I

Verdandi

kallar vi det för

"Kamrat*

st.öd" ocjr det funkar. Verdandi lror
inte alt man kan fixa ett alkohol*fritt samhäl}e men kämPar för etl
alkoholskadefritt " Det kan SU väl
vi
stlilla r.rPP På" Du är välkommen'
ideer
'
Lrehöver rJiq och rJina goda
Till*:ammans kan h jälpa rrarandra och
samtidigt ha kul.
Ui har öPPet hus Mån-och to::s-dagar
nrelLan tn. irb-zr .00 på ösLgötavägen 1,
i ganila skeppshandeln vid holmenparkeringen.

ui"

ses

Kurt.

