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drottnlng Silvia yppat ;trli'uel
om budgetunderskottete atorlek
beräkningsgrund och storlek
eom motiv för aparande,

.0n

rå hade vi aldrig fAtt tgi*tl§sa
bilarbetaren

(eoro

timmar,

gör världene

löneawraste bil) hade inte behövt avetå
en månadelän.
Ui hade då kunnat fortsätta utbyggnadon
ev både vård och kultur.
Hen då hade inte uåra ekticägare kunnat
tjka sin fönmögenhet snabbaEt i världen.
Elgnd annEt därf$r har drottning Siluia
inte yttrat sig on budgetunderekottet.
Sven Grssamen
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MaktkamP om Holmens Bruk

(ilatts Carlgren) har skaffat
sid ]0 ?å av röstvärdet i Holmens
(där Carlqren har 4P f;) har Cerl-

H0D0

;;;

il
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ri rösterna På Flolmens"

6olaosstänrna. För dessa

)0 ',i

Oå["i"au Carlsren 1.480'000'000:-,
med normal utdelninq På eklienna
'bIir avkastningen l,l 9å' Bättre
fenningplaeeriÄgar har rnan ju hört
talas äm. Carlql'en anser det vara

industriellt riktigt att bilda

'

,

'

;;ia;'"tred.,e blockn med t'anke På
de samordningsfiSrdelar sorn kan
vinnas

å".rrOri.gsförd*larna melIan bol ageh
är redan [illtrarataqne 1 och med

virkesbyhesavls.i. sch Holmens köp
av }40DCI'-konsument . 1 iiurigt fj nns
bara skillna:i*r' 5å['edes nråste det
finnas aftdrs i**tiir för ett sådant
'här
käp' Pe:;i:nl::g nrakl kerrl r"ara
ett motiv.
Vad det här f'år f"i:r konsekuenser
för oss i l"lattr*;ta är'det för tidiEt
att ha någon ilPPfattnir:§ om'
Att Christer ZeLk*r[rerg dessutom
fåt,t Judaekyssen av Sunnier gtir inte
den närmaste framtiden problen'friare'
Nu komrner Flattp Carlgren atL tillsäft'q
täätaOe
. Ett tusen fyrarrind::a miljoner
sitta
får
att
, Out för HeLLs Cqrlgren
i Hol.mens stYrelse.
Johnny Kerlson

fdiäv's{ine$«t#s'n drsir em vaxfl*
foe§'uöts Sot§rc**"

np nupÅ, Me Tr[.
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får vtil säqa att mat*
serverin!en blev pn suri:å
vad gä11er antalet inatqlis*
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Åtta avtio i§0-Årsåtdern kännrr inte tlll
att d6 kan få förtidspension på mildare
medicinske* grunder
enligil äIdrereglerna.
Det framgår av interujuer med parso-

nsr §om sökt förtidspension efter

försålkringska*sans
informationsmöten.
.8? procmt av dr som för-

ti&pcnsioucrars

i

60-årsål-

dern skulle ha fått förridsp€nsian tidigare orn dr hade såht,

e 84 prorent sv dern hånclc
inte alls cllcr lite till om regt*rna f#r fönridrpcnsion.

r {5

proccut skulle ha sitkr
förtidspcntion tidigrre um dc

cå h lev

vä

i-

1 i-:
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te

upirskrittad ati, diima '{lLr ui*
ialilriden på det mycket
väihesfrk t,a senaste j'*ri<löreninqsnrStet, Flei.a fäl**
s).ng en hoJkntt, f tir att
f å sn äi:dring ti 11 stånd,
[medan jag - 6om skriver
dette - a&drlg gillat ma*
karnner " orh därför int*
l.ian srå f ör en ob jek tiv
i:edUrnninq av matens kvalitet, 'enarles vi på red.
att inte uttala 6ss i
denna fråga.
Lrär'ernst ui11 ui gärna
hCIra er rnening "
Därfcjr hrr vi Er skriva,
he.l t kurt , uäd ni tycker
0m ma'len ach sk iitseln i
övrigt au matserverinEen"
I'iom nckså gärnä med nya
id*er nch flörs).ag till
änclringar.
lJi v1 1 1 l-rel sr hä dessa
sk:'iue.Iser - sLlm skall
Lril rär urr rJer''i,eckrra de mprl
rrt r'li:iriifi. fiir ni måste
stå ffrr Er,r.r åsik'Ler - i
qfid ti 11 så att Ce kan
pr.rbi l re::as i det nummpr
nu fr["i sritT] ifirl-rnppninqsvis
r-:tknmirei" i hfirjan Bv

I'
Uåt-"6 P- sr6.nt

HsD.

s i; n

nratEn, s0ffi inte alls

sn0rnher"

gjort undersökninqen anser att dette
beror på att för*äkri;"rqr;*
kassan har brustit _i
Den snm

informatiönen orn reglern
fiir fijrtidspension.
Informat.ipnen borde lämnas
rege-lbundet nch inte
bera då rJet gäIlef, i*skränkningar orh ned*
1äqgning{r. 0m din hälsa
iir va*klanrle *ctr du är
intres.gerad *v fiirLidspenninn ekall du tals
med f lirsäkrinr"gskassan,

- .,

APPORT FRÅN §KYDB§OTtfiÅnE
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0rdnLnqsrpnder'

Har du *rärl.it någon fiirändring när' det
ordning sch reda På'bruket?
Eäl}en
;firdninE*gruppen" aom hsstår au Taistc
Hautala fi§0 skyddsområde 1, fiert Janssnn
förman transportpvd" i:ch Gijran lt'j.cklasson
skydclsingenjör har flått. i upprJrag
av Skyd{skomsrittrån att kurttrqå}era
städningen och ordnJng*n i fahriken,
Ausikten Hr inte att anordnu nåqon
t$viinp rnen det qör inqenti.ng orn di.n
avdålning är båst"
Han

kontrollerar rl* elika

områdena

och lämnar en skrifttig r*ppart tiJ.l
sektionscheferna som skall åtgärda
bristernn. Våd sektionsr-rt*kottens
ririte skaål äuen nrdninq arh städning
finnas på dagordn5nge.
Ånledninqen tiL-1 att mart gilr detLa
är inte bara st.t det ske]} se snYEgt
ut utan .frärn*t fBr att förbii[t.ra din
srik*rhet på a:"bet*pJ*tserr, ISlycksfol)'s*
urh branrJrisken iilrar um Cu tuinEas
u,anrJra rr:nt i Hn {nåssa bråle"
T§nk på djn och knmpisarnam säkerhet
nch hå.13 §nvqgt ornkr"inq dig oclr din
arbet spl ats

"

Tnisto

-Ig*"q-lsm*-lisr
tfncJer tideru snm llolmens haflt skydd**
ans.usr*t under hyggnatinnen, fr'&n
i slutet på april tiJ.l den l/lfi
hände inget alJ.varligt nlyckrflall.
0ch det är en rnyckert" hra prrststiorr
Pr*duktj.unnn kum igång på utsatt
ocfr furrgerade braVår rrirhoppning är att a]l-a sorn
arbet.ar dfin meduerkar till "sit.
ui även i fcrtsättninEen fbrsl<nnas
från olyrksfaSJ "
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S#3' åyf*-ans E?B&ss*r sfu&rsxs
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RMBHIAMH&I
I Sydafrika arbetar hundratusentals gruvarbetare under usla ar-

betsforhlllandih oc,h' med lika
usla !öner. Nu har de gått *nt i
streik för bättre löner, bättre
'och dräglig arbetsbostädcr
miliö.
Gruvornas ägar* svsrar rficd
rnaktmedel.
De vägrar fiirh*r:dla o*§l s[<ickar istället polis och nmilitär rncr
våra fackliga lcarnratrn

§treiken handlar oln gruY*rbetarnas tiv, Och dsn kan inte
skilias från karnpen mot det avskyvärda apa rrheidsY§teinet"

Gruyarbetarna behöver ditt
stöd. I S1'dafrika finns irga vill.

i'ylläa strei kkassor.

Därför upprnanar vi:
$T$ilr

$nilrÄfr[EIånru&g

f,ilrlfl§

#ffiffifim,

PS§TEffiCI Sl Es

s**s

ffim§etrm

&ffiä $W#afrihm

S'*lkrnäBedr 27 rnilj v&rav ?t&% vita
§pråh: §värtä befolkningen: starnspråk, nguni
octr sotht st*$rst, t,ita: afrikaans och
engelska
I{atunt$llgångar: guld, kol, jär*r, disffianter' koppar,
asbest, fitarigän' uram, blY
§t*tsrki*kl vit minoritetsregiering under Pieter
'
Bctha. Endast vita h*r reirträtt. Åpar'

theidp$litik
Befnielstriirelm: åNC
Städer: Pretoria, Johannesburg, Kapstaden

tusuh,tMr§{ukÅ"
(iraturtier stor],ek)
i.iaterlal t

Hårägununi

.

ånvåinclni ng:s o mråde I Eekiinp;lndet av
de :lnns trati*ne ::
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Mer än.vart fjårds dödsfafl
hos rnän i åldern 2§*44 år ba*
ror på alkohol" §arnhätlets
kostnad för alkoho§ är m*rän
6S rniliarder krsnorperår" $et

ffiffiffiwwfumffiffiffiffiffiffiffi

nlngar onr sarnbandet nre|tarc
alkohol oeh arhetsliy.

ffiffi ffiffi ffiffimffimffiffi ffi.ffiffi

visar senare års undersök-

Å*i

Alkohold§dcn härjar mirt ibknd oss.
gen dtir grrllan § trl0pch I00(Epersonerpå
grund av alkotrol i Sverige. d€ llesta,ngre
och rfredelåldcm rnän. För intc så längc tc-

För några *r s+dan rkrev narioaalekon«r"
men .tnderr loh*sqn bolsen ":S{l miljarder
kostar supen*. Bcråkningu.a är giori ef:cr
l98t Års pcnningrårtle och motsvarar dsr-

.

dan rar dct cn utbrcdd (miss)uppfattning för rmlhr 60*70 miljanlcr lir 1987. friågru
an diidsfallen i alkoholism och alkoholrcla- siffreir ur ssmr6il!tt,tfi lningen:
teradc sjukdomar bara drobbade bortaddöProdultionsbortfall 25.1 miljarrhr
sa och dc sordintc hördE hcmma på arbeutdärav dödsfall
6,6 miljardcr
marknadcn.
däravförtidspcnsionering 6.0miljardr-.r
FtirsJ'på ?0.talct vahnadc intresset för
dårau sjukfrånvuro
?.tt miljarrlcr
sarnbandct rncllon arbetnliv och alkohol.
t4,3 miljarder
§idragande orsaker var dc allt st${rs krs- Vård
ll).4 miljarder
ven i artretclirret som lcddc till att prrsoner varav sjukvård
med alkolrolbesvf,r sl«rgs ut och förtidspcn- varar:socialtiiinslliostr, 3,*miijardrr
sioncradcr.
Produktionrkostntder ll.3 miljrrdcr
Johnson hiinvisar lill cn

r/Jkningrr och uppihartar

.

rld *ndra underbtrand annut

T!

alr

{

?§ frrorcnt år' dc förtidspensionerade

!

männen orh 5 procent av kvinnorns har
a!koholnrirsbruk *om hidragandr orruh
Xl prournr ar rjulfrånvarm är at*o}ol.

*'

3{} proccnt ar.' sjukr,*.rdskosrnaderna be-

h*tingat!
ror på alkohol.

Skalt vi nöja uss

att

krrsstät,sre

ä.r på

fdrffi.*

med

att

gr,&py*r nrese ptu{*our
'"

beh&tss #eu*lse§"

det

fr

smrye*

detta uis, eller

'skall vi göra någr:ntlng

åt oet ????7
ju lura diq själu
genorn ett påetå att deL
inte är sant eller ställa

Du kan

upp och h.jälpa din kamrat
sotn har prnhlemet.
Du kanske tycker att
det är jobbiqt mtt göra

' detta ensårnftEflrdå &ir
du välkormen till
UERDANDI så föreöker
vi tilleammsns!
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NU UILL O[ BOHGERLIGA KCIHHUNHN LfiGGA NER ARBITSPLATSBIBLTgigTET IGEN.
OET KOSTAR 2OO.OOO KR t]CH OTT HN TöR DYRT. ATT Tru PR.TURTPERSON FÅR BYGGA EN
UILLA UPPÅ EIT BTR§ FUR ATT TÅ BRA UTSITT, DET GÅR DARTMOT BRA, TROTS AI.T DET
VÅ-KOsTNnDIR. LTKA§A GÅR DET BRA A1.T IÄGGA IJT
KCIsTAR KOHIIUNEN 60O.OOg I(R
I2O.OOf} PÄ Tru UTREONING TöH ATT BYGGA EN SHAT'{PÅLT PA EIT AU I.IORRTÄI-.iT§ TOB6,
CIÅ SAKNAS INUA P[I'JGåN. lTN KULTUR TILL UANLIGI TOLK DET HR ALLTID TUR DYRI.
UANLIGT FOLK sKA IIÅI.LRS T,ISSKTR OTH OI(UNSKAP. DET ITft BSRGEftLIG I,ITDICII{.
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vär avdelning jubiltry.-Det var den 25 apnil 1915
0m drygt två år
Folkets Hu§. Första nrötet i
Norrkiipings
som a-väelninEen bi'ldades
Hallstavik hälls siindagen 26 september 1915 och det är från detta datum
som avdelningens offirie'lia bildande gä1ler och scm också finns angivet.
det
på vår farra.*Jubiläet kommer att upprnärksanrnas pä olika §ätt. Och
gång
sen
väl kormer den "gr[v:där*du-ståru-cirkei som varit
big

firar

i

(!)

riktigt

en-tid ti'l'lbaka att f'rambringa någon typ av historik;
VI BEHUVTR HJALP!
Hjälp att leta fl^arn material - protoku!1, f,otograf ier m m.
HjElp att leta i arkiv, h"ibijotek och gar*l0 tidningar"

i

vill

MTN

Hjatp med at'L samla och skriva ner m'innesvärda hlinde.lser, episoder och
anekdoter från gångna tider på bruket och i samhäIlet"
Hjälp att sanrnaristäI ia och skr"iva ut det insamlade materialet
tåter det spännande - v'isst, det är det ackså.0ch roligt
j{r du intresserad av f*clEet, bruket och samhället så k0m med i värat gäng.
Eller tipsa'oss oril någon §om du t,ror kan vara intresserad.
På återhörande!
I'ngemar Strandbengh, Erik Jansson, Roger Toll
'
Gunnar Hagström, Yngve 0lsson, MelkerEdmant
Tore Svedieroth och HoEen Berglund.

\-

§verige är på vHg ett f§
en ny helgdag.
Dgt bIir den l+ okt. uch
på grund au visea jät;;trane ak ti oner och äannt i *

$n*tr t*r d

dtkt tat om maktkoncuntretlon o votrs det J.åimpligt att kalla cten nAllm

Hyckl ale,§

frårgr' .
{fl ,{..1}-

i{m}rå",tr:,l1.}.:*' i:[§!T1:§it1!§r,#yisqrrj.x},"{*B*krrf,eb

sr

$$m §

r § 14rffi ffi FrBA Y § ffi [-*
år'rt"t;rd errPr'r ttt* är

För exakt lCICI år sedsn ekrev Axel
Danieioson r
§e sorn inqenting Fropp*s,
medan de ingenting saknar,
de sosr i.ngenting tror
medan de ingenting vet *ch
som ingenting vet
medän de, ingent,ing önskar veta...

ÅImelngnardtttbilåting

detårwh air.aåfi-

ST§5A AHO UÅEA UARSTA Ti[T'D[N

-D€T fiR ELOTT DIN

UAKNf,

5T'I'I KAN,UfiCKÅ DEN SOUANOT.

Oet stämmer väI även i dag.
ASF, fylter hela ?5 år nu i novamber.
Det ska}l vi fina qsnom att genom att
studera ännu rner.
0ch det gtir vi redanruj. har kört igång
mångd cirklar och fler hlir det när

finrÅd
8J,rr?lr Cfr-dirå§eii

rfryiEg gn*,usflciss

irr/rewersr,f

uppsökarna har jobbat fördigt. Ui riktar
ett taek till dem för eLt goLt arbete.
Utr.recklingsevtalet (UVA) ger oss möjlighet ett stu:dera medbestärnmande (fffiL).
Sär har vi ntaitat cirklar pä underh§I1
och drifben oclr iiven för ungdomar.
Aud" medlemmår studerar er,rtalrengelska,
data rmfi testekni.koch historia.
Dessutum lä*er men altrmåinma äinnen som
navigation,jägarskolan rui'r hästskötsel.
Ui har d*ssuLom fått in massor äv

anmälningar från medlemmsr eeffi vill
läsa andra språk Lex- ryskart,yska,
italienska oeh finska der*uturn matematik,
och sudnska.
matallelöjdrmatlagninE
'inte

tilträekligt rnånga för
är
stt starta en cirkelrom du är int"reaserad
ksn du hjiilpa dern att kumrns igång
genom att enmäle dig titl ÅBf eller
Han

avd.68rs Etudiekammitte.
fkn ui."off,rar'! några märka höst och
uinterkv§Ilar för Lätta och trivsamroa
studier i en cirke} kan vi lära oss
hågot intressant tiltsammans ;

tron

l-4a::kko

t*tgligt.

""

X}et

år lxzra efi ttuppjicit
ttth $awiii,,ry.

ttle tktrz sfi aa{ifi.

eisr

APfr-#pÅ 8ffi.§§e Äc-*,;*e*,T"sTi

#8q4"

ffi

#§L

,dffi

Ss#
(3

ZZZ

Mr
CI

ffin

*

kmffimH
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tltaisrlsf$nst{Et

lll .Iamas spelsr psp-

h$e 6ubhsna en lånf,rr
tid sstt en myeket dyrber

tkivor fi0r sin gtmlc farfrr
r*tr *ågergilhnde:

habeil ligea i eer sn6drim.
Den cyncn blev till siui Jscke alldelea öfferndktie. Be.

*

IXsrdun&gonslnhårt

8&:

nåt ii&nhnde farfar?
Hsrf'qr tånkte en rtund"
*.
Ea han, fast det tnar

-

w&Itli3t tånge nen. Bet Ysr

tlutcamt regts hen sig wh

"Ia;

Nu har jae uctt den där
kåbetu tiH leds. Ilrt år båst
ett jaS tar fuern d*n innan

nlni{kel

når'bryemrcbilen krcqka(e rned grisbilet n*r i
h&rrrd,.

komnnrer oc}r e{iå}
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När Herrarns blevo varBe
vad männåskerr kunde åntadkomms gsnfisr fackf§reningar
äch albetsrr$relsen, blevo
de färskr§ckts nch aade: §e
de §rs ett enatfslk rch hava
ett unat upråt och dette har
, pl.ivit derae etorhet, h!åden*

ter nkall lntet
att göra,
ef

h.Li.va

dem

offi§JItqt vad de än heEluta

0ch Herrarns samlades l'aån
.Hlmmel och höl1n rådsLag"
Där beslutEde de att sänds
nBr ärkeängeIn Hsndholm ttll

Jorden, f$r att där msd hJäfp
Bu syDklare, tsskspelare och
masgmedia, färvenaka och filrblatra m§nniskana tankar och
apråt. Ty - nade Herrarna ett folk nred ett enat epråt

knn komma hur l&ngt som helst,
Ja ändn in ! vår illmmel och
här f-inns 5.ngen pi.ats ffir

männ l sk crr .

Uid senastE IMIJ-mätnlngen f år
M11J§partiet 1ffS ev väåJarnatuå rner åin Eentern.
Detta f'tJrani.erjer §I.nv Johans*
§fin att uttrYcka eina farhågor
om mtt clet kan bll kana l rLkedrnE CI(h rBgärtr.ngturhete"
Unrlrar om det kan ht!^ uf,rre kaDs &n under. rlen horgeltEn rE§Erlrrgeperloden ?
En$ä sättet att urrdvik* kens åir
gS,vetuis attrl$sta srcl äI{t$tIskt'

!

När sonr hcl*,
i ntin tljulxrstt *örnn,
bchör,cr du bare röra vid nrig och xrga !§rcnurdet
och jag ste sriga upp oclr [lan'a],cn rcdogöra
för cn :ryn sotn 6r'trtysat ftiS tflcrfl än bö*:hcr"
Dctta är tör mig r.rndslars *nsiirlc:

ork*lr

Uppriktigt
Jag var rn

Fcm ungl indu$riarlrclrrc,
prtdulitcr av cn s.!i. hårdhiint nriljö,

1814

Dc lade,alh cn hnnrJ pI lorkct.

Jag gidmmcr dcr aldrig.

arbetaxkydd,

iog
"lff
crl annet ord liir cxploatcring
och

i

maj

vid Barriårc dc ia Garc"
Det gjordc jag inrc för kyrkaru skul
ellcr fär Frankrikes
utan bara fiir dct
att jag tyckrc
dn[ var så hclvctcs roligr,

Fcrn stympadc hindcr vicade dc upp'
Ålta iaknadc ctt fit!6ct tllcr cn fingcrled'
l)ct var på dcn rid di lcmrnar
var lrilliga i l:ronor rliknar.
Ilc skratrchc högt åt ckindct.

pl

en hatt

stormade Fanthdon
och ksstade Vottaircs bcnknotor
på avstjälpningpptarscn

r"ar cn morgon Pä'gal6hurlör
och *amladcs vid siillarpulpcrcn'

*py ruir jag tinhrr

*

a.v dem

ulirl t'ing;rndc Lraft balonr.

lJrt är arlrtlluntrnta oclr r']in]i:rincame
och srnrl:iillct so:u drt iir lcl På.
l!rtrccslrrna är inga ltnltrrlagar.
llcvisbiird:rn Ji6Err på fel rkuldror.

F#Åts,{rt

är nog

Ile

sa at{ mitt spelverk rar giga
det
klandrcr håller su:j n*g;
.1
rnen .!ag huda så r,vårt ort tiga
där j;eg sprang i dcn rnärkr skog

där ugggl*rna

skr.cfto orn pina,

om död och gränrsel *ch gråt..
För de trasiga nerverna mina
krrerade jag cru lät,

§et $ar en så u*el en t isa,
det var intc mcningen

alXs

att nä.mrrdenran sltulh dm prisa
cll,sr klockarcn skullc ge hals.

Idå klcrcknrcn

*-

stok i riin styrla,

iingrcra på s#t instrurnent"

Llingt hrurra Lrån väg +rcli från kyrka
;ag clrev några n,nter i pränt.
irirl'vilr *$ln vill
$rr[:a *ch slå nrej
nd gdrå drt. ** Fakturr:. å1r lmr6
a,;.i', jilri lt:rL itrti'tr, ilrli,i?"l oft mej

:iär jag språng

i

Cm mtirkor *kug.

