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Nu vil-1 hogstadielärarna stre;ka

i protest mot 1åg-och mellanstadie-

lärarnas hÖga löner.
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Du VÅR I NV I RAD
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DU Åt-LTlD BAR

l-,ci,,t vAR sÄ BRA, sA DU,

röa Diti vAit vARM

-':iL)r iiEG[l HYFSAT

..H HADE STORA FICKOR,

FLASI(AN PASSADE PERFEKT,

SA DU OCH SKARATTADE

sÅoÄn sKROCKANDE,

sor'1 DU BRUKAR GöRR,

f'lÄrur'rrsKORNA spRANc röns r D rc
DEN oÄn MoRGONEN,

PRECIS SOM ALLTID ANNARS.
pÄ vÄc rrLL stNA JOBB,

sÅo Är ETT ANNAT HÅrl
iti:in poLisEN KOtl

H I TTADE DE I NGEN PULS
,.ruR DE Äiv LETADE

Auorns Hnoov t sr
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I/U HAR J4G

IA,PNAT y.fipnw

fffi,rtW. BUR DEr
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Det är s,rå::t ar,t få rn nat-er.j al, oåCe irin t,.-. / D33-LL(L L't151{r/',r/ l
i,ei:kande grupper:na LnorL avjein:-nqen, ccr ,'.:..'ir., i ,Ur" gr, ln/.tif rrXg 

-':r, eaS...]-f ;a ne,C,r.'t-I-täIt.t. : J tl o/- - /-r1=-'-
-=-,rLS .<o:.s..e :e'-*: : ..c : .r . .. : r. -: .:.:' , ./r, ail ,llgl 

'rd"----.
utgrr,rn,rngen, soni beror på rlet .]å1.;,: rnl l,:let ' ,ln rrarlda "tfian /ån /<, V"/

Däremot frågar vi oss cfta.rarföl vr får::;å \-J,..-,..-\: ro/t,tlL o"'r--
li--e från ee ensk:,Ida nedlermlarna. - Secian 1\ki- t" in .nef
lrcron slutar på fabriren itar .,r:- knappast i,å:r- .,i'r G. /' '----\ 

'

:.l: rar ::--l ,,ir: cclac'.srlo:.. 
"'G))1- I 

\Z 
t';-t+

-i s 1 v.-'n:uelli :un:. us lär :..: - $4 ]9äY
rlttSn få--t förfa--ta själva för a:L,,1i.1- :r.rr:r' :'.r t- ,./ / i I '1r#

rJ -..:.---, jL. .':. "-.lnin:. / / ' ad,
-i.:.. ia \"<o: a'.'. ie--i . ,, ' \ | 1'r\s|',ullr. var.a rollgt att få r'jra]te,i i.tiiir,rlt']i,,.,i.t :t -i.- ,,'.*,f ,y'U'

t-?r om ; i',ä::nl<raftsa'"-,,i:cl.:lingen, :-Li i _li',lll-:;',.,i ,:,.r, \.'\ I ;;i' \
--.i;:lt-l.,lte1-sfL:ågor, semester, löni.:-l:/ :]rrta-.:jttii, .r . tr- , l- I

i,ei:kande gruppet:na LnorL avjein:-itqen, ccr ,'.:..'ir., i

- Är v:- beredda att betala 5ur - itli.rZ mer ir-.,r

u;>pvärmn:-nqen av vårt nus? - Atr- samla .,.i:il n.is-
tan qratrs :- skogen, som många gör i Cac_1 , är en
iörmån son säkerlrgen l--,ommer att för:s.zLnrra när
veden i:l:-r "hårdvaluta" .

- Vad trcr nr en folklnr:ösLnrnrj I :-1aq :,,r'.,-;ilr.
r,:su1'.e::a i ?

- t\'tset: nr att ijalista lar-;lrel:sl--;,ril 1.,,.r:.1r. _i'l: ,,

,rera för att jnte 1i_t:,:_,lt Sllail i_,i. .,it-iel.ir,r,_r_t,,,

f:irstöri ?

-r1,. ll_r\, 1e!5]_-1 .19!-)f / Setilr:SLL:l , l.Jiirtj / .1 i..i,ili. rii, .t . ^ I A
.ir kärnkrafta-v.vecl<1rn9-en =j ,,r1i:*.-r'; .rt-: .,. -:,. . ,::- I I ilt:-lCa a:t betala pr - ;-'. rur le:. . I r

- Blev v:- f örda bakori l; use1- ';r .a ,rirrrö:;l- iitr. r.ri, , ' j / l
'.,ai det gäl1er kost-naderna for .Jen prl.rai-a r.:;.i- I j,il)
irr-slian vrc en av.veckl-ing ? .:1--.--

- Hur rnycket kan - or.-i'r r,,j. lL
taget I ilr1;öfrågorna?
- iirr:- l,e::edda :tt --rin;,

delar av tillve::knr-ngen ?

- Hlr gör vi on företager
av mrljömässiga skäl ?

- vi pressa fr)re-

det. acc sLänga . s.;a

hor-as av nedläggnrrrg
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Det är vr, anstä1lCa cch 5oende I llalist_.t.. l :
so^l f å: oecal-a f ör ;ec. Et: sa:::r_-i - -: s r :-
oeroende av ett enda företag. - Etr_ f öreta:j son
nu blivrt så stort att Hallstafabrikens oroduk_
tron inte har någon avgörande betydelse i a"t
stora heLa. Man kan ',tjäna rn på gul.rgot:na, vad
rLan förlorar på karusellen"-
- Hur hårda blir vi i våra mrl;ökrav tnför r.rs_

ken att tvingas 1ägga ut några tusen för att blr
av med vår 100 OOO-kronors insatslägenJ'iet :- Blå-
klinten ?

Det finns oändligt nrycket sorn .,,i kan debatl_era
i Pappersmagasinet:
- ar byggnadsarbetarna så vtktlga för lancler-,

att de skall ha dubbelt så mycJ<et betalt, toiir
en arbetare rnom exporr-rndusl_t:rn ?

- SkOllärarna g1-reik:r - --n .r.ickar: Ut St-.c.i-
oarne:) acr äcio-nscå., - f:lr' i -o,,u lers s::restrr.
- Varför fordrar inte vr lika lång semester ?
Under den bästa sommartiden. Sportlov på vintern

och vid Ju1 och påsk ?

Vi kan ju debattera andra frågor ocl<så; Irrågor
som inte bara rör oss på Halista papper.
Irörsvarets storlek t.ex.
- I Schweiz har man i dag en ser::-ös debatr-_ on

ar,.veckling av försvaret.
- Behöver vi ett försvar ? - Trcllt"it rnte.

7aC hotar oss som r.rl ha:: mö',ilg:et a+_! .f.r",.l_L:ar
morl rr:nonmrI.+)

Ubåtshysterin ses väl ioag, a..z ie f Iesta ncr:n-,alt
utvecklade svenskar, som rent nonsens, cti. lör::,,I1
alt krarna mera pengar r_Lr saml-rälier_ oclt fl;: .irr,
s,TsseIsätta uttråkade milrtära hö-t,jare. En a,.r-
,råcklins skutte förurom å;-;;.";r1olå*r.xu ror-
delarna, också fristäl1a en hel ie1 arbetskraft
sorn l<unde användas til1 nyttiga :-nsatser i sarn-

_ hä11-et, t.ex. inom sjukvård, samhällsskydd, tra-
fikövervakning m.m.

T:-11 sist en vädjan till förtroendevarda, kom-
nlttöer och enskilda medlernrnar : Ge css nJr.gor_
att behandla i tidnrnqen, innan den dör ai'
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Pappers Avri. 6B tt år.

Det- firrsl. l: spaclt.aget v rd bvqgandet

:l\ llall:;ilr [rirppersbruk lrtcJs 191] oclr

cler I L:r,: sr,.DIemlrer- L9]'., pioducelarJe

I'l'"'l-t, det i'iirstai pepprr:1. .

i'iiinqa ;:rbet-are r.ii<r\terades vrd bruket
. \nlTLoTti,t. io , n,an \ar.)lgarisn lons

-rnedvet-na och bi Lclitde en Iacklörenrng

redan rnrrarr de fl','i-tade LrIl Hal. IsLav,rl...

f örenrngen hö11 srl i. försLa möte ricn

2l:e aprrL 1915.

F r-rrst.a riröt t-t. r lla I l:;1,ar, rk hir L I:.; sont-Jar;r:n

Ltlrt ?(t:t' ''lellli"mltlr itll',.rtr ilr.r' Lrltr' llrnrlr.i

i t'-trr ,lr.i I ,t ltl ll;L i lriri ;r: ,i,, ir,l i I itrlr,it l

' -,1 1..

!rt-vrelsen h;rr lrl1r;iri. l er .;L;iril.,ills-
kommitLe som irar ai. l Lirqga f'rtrs1ar;

t i ll hui .,-l ta sk:r L I i'rr,.r s. l( lrrlL ;rr

att riet bltr: f,lera akl-rrriletef Ltrtdr:r'

året. [Jarn.unqdorn,!i{-]xna och oen:;ionär-er

kommer på olrka sä1-t att b I r delakt rqa

i detta. !r återkornnrer niir proqram*

firr-s1aqt.f rrl i<lrrr'f .

lohrrnr' Kal I:;on

r\
J

F.
&,.\

jACI FIR NoGvi\r\rA r.,lEDA\
\KRI\A HINA MEMOARFP
rrr_uS DOr.l BuR p+(iÄ,g'r*om
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V I SSTE DU att du som medIem i facket kan köpa mvcket
bi I I i ga böcker uppe på fackexpedi tj onen i

Röda villan. Romaner, humor, iakt och fiske,
dikter, böcker om 1ångfärdsskridskor m m.

Prr'ser mel I an 10 och 40 kr. En bra jul kl app

ti I I dig själ v el ler någon bekant. Gör ett
besök - det 1önar sig.

[4ISSADE DU - konstföreni nqens årl i ga ut] ottni ng av konst
och konsthantverk?

\t'i'a.
Å

b
§

VISSTE DU -

Kanske ar du inte ens medlem' i Hal lsta Pappers-
bruks konstförening. Nå, det går att ändra på.
Ta kontakt med Anna-Li sa i växel n el I er Anders
Norberg, förrädskontoret för närmare informat.ion.
En mindre utlottning sker på årsmötet i vår,
dessutom besök på utstä1 I n i ngar och hos konst-
närer.

att man kan premunerera på bdcker? Jodå!
['1ed]emsboken är en unik förmån för dig som är med

l-Ecleil-T-[ prenumererar genom annons i Si a e] I er
genom fackexp/kontaktombud. Tre inbundna och på-
kostade ori gi nal böcker för endast 130 kr (mi ndre
än pri set för en i bi okhandel n ) . Böria prenu-
merera nu så f år du ivlärta Ti kkanens "Storf ängaren" .

Genom Litteraturfrämiandet kan du prenumerera på

utgi vningen av "En bok för a1 1 a" , vuxen el I er barn-
och ungdomsböcker eller både ock. En gång .i kvar-
talet utkommer 5 vuxen och 5 barn- o ungdomsböcker,
sammanlagt 20 av vardera per år. 260 kr kostar det
med en årsprenumeratjon av vuxenböckerna (l ika fdr
barnbdckerna) vilket betyder 13 kr/st. Vill man ha

samtliga böcker, vuxna och barn, 40 olika titlar,
betal ar man 470 kr ( 11:75lst ) . Vi I I du veta mer
kontakta fackexp el I er ri ng 0B-44 91 75.

BEttMAT{
Över 50 sånger och
eoistlar m€d noter

.r',ii r.l-rl;r;.15i :, i ''.:'.,'l;::'

Mats Berggren'

0BEltr ncKon0'
En uppmårksammad debut-
roman om en ung månniskas

drömmar och besvikelser
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ABqEI§BLAI§qIqLIQIE(EI= =IILLEå(A
Nu kan Du återigen låna bocker på jobbet.
På boksnurran hi ttar du romaner, dikter, fack-
böcker och barnböcker. Dessutom böcker på finska.
Men om den specielIa bok du söker inte finns där -
så stär hel a Sveriges bibl jotekssystem ti I 1 d.itt
förfogande. Böcker, tidskrifter, officiel la hand-
1 ingar,r"idningsartjklar m m - al lt kan bestäl las
via arbetsplatsutlåningen, tala bara med bibljo-
tikarien eller d.itt bokombud.

SA HAR LÅNAR DU:
Lånekort behövs i nte. Du I ånar boken, 1 äser den,
gör ett streck 1ängst bak i boken och lämnar tjl
baka boken där du lånade den. Lånetiden är ca 4
Har du gaml a I åneböcker kvar från förra omgången
lämna tillbaka dessa nu - alla böcker behövs.

t-
veckor.
så passa på och

Det fjnns fern utlåningsstationer på bruket och varje snurra har sjna
egna bokombud. Synpunkter, önskemål och bestal lninqar kan lämnas ti I I
bokombuden.

BOKSNURROR OCH BOKO14BUD

Mekani ska verkstaden matrummet:

Ulf Lindblad och Sune Alm

H amn en matrummet:

Börje Nordström och Roger Berglund

Tl,1P 2 , operatörsrummet:
Inger Karvonen, Marja-Leena Si i ri I ä
Ahti Vesal ainen

Pl'1 3 + 11 matrummet:

Cl ari ta Humel I och Rol f Westerl und

Valhal I utanfor matsal en:

Bea Alm

BIBLIOTEKET

En halvtidsanstäl 1d bibl iotekarie ansvarar för
arbetsplatsutlåningen i kommunen.
Katarina Kristoffersson heter bibl iotekarien.
Hon kommer regelbundet att besöka utlåningssta-
tionerna, minst var 14:e dag. Tiderna för hennes
besök fjnns ansl agna vid snurrorna.
Har du önskemål eller frågor så kan du kontakta
Katarina direkt på bibl ioteket i Hal lstavik el ler
ringa 0175 - 215 63

och

vÄ[J Er

FI'! 1
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Pennan .

Alla vet vad en penna ar och många

kan använda den. En del har talets
gåva och är inte rädd för att visa

det i grupp, medan 809; tänker kloka

tankar men behåller dem för srq s3ä1r.

Jag har ett f,örs lag , nr som har rdeer

och tankar r ert hLrvud , o [l a mr,'cket

bra,skrrv ner dem. L,ämna dei-t.a sr:clan

trll "Pappersmagasrnet.". \r treirover

al la goda ideer, qe oss el t t rps om

du rnte vrl L skriva s.1 ä1r.,.

Skrrv om vad som helst, arbete, samhä11e,

sånt som är fel och qärna en rad om

sosådant som är bra . en nove I I e1 ler
en rolig historra.
Huvudsaken att dL.r 1ämnar drtt
trll vår gernensamma Lrdnrng.

br drag

Red.

JAG HAR INTE ST FfYCKEIArI
5AG{ l."IN rec rffuR NSIo Htt.

IijrLrr.rnc],-t hål Lr:r. kongress ve ka )5, l!'t0

Al la mecilemmal har motronsrat.t tr I I

kongressen.
töljande orclnrnq gäl ler:
l: l,lot-ionerna skall vara rnlämnade trll
sty,,relsen senast den lJ mars 1990.
7: AvcJclnrnqsmötet skall behanrjla mot ionerr
den 20 mars 1990. l"lot_rorrär som rnte
får brfall för srn motron på möt_el har
ensk rld mot_ Lonsrät_1.
J. l4otroneina ska ll vara på f,ijrbirnd:;_
kontorr:t, den 2 aprr l 1990.

Ar",d. 68: s mecllemmar har varrt. f lrtrga
mol,ronsskrivare,vid den senaste kongressen
hade vr flest mot_ioner,i,_ilket rönt en
hel del uppmärksamhet i SIA.
Uäss pennorna och skriv,har du problem
med hur man gör så h;äIper styrelse_
ledamöterna diq med detta.
Amnet kan vara nästan vad som helst.
lianligaste ämnena är dock stadgefrågor,
a1,!glsf rågor, _lagf rågor med anknytning
till semester, arbetsmiljö, arbetstid
socialt. och näringspolrt.ik m.m.
Vi ser fram enot månqa motioner och
förslag trtl sådana.

.lohnny Karlson

/^_t '.!lE/{t,
\ ',>x-;' I\:--l

I
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Kamratstöri lll

Vr är många arbetskamrater Pä
Hallsta Pappersbruk,alla är
tri olika t-illsrnne och siitt,merr
vr skall ändå arbeta t,illsarnmans
och gör ett och göra ett qott
.lobb rhop.
Det frnns alit for månqa ställerr
där arbetslar;eL visar rrlt oLerans.
och qärna baktalar nåqorr eller
några karnr'atrr. Dessil Iiln tvrl<ar;
vara olrka ltndr;r elli:r'lrll
personlrga prob-lem i f'orttr r\,

någon famrl;r-'t relqedr r:l 1er:

lrknande. Dessa människor lehötren
st.öd ati ctss, atl vi taLar n ecl

dem och i,isar medmänsklrqilet
och rärme. ArDelet bLrr da

en stund på dygnet när grubbeJ.
och ensamhet faller r bakgrunden
och personen set fram emot
att få träffa sina arbets-
kamrater.
AIla av oss kommer, urrcler ett
arbets L iv, al t ha Per i oder
clär vr råkar r svårigheter
då vr kommer att behöva
kompisarnas stöd.
Jag lrar.undnr mtna 2B ;rr Pr
"llolmen", iraf L perioder som

rrarit my'cket- t-unqa och svilra.
lack vare arl.t .-1ag alltid laft
[örmånen at1, ha bra arbets -
kamrater och fätt stöd nä'
det har var i l- som t,vngst, l'ar
3ag kommrl i qenom svårrgheLerna
och kunnal sc lrte IätLare
pa tLiLvarrtrr. .)aq f,örsöker
slötta dar .jaq k:rr 'meir vet
rnt.e om .1 aq lvckirs lrka ht'il
.,,t' tnltt:l r.l i,,lL I't)l ;rl

Lever ur eIt-er mitttot lrll \,'.]1'a

rädda om r" at'anclla ocir I a hantl
om varandra så har u i L r i-ka i-.s ,

t.ror .1 itg.
cOD JUr

Åke Janzon
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\I t RDAND I

\r r iretl ler öppet under Julhelqen
L \"irr ickal på 0stqöl,aväqen l
.lrlai iln: l1.U{.1-21.00

.tLrLrlrrrlerl: I r. {10- LB.Otl

Ar rnanrlrrq: I 1.00-lB. Il0
liä lkommen t i 1l oss och de I t.a

r qenrenskapen, ät r:n brt or:h

urngås med varandra.

\,r har- öppet- måndagar och

torsdaqar 1B.tl0-22. 00

också.

\,iiLkomtnen trll oss,a1 [a behrjl'er

qernenskap, clu kan t a rie l av den

och b.1r.lcla 1tå di:n.

t(
ifil(/
LIL

\r

Ulf, och Krtrt
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Liltrnonterot
"Norrtiilje Hökarsamfund" har utrett frågan om
genomfartsleden i Norrtälje, och förkastar helt
" Lommarledsf örs 1 aget" .
Efter en rr-rndfråga ti1} sina medlemmar, kan rn,^n
nu reCovisa en kompromisslösning som, :- stort
sett, a1la intressenter kan acceptera.

På Pl4:s förfrågani om han t-::or srg få aLlm.in-
hetens stod för genomfartsförsl-agel-, s'.'alrau
Hökarsamfundets ordf. Ego Ist6n:

"Allm.inhetens åsikter är av underorinad cetydelse
i der,rra fråga. Det är de kommr:nala rnstanserna
som avgör, och de har aldrig haft något att
erinra not våra direktiv... - hoppsan - lag
menar förs1ag".

önskor

--l
*l
)

\ ,"4/ttafuL, å4/,1 4'/ lll{flge

\ sTtch,/cta på bns/als-
\ maf/rna/en

-'/..;>,'r

r hondlorno

om *a, å/*r,r"/une /oau ii
ore r. layrr/nt sd man hun/e

.'. r i'lor r r, : ", ". rl ..-i r'å ^arqaaör.-\t J/r_ Lr I -J

..--:e - .

Kan CeL rö;lrgc:r vara en av

c::sakerna till att hvrorna

at Jo l lgja i

Inte ens en lutr_rad folkpartiledare
står: någon 1äng:e trd ut med det
e;rot:;ii:;}la ijrrert:ycket hos srna
- :: . , oc .;-: r i.a l-. oröjer t- SkaLte-

t 'r:ä:..:. . I:t.:,.:,i.

r-_-_-;L/a,/L/1,/\ ztcl

('' '' q.

Nlol StLrllrolrrr



G^nfl y E
ttEitrvfrtft
ff1-w-
non6-l
Houl i--
Döh

)r flr/..1--
ai iofil
YAnnfl

ilnavi I
finr-l -I5nL 

I

Elf 1

urFöx
El{r? lonrr

Uf:
5/)

Fsr li'i:{ä§l{gif ,
"" 

l*--rT'-l-'--
YPL.
SEN
Trl

"E ErY'.1'
f lt/'

onPn

tLC;' | 1

J lt0 ; -*-;.Li

)1069 -1,
(ru? 

)

Testa drna färdigheter, ett nytt. korsord att 1ösa för diq
som har l-ust. Pristagare i förra nummret av "Pappersmagasinet,' kan

hämta srn bok på expeditionen i Röda villan.
Vinnare: Sti-g Jansson , Sliperret, fvert. Pettersson, Vedhanterlngen,

Beatrice A1m, Förrådet , Bör;e Nordström, Hamnen .

HAIE MAN BARA lID
SKU LLE MAN 1A OCI{

LE.VA LITE OETARE .

Tr r-
Pflcrr?L-l Å

Lt)n lP, REDI
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På sidan 2 r IIODO-rns:-kt nr.,i oni'gor:;rq nårictri a..,:, lr-lri.ls1rvets
förespråkare cjver Sverrges nrrl;ö;-,ol rl-i)... Sirrir rr;irri1i;l h.rr folkets
åsikter lämnats därhän och nirlSöpolrtiken behanc-llas sc,ttr ett "pri-
vat slagsmål" mellan regerrngen ocfl närrnr;s1rvet..
- Nlen det är vät populärare att anlr:.i-rci -rlc;Cr.i,r ir:li .-ir.i fci;'.-
opinionen.

Jag tar mrg friheten att ci+-er.a och kontrtentera vlssa stycl<en ur
artrkeln:

! "vi inom lndustrrn hacle <urage nog
aLt ändra 1l,.,pfattnrng i- ;rll-11öfrågan.
Jaq önsi-.arrLL polit:-kerna har ku-
t-rl .jC rro I df '. inclr-a uppf .,cLlilrrg i
in:-1.;öfrågan. I syttnerhet sonl polrti-
kerna b'"rnd-1,t upp si(l pre:;tigemässigt
viC uttalattden soiil glorcles under
i-relt einclrct c)itt:jf,ält.l.t.,1l1(-t-tr.,1n dcnr vi
har rdag"
_ Vriira anCra oiirstän.1L.,lhet_er ?

c2 "De hot sont rru sl<rsseras r mångm:-1-
'1 arckl assen är rnycket al l'zarliga,
.:ch dessa qlri.rer redart t'lu stzensk
i.ndusl-rr ur landct-".

- i'1ärutls}"oi- i andra Läncer har också
konutrt unclerfunC om att m:-1,1öförstö-
rrngen är t'tt al lvar:lrgt hot mot
lrarntiia 1r \'TLadsforhål landen -

Skrllnacleri ir bara att vlssa länders
reger.in.;ar strllntar r folkopinionen,
men i- e:n Ce,'rokratr kan en sådan po-
I rlli. bara -'öras til1 r:t't viss gräns,
så ur-f lyttn,,ngeL-i av fÖret-ag får nog
ses sont err Lösninq på ganska kort
s,rltt. ti'örr eiler senar:e måste även
dessa 1änCers styresmän oct-t styres-
kv:-nnor lyssna på srtra väl jare och
vrclta åtg;ir<ler. Det är r:tt utvecklrng

och mecl i-ränsyn ti I l- detta vore det ;<anske k1o-
Iå.o=tkaffi

C 3 "Världshtstor:-en känner lnEC:t eXeiiL[)c..]- på rågon il..1t.---()n sr]ilr l)zckats
öka sitl- välstånO utan aLt sari:ti.ir-gt r=l:,-irbrr,i;11111irj:tt sLLijcr. Men

Cct reprrr-:ket skall Sver ice L'/ ll : : f :s jko iLr ; i: "

.t.

som bör förutses,
kare rned en inera

- Kanske behöver t-nte Svertge al ls
räcker det med att länmare för:..-lr:l;i

s rt-t* :,';r 1s i-i'Lni . Säilerl.l-gen
'',: ,1stårt,:i ".: rr- -lan har-
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Insikt sturtilr
alctieskola Enlrgt "i'{oDc-Insikt', Iär cal

3500 anstäl]-<ia vid MoDo-konser-
nen ha <onvertibler :- företaget.
De*: har htttlils variL en 1ön-
ande ai :är, och konvertrbl-er
kan ,ju som bekant bytas mot

akiLer Sakca men säkert går
',/l ,o: ,'å:. -- rå I ; att de an-
ställaa skail äga företagen.
Cm .zr spar cch gnetar och

köper aktier för allt vi får
över, kan v:- redan inom ca:
l-5 - 20- m:-ljoner år ha lika
stort. inflytande över vårt
:1:-era;, son Mats Carlgren
har nu, så då kan man vä1

.-;a ati våra ;lrnlikhets-
sti:ävar ien hå11er på att
fön'ei:k igas -

Våldsbrotten ökar katastrofalt
i Sverige och i stället för

att isolera våldsverkarna

får de l1a<semester och

mil jonersättningar för

t t1 | -i l'l lc'
l-

lr'le sI ln
.ja/,, ,

psykiskt lidande.

- FLERA POLISER! ropar folref,
men ett billigare och effektj-vai:e

alternativ är nog: fARRil ADVOKÄTII?I

lntresset för aktier är stÖrre
än någonsin.. Därtör startar
Insikien aktieskola som ska

gå i sex avsnittrp
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