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,ffi:wny #rY#§t§#w
TACKLIO? §AITARtsE3E.

Våra kemrater på de andra tidnings-
papperebruken , Hylte , Hvarnsveden t

och Ortviken,har frarrrfört en idå öIll att
vi ekulle tnäffas och dåskutena gemen-

såmma problem. Vl tyckte att det \'6tr

bra och nu har vl intett detta samarbete.

Vi har tänkt att det skall Pfuå en tid
och sedan skall vå se vad det ger, Vå

hoppas mycket på dotta. Arb'givarna har

håLlit på ett tag och använder

resultatet för atna eyften" Den 7-8 dec.

träffadee vioför ftirgta gången,i Ortviken

Vi dlskuterade avtalrarb.mllJö och

uthåldntng bland a&nat. Det är,för tidLgt
att tala om vad detta kan ge o§E och Ce

åndrarmen 'det verkar intressant.
Vi blev mycket inponerad av Srtviker:s

pereonalutbil-dni.ng, doras kontroll av

entrepenörer ach deraa premåering ev

mångkunnighet.

å-§-r-E-3-å.-§*§-:
§å var det *lags att ta"la om drift-

klubben igen. Ni vetnden §cm alla

v111 ha men ingen ids jobba f$r"

Vi har f ått in 93! namnftirs lag '
Behovet flnnn tYdligen lnte '
SÄRPNII11G!II !!
I,li har fortfarande chaneen att 1ämna

å r: namnf örslag ti L1 avdelnlngen

v+e internPoston el-i.er På exP'

i IRi5vi].lanrf e1tr FoLkets HUB '

$ § § § § § § § § § § § § § § s'§ § §

Avd.nröte 831.205:

Ett uttaLande antoge med nekomendatlon

om att de som ä3 facklig förtroendeman

§ch "extrabastt bör väLJa ett äv upp-

dragenrdet man känner mest för.
Ånledningen till detta iir att varken den

eom har uppdraget ellsr den som vqlt den

förtroendevalda skall beh$va 'firndera

{CInh

{€.F,
sqlftrl

ffiä,

över verns lntrsscen
bevakas 

"

§§§
fa.6O skydriscmbltd valdes

aah tre år frainmåt.

från clen 1/1.t 84

§§§
fitt anslag på 12öo kr ttLt barnfesten

den 6/L *84 i Fetkets Hue bevllJades.

§§§§§§§§§§§ § § § § § § § §

§orn å första hand

ItrFLT.*T 
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Hej Kamrat

Som du nog känner till nå Uii*a**s f,acket
för att arbetarna ki{nndr: s19 ',:tnyttJade
och förtrg+kta. ffian *:r-g*nis.*::erie slg
för att,gem*rri:amtrcrka stå ern+"d ängreppen
och för att tillva::at*" siRa -ntressen"
Det var lii:nge erceläri, f<irirå1.i"*ndena på
arbetapLatser'na har föräx*:ray*, det vöre
ju märkligt ånäar§. H*t*i i:ar ockeå
fiutvecklatsrr.För en dei ati *r:s §r det
tydligt. Fartfarande,1S*3,*å f,örekommer
det att en oeh annirr: r*t*ätts för
trakaeerier, I visea fali tåi} och med
av s 

" 
k, arbetskamrater. Vi rnåste *,

tillsammans,stälia upp för de somtrförföljsrt på J*bbet. Ett av ekälen
att organlsera Big kvarptår och blir.
a1lt tydligare nåir Ittldena är dåligatr
Ou ksn lnte stå bredvid,som anonym
regJ"strerad medlemrcch bara titta på.

Vi måste jobba tillearnrnans å vår
onganisation för att hjälpa varandra,det
är ingen ailRan Born g§r det åt oE§.
Det är din nättåghet att *tälla krav

och tj"llsammane med andra driva igen*m
dem. Det är också din *kyldigh*t att
arbeta f§r att förändra facketratt f&
det iinnu bättre, Vem tror du annar*
ordna detta om du g*r fan i alitihop.
Du som etår och tittar på,vem tror du
att du hjäIper? Och vad gnäller du för,
Vi kan nog inte föränd-ra xiii'de::, ffierr
om vi ekall" fiJrändra någ*n*år:p så fat
vi nog flxa det till*amnranr"

ile* behii'vs *å:rga, rnångu flcr.

Irasadcn

Bakonr cn fasad ,

av ton:ma fraser
försökm han
hålla skenct uppc

Till att btirja n"retl

kunde lran obssvärat osa
ur en rik kiilla
av kunskap och icleaiitct

I-ian troddc kiillan
var boltcnlöe
ått eil hiigre nlakt
automatiskt ardnade
c{t ständigt tillfliide
nv levande kunsknp

Pltitsligt märkre han
xti kiifren bara gick
och gick
Di.itl:r grodor hoppade franr
i cn akirig sinandc s{röm

Tili en tid
kunije Kejsarens nyn ktäder
clcilja h;rns nakcn[et

Rt'tdn4ps16 sänker han
.sitt trött& huvud
i en sliål
äv $orgsfla händcr

', ,;|;{G{*'o s'di;X
" 6Ä * Axo € LMrfi Ftl,t t N6 :\
y (f$tco(5tMfN, YIR [;:
iÅirt vsruqy, UN7AN - Y,'l

FLv KT-i ? A R# E trT N tW g k fi? i' 

ixn tltts $a ENt Nä D o € N5'
\KtAt/ 5 U LtN I Tt L LS rN fr - tgN §NLtef §€N$€i

?m,*eg*rsut

Kspas Tt ,Nsa)



&0#t),4&,f FlNN§
fi§7' §Tf- -q€ft,uanIjj t{IfrY fi/Ff/6,4
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u är. det

lÅ( BRlt t\ri'.tt?§,Li(t.N 0}l,
H I TIÅ HLPT,1.\I,{N\SKÖR AII,ET IS
ilYSi SÄTT jAG lir1ii oru a§,?t
r4[J 0r4 ÅLLÅ ff]I,l §4f4.§\i;t\ER t v;\RLptN r.E:.,

0m en förman är

"sti5ddig',mct en av

dina arbetskamrater,

hur gör du då??

Ställer du upp och

hjäIper din kompis

eller",. .. ??

Oen smvända ardnlngen
förekommer allt för
ofta,Tänk på att det
kan vara dinilturrl
nästa gång.
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Avfttresearen.

I{nn var litlll, r}pplägril
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HEJ MEDLEM 
FOI.I(SAM

Allt fler upptäcker fördel"arna med vår

föneäkring för frltidsolycksfall sedån
i' 

man har kvltterat ut tthundralapparfi för
' sveda och värk eller nya tåinder efter

sport el.Ler feet.
§Jäl,v är du försäkrad gom medlem.

Unna din frurman el,ler rsambofi samma

skydd" Även om detrlbland'är kö på exp.

av de som vlll ordna detta så skal1 vi
, nog klara av även dln ansökan.\-

Kom upp tlll oae på folkete Hue..

Vi träffas eäkrast L4.00*17.00

Måndagar och toredagar.

.:-. 'i : : -; i:,r: '.-\. ?)-.i.d..

å;{-;åL*,6S,-qf'-,-q

FOI.I(SAM

a

F#LK§Å&g
Ulrilca och Kurt

Ftrt"&'{g:.'qfi#
FffiH.H*S.,qffi

vt?q?

u§D-

FöRSÄKRAD

''TRAFIKUNDRINGIT

När du cyklar eilen åker blL hem

från jobbet,har du tittat dig
omkning?? Sen det inte en aning
farligt ut?? Vieserllgen gällen

dömen rnen ändå. ....
Cyklieter i Långa raden både på'
längden och bredden uppblandadd
meci en och annan omkörande moped

och deseutom bilister under t,

utrycknln§. Vad ilu åån gör nilr d11

kommen hemrf6rsök inte att undep-
visa dina barn e1ler barnbarn oqr

hr.tr man skal1 uppfära slg i a
traflken.

Dom kan ha sett dig på vägen heqn.

f I,FFLET

#**r

'tr({i
.=.-*,r_.--.-_-

STo pÅ

'.:', "'.!



{reånt #rwtr§u§§N
DEMENTI.

spred lnformationemateriel

,§om vi fått av vårt förbund,
röda och vita av styvt papper

avsedda att etällas på bord
t.ex. Av mlsstag blev en av

de röda Lappanna uppeatt på

en anslagstavla där den upprörde

en del. Vi anmodades att ta
ned denrden vår stötanderman

, kärrnde inte igen tonerr och

Srööi§ä"
"f IFF:ET,,

Eei-§srsss:Oet är du som är proppen
I utvecklingen.
Det är du eom, trots att
du fått a1la enbjudanden
om att lära dig nya Jobb,står krar där du började.
Det är du som varken kan
el ler viLl ta ett anetvars-

, fullare jobb.
Det är dig som jag viLl
reta, du får skyLta die
ejäLv om du inte b}ir
förbannad.

De tta är den tts ann i ng l|
§om vi har fått höra,t11L
1eda, vld MBt j.nformatlon
om personaLfrågor och vid
förhandlLngar med företaget
Ingen f6rman e1ler chef
viLl anstäl1a #n kvinna
av ovan angivna skäl.
Om dessa påetåenden stämmer
så är det tragiskt för
dig, men mest för dtn
"§ysterrr , hon får aldrig
ett j obb på Bruket.
Än det inte sant, så kräv
dln .rätt och bevlsa
rnotsatsen.
Tycker du:
Att vi överdriver
Att vi har fel
Att du inte fått til1fäLLe
att utbilda dig.
Att kiLlarna har gått
före dig.

A"bt det kånske fLnns en
annan förklaring
Hör aY dig t111 o§,s I
styrelsen e1ler t111 Johnny
på te1.283 el1er Xurt på
te1.2149O om du vi11 rLnga.
Vi behöver sakliga argument
1 magsor för att bemöta
de påetåenden §.öm arbets-
givaren bJuder på.

Kurt

a\11

\I;

såOant förekommer inte
?exten lödl

här.

Den som får tysta en arbetare
föreöker snart att se tjiil ate;

AILA arbetare håIler käft*n,.
Den som får en arbetare i under-
1äge vill enart kunna Eie ner
på Ai,i.e arbetare.
Den som får klämma til1 en

arbetare fårsöker snart knäcka
a1la oss a-:.betare.

Om durnot förmodanrskulLe ha

hört talas om,eller råkat ut
för nfuot. liknande sjäiv så
iir det inte eant. Det före-
kommer inte hä::rdet har företage-
ledningen försäkrat"

Styrelsen

/,

en tuktad ''At0ftlfdÅil

p

I;T HfrI"L€ R
e:T öe+t t

---bqY)

i
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PAT§F

I sltt LexLkon från 1.867 betecknar
prosren Rietz pamp Eom etor
karl. I finnl"ands-svenek diaLekt '

översätter man det tilL
tflunaig mansperaonil, På danska
är pamper en tjock och fet
person och på lågtyeha är
troln Pampri en etorätare.
I §veneka akademlena ordlista
finne det två benämningar,
huggvärja och mäktig eller
inf,i.ytelserik person.

Vt skätler då och då över ilpamparrr'

Somliga påstår att deesa inte finns
och andra att man har sett någon aom
påminner om en sådan figur.
Han ,det :ir ännu så Iänge vanligast,
påstås se ut på ett särekilt vie.
Klädseln kan vi hoppa över,men han brukar
kåinnas lgen" Han använder ctt språk
§om medmännlskorna inte förstår(skall
f6rstå)meh eoi;r de låtsas att de l:egriper.
Han markerar sin ställning med märken
oeh pennor { trröstfiekanri stc^'t antal.
österut Eå her man orclnar.
FIan vil] gärna synasi tilleanmans med
trfi&t folkrr,så nära som rilrij- igt. Han
använder sig gärna är, ett dåligt skämt
p& någon: 'annåns bekostnad. Han sitter
gåirna och biäddrar i några papper niår
du talar ned honom,för att markera din
ringe betydelse.Hen talar inte med dig
utan ti.Ll dig. Han avbryter dig gärna
om du stakar digrför att få dlg i under-
läge. Han her alltid bråttom;ååstår:,han
sJälvrför. ett kunna dra sig undan om

det skuli.e bli besvåirligt, Han tittar
ali.tid *q:d på digräven om han sitter
och du etår.Om du hlttar en med all.a
deeea kännetecken så har du hittat den
väi:r.eta. Orn du kålnner igen och avslöJar
frpafipenfteå iir han sJälv den förste att
för:neka att han finns. till. Allteå,
"pampenfifinns interom han får sdga det
eJä1v. Det är dln skyldlghet att se
t11L att han får rätt.

RO,i,f t,jESTERLUffD

Dcn :syniiga makten

I-Ian var nryglarna.r
frarr putLare

}Ian njöt
av dr r1 osynliga maktcn

Iian lcvercradc l

viiisr arvacic trl :

och r lagkraftig statisrik

Visst hade han
rätt ;artibak
rlct ä kla rl
iindi skuile han kirnna
nr1'.ql r frarn
vrrir 0r"n itclst
var s rm heist

?

.4

F If FIE"J- 
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il 6§NOM evenske falkets
hiltoktghet har vl fått lgen*

ikade Järnvägsstatiocer i
'=rället för fullspikade tåg. fr

- - ===l.=_:=§}ifl HUR många åslkt€r går det
pä en centerpartist? .
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edeffiffifu
#

ffiffi
6

ffiffi&ffi%nä
.:t

ttrfwr oarnith wR uttr \
t it1 ilul»tlvt h|tl 0E/4Ofl5rP€&48

{CI;;''orr g,r €N ätttt§Er rgålu
' iiiivrt* ffilQffi*t «/{ x*PtE ttlr -t/t
r*ie fAgp«f* * trT f1/4N /ilaft#r tt"ttur,

i*i+ {t rian $atfr&asqoHw*.,,

a{Å'



OLYCK§F'ALLSSTÅ?I §?I K .

63 81 71 77 66

Vi vill uppmana alla att skriva tillbud,
och inte nog med det, fö}J upp att de

förslag till ändring som ert t-tl]bud inne-
burit blir genomförda eller tas upp på

sektlonsutskottet. Det bör kanske påpekas

att det inte är någoi Jki at.t; qntalet till*
bud är stort,det tyder snaräre på att vi
är aktiva och driver. på sk;lddsarbetet.
Givetvis betyd*r ett antel iikartade till-
bud att något är galet ocii lnåst:e åtgärdaa.
men det är ju det son är meningen med

ti 11 budsrappo:"tering .

Efter et-1 olycksfall i fggesunds Bruk, då

en underhållsarbetare fick en plåt i
huvudet från ca.B meters höjd,f6rbjöd yrkes

inspektioen arbete utan hjäl.rn.Dette stöder
vårt förslag att det skall varå hjä}mtvång
vid stopp på maskinerna.

HSKO:A:A.

Det åjr svårt att formulera sig när det
eäL1å8, oJ.ycksfal.1. Man kan säga att giffrorna
är pcsitiva,att det är ett b;"a resultat och
en hel massa }iknande. Eetta under förut-
sättni ng att du inte är en av de 63

skadade. I så fall är det beklagligt,tragiskt
e1ler vad du vill"Det iir i alla fatl dlg
och ekyddearnbuden som vi får tacka för
årets resultat och det är ni ti]lsammans
skall klara de 63 till näst& år.

Ar+ ,m,e$d"Agg_r ff t g r" gJ

Hmmffi#€

ffi-wätä,#ffi.
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mffiffi5effiå%ffiryffiffiru& s&å&ä%

|-*§*r,ffiff=ffiii--Å{,:*ffifu;i
# ffi{; 4.\
'å*& *:

§{{ sffiI§ätiDE ås3rå-§f_,ffi.

Ilen ew tå1"3 sået skr:.I1e kemma a'*t ge u*ssaå*å*strå:e* az*&etare en påate I
l"j.tteraturen'\rsr e& &s åsr*wtri-*e egna *rbetere * Fer Båk.'&erg.

8eq ?flBtefå (tp0t-t??S) arb**nele hela sitt 1åE å oågverku på },rädgsrdar och

i ue,esafa'hr"§-ker - tålI störetå, d,etren vid. lfarrsund.et* *ulfatfabrik a*rn en

Gävie* S$rfa*taraået ftek cke på f,rltåd.en, efter ä"rb**#dägsne slutn
§an d.ebu*i-:r&å€ 194ä ueå ro&aäen ilssåfgfl på §blket å Bi3d.s fär.1a6. Yå eexar

ur fiirlageåa b*.ksååes*elc* p&, orågC.naåutgåvanr

"Böu&neti ekil"dn€s på ett real,åståskt, ofte d.rastiekt och ha:a+-s'åståskt sätt
:

förhålland,er"* Få ceh omlenång ea s**r sul.fatf,e,bråk å t{cm3.a"nc[' å*a ger or*
folket där å åes* *"4gLå6a arbe*e *eh et &ivan, dess kamp f,ö* å$.ll"varcn cLess

es,earbe*e oel;, plåtzrångex* !årdyi3.t åir mo*sättni-rr6erm* me3"lan åen 6Bmla ea-

vj.sa r"rcrrla,ad.ebon&an oeh Sraxs ro*tpolo d.et r'Sixandep ellt rrppeS"uke&d.e ia,t!.trstri*
arbetarEsmheåJ.I*tg skiåd,x-a&*u föery3.åd.a c*b rsiuelxtåslct åuf,å.m6*de å eu racker
kä1rlekeaa4p meSlari h*xåeåott*:r aoh åen fr§.n $oxden stasnrsand.e uhge indwtrf-
8,rbei*-;:en*

$oet, v*rk1å6 gåtxå o*it ån***eårr t*pp1*ve3se skj.ldres ea ster exp}uoian i f,ab-

råkert§' sod.a"hwp en rä,*.d.ai.:l# e.E en ntid.eåäålå ute på e** skåä"r & åsupgbrotteto
aleta tism*,e, en o36rek* qåd, tis,roarheggnS"ng * fiirfattar*er behålråt<er pA ett
gpperlågt eåått ksnstea aåt expree"såvt fån6*, sn sitlretåcn*toil{ och en milJö;r

Ser Wticberg ele'e? aaaiaanlffi ses r*ffiänstr, lrääår'*' il"en pylsfoeläata foS.b$relee-
sklldsingen l'&lffite_bJr#ååu tål1**mmevre m+d. r'Srrtfa.*u, åir d,e mee* åäkssse,nta.
Suåfat fålast[es nå i;ån *.tei *:s t;*r§,åek §or*fi3s' **1 Ee bröto bygd. h&,r urzd,er

äen§r* #r -lrppfärte erm +nlneqrekåd.espe3" å ju** $*yreru d+t*

Fer §ilr3*::'ge: fsrfaåtarskap }:ax Iåinge v*,rit bortglöm+; &en nu *yeke en rsnäe-
§&ns ?årl," på vä#- §åds, åe rads*rr**a röä&narn& trar kammil; i ffiryrk ooh i vår
kommer &§ t8lrryrt b*k" $e* iir bokförlege* fu.beå easu:publioeratr ett efterl{renet
66s41str':åpt son en}ågt f$rhartåsinformatåon Lotra,r gott.
91 pappersarbetä,re häIs*r hans å*erkomet ue€ glädje.

§*ger Berg:)"und.

)rxxxxåuffiL{xEäffiffilriffiå&}:}rerdxffttifiLqffi&iHä}ffirieTit-qxxxHxrffiNxxxxxxxxxH{rm{xxxxxlil(

fackfiirepi:qemöt*ne l.otta ut e*t ä0-ta}
3råsää på *ålJ.fä,}L*t att beråkn b*ktqyllan.

ffi" §fter rryå,r ksffirgr vå n*t
exempla,r ag h*ken e$rcLfatfl *

p4

s{,

P*r ltlikber6§ r*yle §'i;åge åår §Sr tin"måst åd.m6 ordf,ärand* i Pappåre avd, å l{orr-
g14qq6*" iippiet fa31*r inte åå,ng* *, u
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Jämllkhet På' arbetsPlateen'vad

?ir det, tror du att företaget

vllXha det. Varf6r är det t så

fall eå här inon företaget.

om du l:ar åetkter om dettarhör

av dig tlli
informationEkomml tten

Tänk om Jag Pretar
och ekråver en mag§a

o*h du inte lYasnar

etrler }ålser'vem§

är då feLet?

Dltt * 'l-er mitt?

Skall iag ändraPå

rnig och Prata och

skråva ditt sPråk

eller åir det du'som

ekall åindra På, dig

och *a hänsYn tili.
rnl"na f,el.

ILrSK#P §

NöDROP.

Nu har vi slitit På v&i:a årle*r,

det flnne snart inga kvar.

Om'ttidnlngen'rekall blt bättre

så behöver vi dlna.

Om du j"nte kcmmer med nfura

så ge fan i och gnäI"l över

innehålIet

Informationekommltten.

TIC §JÖOIN'ISOT}'IIAGMEN?'.

Han har lisrnat och mcglat sig fram

till ritt altare: baskontoret.

Han pilscr av rättfärdighet
nren har aldrig tillhört fackföreningen.

Hans hvirrna föder förtal,
snubblar pf, den smala vägen.

Dl, ctår det snart fattiglukt i

kring hans blåa rock och ensamheten

borrar gråa pilar i hans ögon. '

Vettvitt dignar han under btirdan

att inte cns kunna leda cle rirrd

och sig rjätv.

F IFTTET

(Förmannerl)

ffi§{.W.


