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Påckr:r: i1;ir*r:a.r. r sj j: *cl: rJ*r: ce<tvaniiga
medlemsfeeten -.iicas:i. Lren fest §om ,lu
soilt medLern har. besluiat att vl skall
anordna på påsl:aft*nen ,den t?./A,
Vi . fick en h*l d*i kiagomåL på l.and-

. gångcn s]örfl oerverades förra året och
rlänför så akell vi för^söka ogs på att
bestäila bättre ixat denna gång. Det bLir
natur3.igivis dyrare oeh crå må*te vi ta
ui er: ri-,rgif"L på S0kr,/pe3*rion för ;,,i.i;-i. kunfta
ic.i&ra det fcjr ui-rgefäl si{mj:..a kosrnad som
iörra år.;t. Vi vår tvun;eri att begråinsa
ant*.iet ti1i ,il0 pe:.s«narrfier får inte
sittpla''s i Fc,ikete i*i:s" Förra. år*t
var vi 3?O t: i* Meter. §erv€rås k": 

" 
A0.00

a*i: vi dansar *ä",efter tiLl. RoLand äahie
i:rk*ster. .iag heh,jv*r inte påminna d.ig
om at* du niåst. ha en biijett t hancten
f?jr att kommi, in, B*t finns några
biljetter kvar. Dessa sälJs på avd.exp.

i Folkets Hus och rRödvi11anil.
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§h:ilifpchemak*mnr i t t* : iiI<L f 'tt *r ts s: i; * rn a.

börJar ett få vårklinslor oc!: så äel marl

hur tråktgt det nuvare.ncie scliem&.1 blir
under o§mmaren. r&. kornxier det upp krav
på ett nytt och styreleen föreslår att
nän tillsätter en kommitte. Den valdes
på mötet den 27/3, Man är tacksam för
f,örslag om nya scheman. 0m du vet någon
Eöm Jobbar enligt det där schemat som

du heLst skuLle vilja ha,J.ämna in det
ti1.l avd.exp. Det finns många att väi.ja
på med både 8 och LZ timmars }ördag och
söndag.
HomTttte{i
Jonny Karloon o sa'rrrnanka..j. la:lde 

"

Lauri Kankkun*nrvakterr skift Å

TutJa llauta,Pm 1ärsisift Å

§eppo &lanJarnaa, sJ.iper3. , §i( j ft A

BönJe NilssonrEmbalerinnen rskift Å

Bose* KaniseonrÅXc.sklft C

§t$'"{

Dr iftklubben.
%läEs

Ilet väcktes ett bra fsrslag en gå:rg,
om en ririftkluirb där driftarbetarna
L,iiisammans ekulle bevaka sina intressen.
fdån var son säiit bra men intresset
mycket dåLlgt. gtt end,a namnförslag har
kommit till expeditionen. Inte ens det
sklftlag som kom med fgr.sl"aget har med_
delat nfuot nalirf. Detta kan m&rr inde
tyda på något annat sätt än att skift_
arbetarna anaer sig nöjda med a]lt och
att man into han något i:ehev äv en egefl
klubb. Om jag har- feJ. så skuLle jag b],
giarJ om ni sklcka:. övar namnförslag
på de som nj. tycker *kall ånså i en
styrelse.

}qt Frenr 6EuLt-§ ArfrUf fr

å^i € &€ r.> LLl^b b '

#Å{ Bhav äE,U Åu g
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nrnskiner. l)e ir;u små rnirjligli*rcr ilrr viri.i*r* §iri ilr-
[',etst,rkt o{]l'i ki:'rtakrmrijii,{hcrerna mr:cl arbets-
k,tmra tcrna ri r ci tirsr hetrlrånslrdc". . M å nga sj rikskrir,,-
ttingar rrclt tiirrLlsErensicnerillgi:i .5kcr på grund
;rv utsliurrr ;rxiiir rx'li le.k,r st,nr rir rrr fiiiJJ'*u ,iitrtiir
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Åre BHr§ #RG ÅrJ §SÅTäffi{ I F()&&rå#ru'i
Kiauskilir:utjein* niir der p*ll,:r ilrheret i!r firrrfa.
r;rn,-le nryci<ct str:ra i, r{*gens Sverir;r.

L()s nr*dier-''isrinii*r"siiki.ring i S80 ,,V*tl 
hiinclcr merJ

arbrls nil;iin" vis:lr aii ltorir Eruljller ar, ;uerjlemmar
ir;ir ;lrr;i:ierr rrrr:il ,.ien fysir-l+a oå ;:svkiskt arbais-
rnrilrirr.

ililsq:i äi.t streSSprr:hlenr*n
iikar rir.:,.jirr dr: sepsrn* L,,,

ilrist'r iitt rit inte irilr lliiil"
ligli,.:r att påverklr arhr,rris
rilT p!;ip'g:"ring r nh 1 r i 1s'iyir,",.g.,

\
t- \-r

l,irlscr ti!'r tle irrte hilr nrt)j"
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4ygqlg},i En kort ånfor'rnatlcri.

Oen 30,/3 skrove ett ettårigt avtal under. &*Från den 1/1 höje iönerr med i-75 öre/tim' '% 
\

*Från 1/10 utsår en po*t på 12o örd/tim 
ä \A80 öre iin fiirtjänstutvecklingsgaranti B,*\ä

ffi.4 \, +.ffi\?och 40 ör'e utges t111 alla arbetsställen. %. -\S

*övriga tlllåigg uppräknae med g% %
-§emester3.iin utgår med 1216% av årsIönen. $i
Närmare förklaringar *: 

::r.r*1 
rår du ,åil'*yOO,

ä'::::JffiYä;.;,;:.'.: 
rår du

, 
:"fl§qF

;t"onugl[drtin6" §effi 
frenerellm 

p&stcg

lnte gär lålneöknimg

behöver ma§§or av bra uPPslag.

WiöinniygstiltAgg

-§klfttilLå{ggen uppräknas med W6 och @ t

' andra skiftet,eftrerrniddagrökas med W
&

ytterligare 1"0 öre. -W
6',-'

§lsr' Tv*xER btu ?
lot<Sla q,3§prg! i På avd*lningemötet

den 2?/8 så diskutera.des kravån tilI
de lokala förhandlingarna. Tiii avd.mötet

den ea/4 har dr,i chansen att framföra

dina lde6r öm Lokala krav ekrifti'igt
elLer muntllgt tiil något kontaktombud

ell"er, någon från styrelsen.Du kan

naturS,igtvis ta upp det direkt på mötet"

Det kan gäJ"14 'aL7a frågor §om regierao

i lokalavtalet, fbrhanditngskommitten

@\Ew\?

ssu*

Be$*boö*\btt
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Rlksdagsman Slvert Andersson

HaLlstavik och NomtälJe.
Vl träffae i'stor.a skaror vid
fOtKS?S HUS,tid meddeLas på

strax föne.

Den 4 oktober demonatrerade våra
motetåndar.erdtrektörer och' dispononter,
de rika och mäktlgarfön sina intr,eseen.
Låt oee vlsa dem att vl också kan"
sräl! uErr ! trt!

affåelier

Kostnad"

tlii
fr

Lokaler

Löner o arvoden

Ind.persnalkostn
telerporto
MateriaL

Uppvalttnlngar

För's"Frltldeekador

-r'- GrupplLv

Avg.till Förbund och

A-kaesa

ö.rrr.avg.och aneJ.ag

Avd,skatter
Av-och Nedeki.lvning

56r43

3r07

1r 65

som skriver i vår tidnlng
tyeker

R§DÅfrTIO}'E§

Vad används medlemeavgiften ??????

Kr:
53443 2,86

153655 8,22

1.05s33 5.ö6

4886 0;26

16163 O,86

961 0,05

273364 14,63

36013 L,g2

LO54473

57507

30962

L7474 fi, S3

I')et lrehiivs måi.lga, nrirmga fler,

L**.*4i,3
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Ou ,vi hade för v&n& att k}.aga på saker
oeh tJ.ng sku^l.3.e vå juet nu kunna göra
några påpekand,ea i dea [gr tidningsn.
Men nu är det så att vi aLd"rig kia*
§ar och cl.ärför har vi bara gott att
eäga om planeringen för PM 1 orby6g-
nad,.

Men åindå nåste man ju fråga eig, v*,r'-
för man inte planerat in en toalett
för kala.rdrerare och kaLarrd.ersvarvaro
när det nu iir så att {et är arbeten
som krävsr stänåi.g paasning, e13"er

varfiir nan inte planerat in en mat-
kur fiir kal"and,erev&ryårna,, ea-kur
son Etår så till att maa d.äråfråa
kan kontrollera evarrrniagen, eller.
varför man gjort en inkörsport på

ca.25 kvaåratmatel 4- m. fråR kaLan-
dergvarven, när tu&n ä? erfarenhet
från and"ra faåriker med liknande han*
tering, vot årtt tenperaturskillnader
på några få grader har en katastrofaL
inverkan. på svarvningens reaultat.,
el"ler varför oväsendet i svarvl.oka*
len rnåete vara så. hö6:t eou g{ deci-
be1.

§etta ä* aågra av d.e frågor vi stäl-
Ler osa men de f&r absolut ånte.tol-
kss aom klagouåL. '

8ör övri.g$ ger vi en honnör tilj" EB
"'för derae god,a inveeteringsvtlja oeh

hoppae att vi, gen6n den eatsning åe
gjort på Pil !y ska kunna tillföra
våra aktieägare ytterligare. många

fiffifä
ffirrry



§u har rr fått nog ev til1bud. på grund
av by_ggfugk av entrepenörerrrae anstäl}da.
ållt fusket b'eror på att arbetarna, ldet
här fallet fräast murarna, arbetar på eok-
ord. För.tJli,neter på 1OO kr" i tianen är
lätt att fuska tiJ.3. elg och d,ärigeaom eätte
andra nåinniskors liv. på spel.
Yarför n§Ja,sts n6al att få f,neka,rbetet till-
råitlelagti, de akylåt ga borde åtalas ooh få
känabara bötesstraffr. så öe inte for?sätter
i sa:nna atill Efter priaclpenr går de eå går
det.
Inte bars ur olyeksfaS.lostrrnpunkt bör vl rea-
gera notl tr€x. nurninger, av pH: ! kalandar-
gvd,eLaing, d,en är ockEå nilt uttryckt, miaitre
estettekt tilltalå,nd,6, Yäggarna står - så lsi.tr-
gs de au g$r det - Bor[ ett avskräckande nonu-
nent över acko.rd"sarbetets förbanneLse.
§äeta gåag vi är i behov av entrepenad,byggare
på vårt företag, boröe vi kräya att där inte
får förekomua aokordsErbete.
Åtuinatoae bör vl kräva en kunnig ocb
hård kontroll.aat gou kan etävJa varJe
ttLl fuak.

etEn-
tend.ene

,/t b
It,

.l/

*[all'

p
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Ålssgrirg*..J p:r,rrr§ *l.pr,
Du har chansen att vara med och viilja
de som skall styra !'olkete Hus under
de närmaete åren genom att bli artdels-
åiga::e. Andelar flnns'ett köpa på FoLkets
Hus Exp,till det fantastiaka prlset av
:.0 kr/st. Du får ttipa så många som du

vi}l.Du i{r med och satsar Lite pengar

sch deeautom är det du osh slla andra
som bestämmer. Ånsstämman hål1.s den LB,/5

k}. 16.0O" §et iir vårt hue och det etr

viktigt att så rnånga son mijjlågt ä2" med

och vlsar rrnamtä1"!epoJ.itikerna'r att
vi etäl.Ier upp f,ör Foikets Hus i
Hallstavik.

j ff*ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi&ffiffiffiffi ffiffiffiffi cr*
#ffiffiw*.affiffiffiffiffiffiffiffiffi
HIffiffi
ffiffi
Wffiffiffiffiffi
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiWffiffiffiffiffi
%***ffiffiffiffiffiffiffiesffie#

DEITNA FrÅ?§ RfisgnvsnÅnrs rön
$§iv Fil sKn§v rt{o§$TING:
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$6J UX{S}O&iÅR!

VllL du ha bostad?
fiGlöm det".Politikerna har bestämt att
du lnte ekall" ha någonrdessutom frar de

bestiffnt ått, om du rnot ftirmodanrskulie
få tag på en boetad måste du tacka ne.j,

dåirf6r att din lön lnte räcker till..
Priset p& rlyBrodueerade bostäder Hr så

höga att egen bostad förblir en dr:ön.

Tänk dlg då desea scrt utnyttJes för S5,kr.
on dagan, Vad tror du att dessa säger om

§ronna som herr.ar politiker. bestämt.

Roif t{eeterlund

#å,,

§emestertips til.l DfG sorn inte
i år hann vara rned niir det var.
bestäIla otuga fö:: aemeetenn.

Vi har rnassor av Jobb som behöver göras
i kommunenrmen man har Lntå råd.Samtldigt
så går rnä§lsor av u ngdommar arbetslösa,
l{an måste vara syssloLös .för att få
A.-kaseeersättning" Vanför" ordnar man

inte jobb för dessa pengar i ställ"et.
Nu får man i bästa fell ett beredskaps-
arbete när ersättningsdagarna håIi.er
på att ta slut. Seden så skäUer eLle
§om tron sig förståndigarför att man

inte kan sköta dette. [fan har under
ett helt år tränats i att inte pasaä

tiderrinte arbetarinte varå i behov av
veckovile och att vara alldeles onyttig
och överfiödig. ?ir Oet då så un derligt
att det är- svårt att komma igång igen.
Al1a som har jobb vet ju hur trögt det
är efter en månads semeater.
!,iejnut och väck facket och våre poltttker
§å här får det l"nte vara i vårt sammhäl"Le

l{jälp dina arb*tslöea karnrater,ungdommar

skaLL ha syeselsättning.

ftolf Westerlund

heller
dags att

{

,!

. -i :t.
L;.
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röns[43rrucs rrtFoRMATroN :

HeJ Med1em.

t{ågra ord orn uåra avteleföraäkringar.
Om du blir långvar.igt sjuk,mer än gO

dagar så ekall du ta med dle en kopia
på dått låii<arlntyg ttil Liiea papunen
på pereonalkontoret så fixar. hon resten
Du får' tre kronor om ilaEenrfrån den
8re dagen. Om du skadan dig på Jobbet
så skall du och skyddsombudet skrlva
an rapport på olyckofallet,det gäller.
åiven färden till och fnån" Du skall. §pera
al.l"a hvitton på dina kostnader och ta
med dem tiLi Ll"isa. tion skriver anmälqn
och skickar den tili AilF. Om det å{.n något
mer ssm du f,underaF övör. eå kan du tala
ned någon av föreäkrlngsrådgiVarna e1ler
med mig på avd.exp. i Folkete l{ue..
Kurt

Ib I e äiiti nesl å g.e i v.?le :

Kurt Morin

tJ60 §vpn Magnusson

347 Vilho Pulkkinen

1"075 Roine Jansson

å-3A §une Falkenström

885 Hnn**Ji.irgen Plls
2O1O .Iorma Makkonen

3*7 ?ai,sto f{auta}a
3.24 Anita llalonen

3.22L I{jel!. Bjäre}.id
231.3 §lisabeth Ånderoson

2135 Markku Repo

e334 Pirkko Svanvar-Pelll
2OL3 Bernd SchUIer,

33i3 Hans Sisask

L1.78 $tefan Karlsson
i.1"49 §iirje Nordströn!

tlek.

Slip,
Byggn.

Emb.

Mek.

P§1
Åxc

PE2

Förnådet

PBE

Vedh.

PBz

H-1ab

Å«c

§xp,

Exp.

i" i: l-
Fttks*tlt #

riil*rin gu-
rådaåv*ren

F'olltstlit §,*

fl"::'1;r-i
5;:lliIlll§,1;-

Fe:1kti,:.lTr "rB:

' 
Iti'_

.i h ii;rgs -
rådgivarts

F *tkitt

; i1!*

;il1'; ilix:;-
rådgiv urt *
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n.' Jag tyckar att det är dage att byt*'r*t arbets*
^ .Iöeleteförsäkringen not en arbetefiirsäkrrng.
ted. d.s.t mar6r Jag, att man å stäl"Let för att
gå trenna och f& betaLt, när men måater aitt
jobb, ekall" försäkras oE ett annst arbete,
Det finna oerhört nyeket att 66rao hå,lla reat
efter vägarrral bana vandrlngslBder, rense s1y

med al"l.t trsd. d,et lnnebär; Ja i stort aett allt
arbete gom borde göras tren soa vl nu inte har
råd, att utföra.

:" Årbetet behövEr lnte nöd.vändtgtvi* våra s.k. "

neningef,uIlt. Ora alla son anser ait d.e inte
her stt naeningqfullt arbete eknLle a1uta, hade

vl ninst 2 uullJoaer arbetalösa I ctet här land.et.
Plooka öIburkar efter 6ator oeh v§6ar nåete väl
ver& tike tll"lfrerLställanile, och siikert också

nera onväxlande än att tillverka d,en"

Deesa försäkringsarbeten shål,Ie ?&r& Iika be-
tald.a f,ör al.la., oavsett o$ nåå är arbetaLös
proferaorl etetaråd. ellsr textiLarbet&r&. \

Ålla ska hE rätt att få ett jabb eem han

eLler hon kLarar &v, mea ingea. som är frlek'
ekå.Il få betalt utan att arbeta.
Ilet vore Lntresaant att få reta era åsikter
om d,et äå[r. §å är välkonna att presontera
d.en I Pappareu*gasinet.

lr

i

J
lr

,,'itr lti{R. yco slzp,ä
GhLLfrNaE Lå65riFn$N6:

tt{FSw§tNN/FiR-
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{v-vRT' { 

^ 
&46 pÅFU N fft EK

Shn ff ETs LÅ0 E N, Na p ii a ts -
\KLå t/ t u L €4 Tt L LSnN & - /

t.- - t,i. : . .! ,i: /\.: '.

{i

€-
-a

f;§§ä:§

v'!
I

t

I
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& jänilp

Från Gustas Vaxe iili §trån& f,3råildrades sååts"
skulden frå*.nc,ll krsrnq!: tili ** 0*S ni[oner.

På sju år lrar r:u eåätsskulde*. &kai Iyån S2 (}*ti
miljoner liil 4S? 0S& milj+ner.

ABF har startat
Hun&rure. Äntllgen ! ! !

Ses ;v';firvs e&ohr'crir ee 4C uFp*t. . .
T ,kniidi LÅ:iE Lli.iOQvl$T 

ä

Oet p{dås an sånr sut r*
här se& xt ta.B r^ssi r*€*.
fvlerr g1 ffit' d8t s* bråiä ,.tg lä fitr ktärrturr

H+ppx örrr luatighete*:a. !irrr
myrket tirur.r deni)

Åv P[Tt-,!fi BJAAN,I:'] :

!,fifr;}f; #f
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A
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INOrq LETTffiffiE*ffiE,N (4}
I riila äilJga,re ä,:r"biklamm å åeane seric ha.r vt enbsnt beh*r:åIa* skihl*
lltterära vårko Doan* gfuig pres€nteftr* rl ett r:n{raL ev bö*ker s€nl 3*
o1tka Eätä åokunenter€,t, hd:-*ele*e ellar måtr jtles.$uou pe,pperB* ooh

nesäar.B&rstrtn. Ibsk har $s6 Endrråkiå LoM,L*- ard,*3.nlngu*håa**rlkere

§venska kpoe:rsinduetris,rbetelref tirbund"er

§ortf,a,tnanÅe är §orvaLd. 83rrlbome bok rtPa.ppersLäåustriarbetssrqs fackltga oqgq.*
ntEattcdehLetoråart etaedå,r€tresks,t ören §PIÅF;s tid.åga hJ.storl*o txits att tten
utk6 reäåa 1945 rid. förhn*d.ets ä5 fue*Jublle'aa. §.
Ytö f,örbtrnd,ets 5O åra-d.åtor '|'97CI1 ISm en cfterföLJ*.re tth.pSrer.wi:råustrl"fi, och
öese aipbetarerr? där änm &rlbou neåverkaso .

ltttt uråer den ekaaon{eb depresEtoneu, å börJaxr av }0*taLet 6iok Beppsrsuesse*
a,rbeta.lme ut I e,a Snm må::a&er 1å,r:g strsjk. Om ta*gr§.-rd.sn, håiaclelssf,örIöplgt
ooh resultatat lrar §Em O}ssoa skrivlt ea avbandlån6 kaila,& ilPapper*nes§€§treg-

,kst 1912. &n,.etud.åc es fsokL:g Sedniqg: ooh oppasitl.ontt" Den u'ähou 1980 på,
År*Lus f§r146" I dsnns efup utkou '!932 ären ett ällf,te r!&kta å msEekoafltk-
ten. VLl.k* fBmådåa måss*s,rb6.*amq"lft förf,r.l*ta6 ev Ftntrl. .$aåereson.

tlnneeböcker.

§Orrlta}ra ffirseet ha.r 6jo:rt oli *sfattanAe *abraantaäåon or förhål1a,:rd,en §,non en
uängd. yrkeoonrååen. 1966 leon IlFapperabrtilcsmLnne#r som skiädrar pltka åatrgok
av ri:år branohn
uakarma Eeter och {t.to Ltrlråstr&n lmr å boken $f}d§"ane$ bak*m ?6rh*t?t berättat
hfukmeter {bån Husur*a euL.t'atfe"}råko Ih.i *rCIwllgr oeh råkt åLluettreraå bsk flr'&rx

a

El eamg, f§rleg har u*ka,aEi:.* bcken rt$*x båId,er - tol.r dsggss:rt a;v gourmalieteraa
Iä€rfA ergstedt o*h Stj"g: äd.f*,*** Bokeri i,eskråver ut"reeklår:6€§r &? Sbrse il&§§&-
fabrlker t &ipaenlloLmens Mn d.eea *'ts,rt 1S65 tiLl" *ess §,ed.Liåi,g,etå&å 1982.
Betr'äffa,nåa koLlekttvboi:e:r 'rHies*cfu;å leye,rtt åt*rkommer Jeg å eåt, seneae l:'
Iäegi
Örrfnrt

-
F&'uppdrag ar §C.{r ha^r 1$ard§.sice kfuse*t rio}susentera* arbe*,*rb rLd, Enamfors
sulfitfabråk" nleremf,*ra sulfi'hfafuråk 190?*??tt hatee &*n etnoåeg:iske rapporten
eou författats er §fi* §figereorg ooh iileet*e Booer,gren. §htrs.f.kea irpphör&e ned
ttl.lrerkn§agen X977,
1954 utkon §ar:s Åustrtn ued, boke*, nlapper oah ns,ssa J. s?enskt foLl&whåIn,tr
en faktabok oa peppersprodrlsemas ökaaåo bety&else och enrända{ng. BckEn
kon 1949 ut L ea aäilrnå. revåd.e§EÅ upplega"
§on Sö*erltxd, tou 195? ut neå hl"stcriker !'Papper*masrafiirbeni1ets f§reta h&}'r-

Ihr få:t Bärss koryri"ettera, d.anna förtechirry ned. egna tåpe eoh m &u helr äåSsrx
ev ale äIdrt, utdåroraa 16r oiran I d.in åi,go vore Jag eysket taaksae a'm dn böråe
av d.J.g t111 faakexp eilen uLg ritr.elrt (tel Ot?6 * 416 'tg)"
Eolner§ &srk ooh §ellstÅ'vxik k*mer s,*t raåovisåa å ett si4rskåLt irrläg§.

iir q
}tr"-g*# X"*x'S:x*§
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DU AR. Vfi.i,H*§.t&{äH
Vi välkomnar &ig tili §o:rrr:;,ar- på Eergbp'

Såväl vuxcn s*rn barn, famiijsr §txft ärl§åHr.

§tåsnde har sln piats $ Bergby. §Jäh{aEet
giilter det öchså rfliin§i§kor rned oåika fcrn:er
åv hendikapp. §e flasta iokaierna på Esrghy ar

handihappaapassade.
BarnEuppef,rla, §om handhas av erfarire

, bam" och ungdomrledare, rgseelsätter siE med
' sllt från temaarbete tilt bäd, fi*e, r**Ile"rand"

ringar, bolkPei etc.

Kuf,s+rru, aller tefiiaseek*rr:4, ar.crdn** av

ABF Nerra §tor"§toekholm, ABF §t*§htlälvä,
fackliga orgänisatiener cch atika iörcningar i
Stoclthatms lä*, Runö - -fäddÖ * FH'*:s Fblk'
högsk*lå.

Du kan känna äig välkornr*er: tlltr §*ntmar
på Eargby.

Ring ÅEF, *i?5-91ä 55 oe3r b4å* $ter:i-
pre infarmatåon * oetr a*raäl frlgi * tilS cie*

vauka äu är intresserad av.

Väl r::Ött i sornr*arl

Ots§il Sista anmäIningsåag: 3Ö april i984"

Vecka 25 $e*Å2.e1
LTT?E.Rtrf U R OCI{ §KRi "VÅRVECKA

Med hjäiF av falkh6gskolelärre och förfet'
tare köhmtr vl att re§onera kricg litteratuens
otixa ii:riner. 'Vi kommer ochså att skriva

siälva. Hiäln med både form och siil ffo vi'' 
:la med Dig d.ina tankar oeh fundedngar'

Kanske har Sutkrivit nägot tidigare? Välkom'

men och skriv På Berg'bY.

§antarrangör: ?idenr FÖrlag, tO:s Folkhög'

skok §unä

'di.*'qu'
B"E-

Y/ E1
\ -._rVJ

1"

-"§,4
^lfH

frr-
.å..Ib

*;
^O'r'sil/

fib']
s#

,S§
-i9 ,t^*

Å*s*9- ör*

.rrå. \,?rF*)r '\
-%

*Uw*i{-t
Yå, \,d\

%
Veska ä? (3CI.6*6.7)
Pfi,ÅKfT§K §§GEL§KÅ

Veekan tiiimmmans n:ed både suen$ka och
engeish.a ha*dlsdare i *liha srupper ar minst
$,gt intet:§iv. ljtanför kwsen ,'bygs,'Bergby
orn. l?ubir:t*riör srred d,arttastor ach pilhast"
ning, öi ach nrusis-hallunriarträlkriag. Det hlir
upptåg och roiigt under håde kurs- och icke
iq.ur*-tid.

Kurciru:etl&ii*t i sruppsräå lBsger de
cli&a gruppernaa dultagare upp själva tlilsarn.
y:nan; med liårare" Eet väsentliga är ett mäa
arbetar på ach pratal engcldea.

Framf*r aitt vämder rri as tiil deltagem i
Fa.cklig engelska och deitagar* i'iåra engelskå
eirkiar.

§anrarrangör; Lö;s Fi:ikhägskots Runä

Vacka ä8 {?*i§"7J
}äÅ3§?VffiRK *trH
F'OIKtIG KULTT-IR
§a av förra ssrnrnilåens gucr*4se*kor i ny eeir
frä*eh upplaga. Flantcesket dähr vå upp i två
a*delnhgar. &Ajukt *e!: irårt i:antcerk. l{jukt
hantvark l{r ul!*g*;n- rävxing*textii, äesl
bilrjar med kar<å*ing *ci: tcvning. fertsäteer
m*d g*rr.spintdng, euk*å v§v*ing cetr anrrat
textiåt sliijdasld.e.

i sniä.kärboden ariretar qi r$ed härt !*st-
verk, åäur m*l: beter sis i *ra Exj*karb*d *sfu
'vid en.hyv*lbaink. I{an fl}u hant*ra uerktyg?
Fä&r ftu $u hjåtp av l€ra duktip kuvstre€ar*"

F*lt<l§g Kuhr.tr ,sr hrs css foklig dans. äet
blir daasiekar från medeltiCea o*h fram#t.
Varje tidsep*k bidrar med sina eq*nimtaf.
L,iårare ach spelrnän fr&n f*lkdai:xii*je* på
"'/ädd6 Fir lkhdgdmla msc.cerhar.

Satriarrangör; Vädcåö F*lkirf,gsketa

'Vecka ?6 (äS*§*.Si
äÅTÅ F#R, ÅLLA

De* här vedtan riktar sig bådE till Db sÖm

t es dettaglt i riåra studiecirkhr om data och

i#*r ä"tot*rna. I denna kurs kommet vi att

rri'råg*fp"* deitagar* fsr att atrh ska få §å

;yä;äp-ssad uårleret$ling mm möil§t' 
t

GivsLtd§ ska vi oqkså hiinna på ry**.ry n:h

k *;;*tiåid ABF H':rra §tor§to*helm , I

ffiilt äto uiat. meci datorer frän tre studi9.1

ruäää;"h u* Oa). *et Eer oss moilishet tiJl

i€du ptogru*merrngmrbet* ach ordbeiuna-

iing i olika former.'--ä*utt"ngör: 
Bre'rskoian, LO:s Folhht$-

skola Runö

iiiril

Wsffi{ tu#-wffi, &§w:*
5v,4qa WB; *
8**-{Å*f ts unu, Io#l* ,,ed&fu

g*d 
u§arw tÅr,bd,&,{ & å* - W#s
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