§tmHr
i n,.r'ii.. {tt} :i.v $i}IAii'
nå13o t pcl" I t i skt Frii't i. .
LiriIcrnmcr:na

,rir ånie kolleictlva.n*lutna ti11

\-"

icg(i

Jag.,iiar in!: ti.d.

iL-t

;,1år seno.r tirJen en säre51en fJ.ilkt,
<ien sjukdcn sor! ail"rriänt beflämnes med .j;,it,+
ilch bannL;,rst iir stunder av ro och ir.rii,

miiii r.iir ireirlr strindigt - .I;:g har inte iici.
rru iiger
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a

I

a

t

ni'.,1'iiincia

en s"ir:ki.iir vän,

dei sista besijket var iåin;1e sen.
Dr-r sijker en lrrsi,ikt,bii;. öm och blid
men tröstar Cig rned - Jag har ir"rie tld.
i'i,arr-*ike

hnn du en t*rorrren gamrnal

ni-l ,

vars enda ljuspunkt I ljvet är ciu.
Att ,1li-inna henne - iir d,u på glid?
D.!.tt s*nvete kviivslnen - Jag har inte t1d.
t1 li,, .n,; pn u
ll t! tL
: ( ,1
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)§liATT; rniiirl sTYsliLSni'l
iIACiiET OCH POLITT](EI]
s - rnÅcon
rön ultcn0li

.luluiit"sltttln

Sii I ever drt l"ivet i l;tora rli.a1;,
litrt" skal"l jag hinna ired allting i dag.
Jiiktet förvantjLar ditt 1iv til"L en striri,
^4

<i.in slogan

har biivitr*"Jag

har irrte tici"

lien när cju har 1evat <litt antal av år,
ni,i.r rjiidr:n pi-"r tröske1n väntande står.
i,lär harl dig kaiiar från iivets icl ,
skalL tiu riå svarä - Jaq har inte tid?
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natir:tiq i ir,i]{1 Bul'onii, sÖ::i gi'.tnar noL*
si:,,cke' i- iristorien.
!'iirrrr;d.1i..:en ii;' ilen re,l i;,'iiisa '.'..1,,;§n .ltu,
crn r)&t,ur.'1ir; r'sahLir:n ol'tel' r.l'eti boriier'1i;ie rGrje.t'i rr:fspef i o'1r."'n.
ti1.1 ocir r",rd thi-rri:jiirn Fiillilin har
bIi v j. t sii r:eJ.ig';iLi s lrtt iiiut, ittrln br::rit,tari,ie ;1y 11r-,rilcrllllirt.'r1rr.s risilitor', lfitit
Iroli ektivr:rnsluta r-.)ente:'F.rr"ti*t ti l-1
Krir.tcn Denoi-cratisk Samling.
ui» .let i;.,ir' ;:&' il. lrl so;l l:1rlit i'*iln hef rt.:'a
i r;äotr,r virl, kan rtanna' ::tesallinn§ Ieeul'isrri i att §veriiye, 1il:Ear lrelt, fiir
en rr,:al,oIlah §ei:ri politir:ii riverhijShei.
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i'erri §,i,:lrsasrli*t ocit ;ivcrtiil
.i iilii irirn fr*n tr* pr:;ilinr tili
stu,jentrn.
i{:in an,iri,ir}s ocll lerrr-le 1,;+:-rc,m tier*,
,ia bl*'rft trapnor mot solen"
S.iir. l v l;.§rl i:iir.i aldr,irl v*rit
pii 'bio e 1.ier bealer
'irii,::l;c.r.
e i la:' haf t tiii
rrtt liisl
§,1 h;.ir i.'1chl:.is oci, k*.:ncr.' hc';-"r ti 1 t h*liie:'na
r.:c;'l i:.i"lJ.:rr .lle*' fr'ii:ilianiie t,tt;t;.;or. oli cl*ssa ting.
U*;'ns i.;vinrror har [a1]i1 f-igon
.J(::ij .l'i,ir"rl.liar irO;roln uiil l:an ji. 'triår med kniv.
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AVTAI, *84

gä1 ler
Utveckl 1 ngsavta let
även för'ass Holmenanetåi11da.
att börja med
Om HoImen tiil

fsrsökte att l^eva uPP ti11
<ietta avtaJ", sku3.1.e vi kanske
mar ililolmenandar| l
få lite
åtminstone på arbetsPlätsen.
Att Fiol-men sedan sedan är
ciå1ig på att stäIIa upp för
ideel'l.a klubbar och förenlngar
ttLi olmenandanrti
gör
inte
s amhäl].e t bättne ,
I"öherna på bruket är 'ju också
under alL kr itik vilket inte
t r- I .L nagon
bidrar
h*lLer
bättre tt &.ndå'r .
arbetare
Iie j , om Hol.men visar
och samhäI1e omsorg ocl:
respekt så ekulle vl nog få
en rtliolmenandarr
o

Resterna alr vårt avtal ät:
nu reglerat "
Förbundete förteckrring tjver
f ört J äns tu t"reck l i nge garant i potten, §ofll skal"l utbetalas
fr"o.m. den LIL* är nu kl"ar.
Den variårar mellan O och
BO öreltimme inom vårt förbund
Vår f Srt j äristutveckl ing har
varlt god och det medför att
0 örelt|m.
vi titldelete
Kurt.

Tommy Larsgon

or
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a: gi.qrn+q.§Jqp

§.q+*
Ett av samhäilets nästan heLt octiokr.l*
terade ejälvklarheter är att arbetarna
$prqp

å

g

biirjar *itt arbete I skogrfabrikrgruva
o*h hamn tidigt I ottsn. $e *kali också
börJa minst en tirnme fijre tjänstemannen.
Detta färhålIande anses som naigot sjätv*
klart av alla -ockoå arhetaren.D*t är
kanske inte så stora nröjl.igheter att
ändra på detta med nuvarande B-timmars
dag. Det kan hända att arbetaren vi1L
biirja tidigt för att komna ifrån sitt
nrånga gånger oinsplrerade arbete så fort
\* )m möjJ.igt för att kunna göra niigot
intressantare på fritiden.
I..f*nrtrink cnr den svenske arbetaren kunde
vila ut en eller två timrirar på morgonen,l
iugn och ro }äsa sin morgontidnS.ng samt
,*jä}pa barnen att komr*a iväg tiLL skolan
elier prata några ord rned den som män
lever ihop med. Att vara ordentligt vaken

i

i

när arbetet börJade vld 9-tiden oeh meC
kraft ta itu med sina arbetsuppgifter
och de fackliga frå^gorna. Att vid 16tiden komrna hem utan att känna $ig ut*
s1åten för att ta itu med ciet geffisnsarilma
hemarbetet oclr hjälp* barnen med läxorna
innan man går tl3.1" kvä}Lens fackförenings
möte- Utan att känna sig stressad &v att

rnan skall upp ti}l Jobbet 06.00.
I'log skull-e det vära bra med S-tirnmars

arbetsdag.
Åke Noren
..--

Varken LO.SAP

eller

Vpk har

rätt

-uJ*ffi**;;o*.il*

har
§AF' agerat som ett såd*nt. på våra 1äroanstelter'. §AF går lnte ut i skolorna
som mcderäterrnej rnan väver in sitt butlekap i de l.äromedei" §om man så generiist

ställer tilL skolornas fiirfogandeså att.
pelitiskt omedvetna eiever knappast kan
undgå att påverkas av propagandan. SAF:s
teser tar rian sedan med sig ut på slna
arbetsplatserrviiket kan ge fihögervågenil
ytterligare näring. l'ian behöve:' bara
nåimne kvaliteteclrkiar, indj.viduel-la Iöneandelar, kvaJ. i tetsbonus, f,iiretagsanpaesade*
aktiesparfonder konjunkturanpaseari arbets*
tid etc,
En väi inövarl och kamoflerad sk.rtideolcg,ik
u

bland unga människor är ett farligt våpen
det är i händerna på fireaktionärer,r,
vilket tycks vara fallet i dag..
idoderaternå, §om hel"e tiden följt
ut*
vecklin&en från åskådarplats med stort
piilandgranser nu att tiden är nogen att
b$rja infiltrera i facket.
Il{ocierata arbetarrådet" har
till och meC
givit ut handböck*r cm hur detta
skal"l
gå tftt.i'Ge facket en chån§,r och ilArbets_
orn

Piatshandbokenr
I'Ian säger i sina skrifter a!t, moderaterna
inte iir. främmande för att bilda altern-

tiva fackftirenl"n.gar. : ,, ..:
Detta måste vi ta på
på L0_
"altvar.
kongr*ssen l"s$6 måste dei
här hli en a?
de viktS.gaste

frågornq,

.

Åke f+or*n

!#

Därför viLi jag arbeta fackligt.
I'liigervindän sorn blåser I dag än kal1
och medveten. Vinsterna inom lnduetrin
är rnycket stora, Det bedrivs en omvänd
trRobin l{ood poitikrr. Bakom den står.

§AF:s prcpaganda. Den går hen hos
. Oet talas om o}igarki (fåtalsväIde) och sägs att arbetare måste
ledas. 'rFackets ledare äch de Leddat,
Det är klart att mångä'skräms och tqr
många

avstånd samt kl.lver åt höger. ?il-I"
och med arbetarna ställ.er upp I den
dansen. §yftet med detta ;'e$onemäng
iir klart. Vad SAF inte talar om är
sin ro11 i skådespelet. Vilken clrganisation är det och vad vill dom??

i srvr.l. t:rl iiy i.rrl e
k*l leirtiuansl"ir*fln, tr 11 någ*r
psiltiskt p*.rti,
IJii.::enot bz.ukar :ri, ;:å nvri.miiten
bas1::ta om ett ,:Iionermiskt r:ttirl
t i I i *.rbe tarpar b i e:'ncå,s yrr L ;r.::?r t* I.e
Detta bidra6; ut;rrir, r;i*s:rilr;;*vie,
en tiondel av va{ yi inrli::ekt iri*
iirar msd. ti11 bcr;,;årn&6i v*IrrropaLterlienrma:'na

_

ganela*

ilet behöver vl

visa för alla.
har spritts senöm
landet Eom en löpeld. Ti11 och rned
våra barn har skuLder tiil" någon utom*
Lande. Vl är en förtvinad industrin4gi6n. Det påstår man samtidigt aom
utl.andsinvesteringarna iikar, Jobhen
Krlsmedvetenheten

n*inskar ireallBnerna går ned och företagen öser ln pengar.

offentliga sektorn angrips måImecivetet . Var är solidariteten och
gemenskapen. AlLt detta är en fiirdel*
nlngsfråga, När det gäller partipo1ltiken hoppas jag ått det inte
finns en destruktiv anda. Vl behöver
Itparlamentarikertr likvä1 §ön tf ickepa:"Lamentarikeril,kort sagt,vi behövs
ai.ia. Jag stä1Ler mig till förfagande.
l{og kan jag vä1 hjäJ"pa tilL med något"
Vi har ju sorn sagt inte socialism i
§verige än kapitalism sor:i för oss allt
närmare en totai marknadsekonomi.
Den tänker jag bekämpa. Jag blir ärg
över den inter1ektuella statskupp
Den

§om

genonfördes under 70-ta1et. Vi
rlen förLorade

behöver ta tiilbaka
makten.

tev inte i det blå,
krafter,
jobba fackllgt
samla

Åke tloren
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du får hänvisningston niir
ordförande så
Uu ringer tilt
skaii tlu kontakta växeIn.
Ilär kan du få upPlYsning otn
var han d,r.
Om

.!

I,rÖT§§rEJON{3..

eett honarn? Iian konrrner eent til.varje nöte och ursäktar sig me<j att hanhar varit på ett ånnät. iian sJ.åinger sig
ner i en stoi och pustar r:eh säger att
det är Jobbigt när man måste. var"a ij.ver_
alit tack vare att ing*n annän ståiIlen
usp* lqan kan ju alltid undra om, han
verkllgen vil"L att någon antarl skall
stälIa upprefter §orn han *L'lt-id tystnar
när årsrnötet nänmar sig, Då börjar han
taLa öm hur duktlg ocli oersättlig han
I-lar du

än för att ingen ännan ekal1 få chansen,
Tänk på det nästa gång när ni ser honom
sitta där och pusta" I{an har själv jobbat
fcir att komma i den sits han si.tter i

och han må*ts ju trivas, efterson
jobhar så hår,t för att fri sitta kvar,
ito"lf

'rJesterLunrJ

iiein

v

f/

G/u

r e//e* rw rn t r/on s /,?rro/oo
ItmLIrÅI{ }ÅGTIIÅää

I våras diskuterades l"öneskillnaden

*Cfi sf,fflpÅE§

?

mel"lan dagtidane och

skiftare ofta

ooh

ltäft16:t på avdel.nin6:emötena" lfånga tyckte att ekillnaden har Ska* kraftigt
under senare år. Det fanns oekaå en dLskussion om man ekall räkms. skillnä,d.en
i procant ell"er kronör. i{ågon sa dessutom någontång o:* att d"et rriktiga var hur
mycket man fåck å matkaaeen när man handLade,
$et slstnämnda ga.v mig iddn att räkna cm l5neskillnad,en skiftare/d.agtieiare
tilL uågot mer |thandgripligtn ifir kronar eller procent. YaLet ftill på standar{mj61"k - e& Yarå; som håIlit sig oföränd.rad til} format oeh kvalitet g:enom år6n.
Iessutom iir d.et ert varar som i.ngen, speeiellt lnte barnfauålJerna, klarar sig
\-oa,n. I{ed.anstående beräkning omfattar f$rsta halvåret 19?B och andra haLvå,ye* 1983. ]v1Jölkprisernå, var d,å 1rp! reapektlve l 167 tcxf],,iter,
Årslönen var första halvåret lgTS L grupp 1 r

Driftarer5?180'-}agtidare{un&erhå11)346116lDivid,erar vi då skil"lnaden dem emel)"ann med Litarpri.set på mJöIk första
harvåret 1g7s {1r95) får vi: ,iJ 1F0"*={6.,,J19 * g 6T4liter
uJörk.
1,95
I{otsvarande siffror för andra haivåre t 198} var !
Drlftarer B'l 49Zznagtidare (rrnderhåll) t 6J 34Ot}Ied, 198) år mjölkpris får vir 81 492 - 6T
= g go1 liter mjö1k.

tgrupp{b}ireiffrornaför,u,*,fu=62,651it*rmjö1k"
v *!j
1195

-

fiir' 1983rÅL3-rÅ-xJ33ft6* * 84? iirer mjöIk.
4
töneskitl"naden mips#gllq arltså medr r'-;rr'- q qo1 x i t1tr rraJörk ier*pp t)
\ochmod.*6261-4849=14151mJölk(grufp4)
§om en kuriositet räknade jag oekså cn de eiffror, som eil ledande person i
verkstadeklubben uppgqv för tl§f den 28 april 1984. §n1igt'honom hade skillna.-,r i kronor ökat från 14 500r- till 18 000i- under motsvarande tj.d.
IeEea sLffror motsyarar 7 416 :respektive 4 ga| liter mjöI.k, aLj.teå en
ninslcning med .? 51J liter.
vad är då förklaringen tiLL d.ettal tilr,*ynes, egendom3.iga resultat? Jat
cannlngen är hei.t enkelt den att vi al).a, skiftare såväl som dagtådare, har
fått en kraftig reallcinesänknlng: under dessa år. Tusenlappeno värde har minskat, från 513 I *iLL pTA L mjölk"
äeal"Löaesänkningen har i grupp { varitr 8181 L rnj6J.k för skiftare oeh
6765 L mJöIk f§r dagtådare. vi kan Ju alltid. riiskutera huruvåda skiltnaden
tnelLan sklftarbetare och dagarbetare skall öka eSler mj.rska, rr€n rrad
son nu
krävs är en reJä}^ reaLröneöknång för arla* Och griim eJ:
och

EHI§}IEf C§H

SfYItl{}"

Scirje l,iord.ström

{
5 FiiÅ$o;t rll'i., §vill{

1.

Anser d.u

att

L{AOI{US§0I'|

d.ag*rbetarna på Hohnens Bruk har

orimligt

Låga

1öner?

§Mr Ja'r"dat ken nan nog säge. Jämfört med. 1,önerna på övriga riarknadenr'd.är liknande arbeten utförc, ligger vi dåligt ti1l..
2, Vad. tror d.u det be:ror På?
§M: Det beror på att vi tllLhör ett faokförbund oom'i'nte till*
varatar rråra lntressefrn Yanlig yrkesutbildning. värd.esätta iute,
förmodllgen för att vi räknas so& §ervlcearbetare oäh ba,ra indirakt påverkar produktionen. Dessutom är vi en mtnoritet son
har svårt att få gehilr för våra yrkandeR, åven Lokaltr f,ramför a13.t
fl5i.'att vi i vår grupp har begränsaåe möjlighetor ätt vid.ta kännbare åtgEirder för-att göra oee hörda'.
,. Vad kan d.u göra åt det? .
§Mr För närvarande troligen ingentingl men vi bör på eikt se ".öTsr
formerna för organisationen. Kanske en begränsad. tid fiir uppdregsn
i förbun,lsstyrelsen vore att föred"ra, eå att de förtroandevalda inte helt tappar kontakten rned sina merllemmar ach derae arbetssitua-

tion.
fiirhållanden son rååd.e på arbetsplateen, i en avlägsen foratid
d.& de val.des tiLL eina posterr kanske l.nte al.Ls är aktuelLa i d.a6t
och d.e kanska har svårt att såtta sig in i problemen eftersom d.e
själva lnte konfronteras med. d.em'
De

4. Det påstås att

<1u

angriper driftpe:'sonaLen. Yad säger du

om

det?

0n man s,nser att jag angriper driftpersonalen fön att jag föreepråkar minskado lönekiyftor; b§r det påpekae att LO har rekommenderat förbunden att verka för en solidarisk lönepolitik" Detta har
hJä).pt t.eI., tekoindustrins ar'betare a.tt lönemässigt närrna sig de
andra förbunden.
,:
är detta e,ngrepp p& d.e hö6re avl6nade eller är det solirlarltet?
Vid senaste fackrn6tet framkom d.et att åtminetonenågon nrr deltag'arna3 hade en för rnej främuande uppfattning on solid.ariteti Ska,man
ta fasta på hans uttalande, tycktes !ia,n ha den åsikten,.att - hade
de b$,ttre avl$nad.e råd. att köpa så mycket mera mjö).k än de lå,gavLönade förr, så bord.e da i solidaritatens namn även ha råd. tiLl
detta ävea i fortsättningen.
§&dan är inte iain uppfattning om ealidarisk Lönepolitlk. Där skiljer sig vår'a uppfettnicsar 6:anska rejäIt och därför ees kanske rnin
aträvan att minska ltineklyftonra som angrspp på driftperson4,lon,
vilket är helt feL.
5. På senaste fackmötet hotad.e nek.avd.elningens förtrobnrievaLd.e
att l-iinna sina poster i avd.. 6q. fänker ni göra allvar ,av det ho-

§ffs

.

tet.

SM: Jag har allti* ansett det euro ett privilegiurn. att få arbeta
f,ackl1gt, m€n nu har Jag motarbetatb så myoket at't jag inte kan fin*
l
na någon uotivering för att fortsätta"
Jag vii.L lnte uttala qr.:.g fär d.e övriga förtro.end.evalda.på und"arhåIlsavåelningarn&, men själv änaar jag ieusåiga mig mina uppd^rag vid års-

mötet.

r.
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*oÅ ffffiiifi***

**i..,i t j 11 far.:i;Iita f.r:iigo:: r:ch inle
entr:e6et';+, Sit; i kr-r.npet: OI:i lefleI'inilsr;r:ii"t.jn' §et fj.r:1e
pilpga ,J-i:irrLi s ber ocli at:rJr:e bo:';ai'e or'1 ,a11i sr,'r;'ld e inorn 1-,C) ooit ri,.rssa jti'inner si. 1; f rii;'li:'in'le i en or;;rrtlisation goirt stil,1er arbetarpr+r:tj"d:'rta,
Detta liFj.)l riät1 lrisa på leda:'siilsrn i NT den 2rJ nov.
or:h f*ri,rl,:.t,t,-'r 111111 ]iisni.ltpiarl .fiuner lnan åLt d*nnår
lerlo.re, likuut;t ,lc'' f iq.is:ttr i denntr ticininll, rrr ett på'hCr,;r på ;,i.r'!,?1,it]':]ar o"it ii;lfas Or(:&ni§åtioner.
Det f inns rJrr ,:iii ltsktt t'rnke1 l'iirl'i j arinri' ti 1L f ackets

Facket Lr.:r hå1ln

polit i'ska

.

er:liai'et:iåll9.

i r'd,;crillijsstiillning och år?n f§re trnder
.;iiurviktsliit,.:ilir.;jtllll ficli lrorll'arna vilta pli verns sida
ue stfir, r:cir 6;.1 ol'iie ,1et nrerl beskcrd..
Å1lt rl.e g.lorCe un(er den tiåerr gick rrt p& att' be-.
p;:'iinsa:.il,rbetarnns riitt{i'Jreter ocii fiirnåner r och cienna po1tt.ik. ilal Cö lovat att fo:'tsritta rued orn de komnier i leserittilsstii.llniug igen.
f nte en enrrä årbetare i riet iiii:' lanclet i<an iirligt
nå,lla fördelal' atr bor'Sarle,qelin'riistår. att lisn fått
6errs pcli f ii.,r rnon rirfu'ernot ksn troLie;tvis alla arbetare, rned. fog pristå ett de fiirlorat pr:i den.
Ilor6arna har också, kl.art och tydligtr sagt ifr&n,
i 1önta6*rfond,sfr:&ge.nr'*t-b'årbetaren inte är liim'oad
att ta &ngvar eller att ha något som hei",st infl:rtende i fiiretagans skötsel.
Bori.:arp:lrtiern* har alLtså ki.art tagit stä11ning
Åren '/.1-79

ruot iirbetarll&.
Fr:.ckfijreninsir:rörelsen (m) är ariretarntls 8$on or6;ani.eatio:t, och solr eå{ian ii:' den skyldig att bekänlra &t'bntfirnas r:;otstå,ntte::e 1 !1 råro. äe bor§er1i;.'a part j erna,
i'l.ts leCarsii:'i}:ent vet €{ivetvis rlobt*, lieå skrive*
riernn iir" cf t leu i tlen kar:rpernj r*ot arbrrtarna och
rlg:'as orLenrsåtionery sofi! ftir nä.rva::anrie pe'"trive
{tv nasgntcd.ia. i,eilarstt:'ibtli:ten vet oc}<så rrt N :irl,tlila
&r§et&re 1r i behov åY €n loka1tidnin6, oel: på
grund diilrrv, cclcså är tvu6na ett etå ut ned påhopirsn och fiiliid:n.'iuke1*erna.
Lycrli6tvi s kan tlessa skriverier into påvcrke l:å
*årrg*, då rle toirr slcitlle kunrta tänka.s hli påverknde S,t svseti hål1n i regel inte nf;s. 1']§ brukar
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Sii sjungs dt't i rn iiiullulul si'hlagt'r * o{:lr
rlt'n trxt*'tt kutrslt,' Iilcr Iriirr[irll irkg. r:fin'sunr allt |.,lir: tl,!t';ttr^. tn:lr j,rbl.rt:n ln'tcr.
$lt'n vi nlcn;lr trlt lirt:kligt *r'lx:tt: skuli virra
rrilgt-rl nrt:r iLr ttnlwrt alt irö.irr lönrnr*. [)et iir
ingt'n rIvllrt i rlt:t I.rr:kligir irrlxllet.
Iriirr unrtrlirks rruur rlre<'l r,rtr:lnrlr:r i inr:ket
jivett ttiir clet inle giilkle rlirekt fiu*kligr *rl)ii*
tt. Ntr lfirj*r rn*n 11iinr rlet igen. Niir vi sorn
är{unga i lircl.irt giir niigtll tillsarnnrans är riet
vikl"i6 dtt SSti linns rni:tl * både {iir att
hjillpu'till trtt anurigt:ra ,rlr {iir ko;4:lingcn
rnellan 1;olitiskt uch liu:kligl artrete"
llerr politik Lelrör'cr inte l.ura svär1oclr fuckligt url"rete skirll inlt: varu tråkigt. Sanitidigt
suttt rl*[ rtrr.lllrr vilr\.cn gilr ait giir'u så rnyrkel
urlnlt tillsturrrrrans. l{oa oeh r'*ra ullvarlig.
lJirnr inte r)il!{r}u st;nr varit nred lältge siigcr:
* Så har ri ahirig gjtirt liin.rt.
l)å häntlt:t'irtg,t,t nvtt * sonr rl*t nrini.u's k*rr

&&qffi?:

I ( ltltr:l.rur;1 *r'dl'uuie n:;u: till cx*npel erl ilrlg*
rkr*rsfirstilul rirtxå irirutt" nrusik o,.:h dans.
'!)t'l kurn 1{X}{} i}*r:}(}}ir1i * ailnr var nrecl i

iirt:kr.t; I;rst irrte siirskilt aktiva.
-- Yi r,is;xlc atl" d*t går itlt *ar*la ung<Jornar
iivt'n iitl rirriiiigleftririlg ri{.}}T} dei "tråkigar"
{iu:lset stii}}*r ti}} rneri, sa efl irv arrangörerTrår.
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1.$1e* awskaffades den ffitrederäde rösträttcn i Sverige"
3.9\9 rt$strätt tags" E{äi6ere rtktade mej"
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Ig*t

lagffrstes 8-timmarsdagen" E{ögenn röstade nej.

1S38

k*rrr Iagem am 2 veekor,e sesfiest&r"

fick rri r*oderskapsumderstöd,

3S4S frek vi ertoeåerskyddst*g"
1§SS

qri

E{dgemr rt§stade mej,
Eä{i1gem råisämde

nej"

§{ägern r$stade mej.

iag cm 4 ueckors sernest*r- Iäffgerm rålsäade meg""

1SSS bytte k§gern

4

mot al3mrdn 6eh like

fåek rri A§'P" FISgerm eflrstede mej"

1gS3 fiek

Lgf

tr)e f€$rsta stegerr

nås!?n ti31 rnoderaåa

ge**mftirdes I#§eff orn

sarnlinryp*rtf*t.

arartäI}ånfargssEcydd,

[Eögern rå§såade .]Å.

LÅS" Ef,ögerru rffstade elej,

§etta är ber"a nsgr*. #rta§ trr stonkapftaäett* SÅF;s seh *est poBitåmBrå *rg*-niserade hiigems
historia" §AF pti$$er väg fe$r *.tä &ka :melderaterrras/hffgesrts $nfåpräamd* E d* p*r1,*vnentarEska
försem[ingarna.,åffit fffn prefitenl
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,IHOLT,IENANOAN'I

Hej l'Ierner. I]u funderar övet v*r "Holmen*
ändanfi tagit vägen. Det iåter nästan §orn
orn du tror att det är' någon äv de

kollektivanstäl"1da som har stulit den.
Jag kan ge dig några exempel på varför
jag tror att ttHolmenandanrt har fcjrsvunnit
Vi kan börja med'.hyre.spo3'ltiken' §otn' det
var tidigare var-, .det en fdrdel" att bo
rrhosn Holmens. l,Ian hade billigare hyra
även om dst var lite sämre §tändard'nu
f

låista b*empei är

13-dagsfesten

som

F'oll<ets Hus anordnar för harnens trevnad
Efter 19BO hade tlolmens fttq råd att
lämna bidrag. Avd.68 fick betala :ner för

att festen ekulle.kunna fortsätta.
Detta var bara två exempeJ., vilL du ha
fler,',så är det bara att gä ut till
föreningar och jaktlag nch fråga vaC de

0BS * på varie nyrik går de! tusen
nyiattiga.

om rrllolmensåndan't

tycker
Nej du i,JernerrHolnens Bruk börjar att
bl.i ett skäliscrd i samhäiiet och nog
vågar jag ptistå att rnan gör rätt fbr det.

Boif
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Jå\,

Jag f6reslår att du ietar efter den
fcirsvunne på en betyrtåigt hsqre nivå.
Som hyreegå*triagare och an*täll-d så kan
man känna den isaneJe kalla 'tHölmensänd*ntt
i nacken dagligen.
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av vå.ra

nedlemmar-rRoine .Car1sson och

!/erten (ännu lnie modiem)har uteetts
til-1 .irets skattesparare av tldnlngen

Flansr

iia6*ns Industrå ach

§katteheteSarnas

föreninlr.

Reiine

{är utinärkelsen. b1 .a.för att

han

har dämpat floden av industrlsubtrentioner
tiil krisftiretag. Denna utmärkelse tili*

cielas personer son giort kraftfulla
insatser för att mineka skattetrycket"
§å kan cet gå !lt!!
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säIi ri rrgctr (AClil) o<'li ijilrst.cgrupplivlTirsiikri rrglcn ('fl(; i,).
I ..'iilkoren för l.r'ygglrr:tsfr)r'säkring*rr virl arbr.'tsskircJa
{Tm } or:}i cl en s;iritr i'i,la t"i i! ii g gspe n.s io ntrrr t S;l'F ) {ori(} m ibrs cndast etl. fätill liirånd,r'ingar.
Det är SÅ!' srclr 1.0 <ich fhr Tl'A ävcn P lK rxrrrr n1'lig+rr
i-riifTat fivererrskrrrrr rrelst:r om l'öränclringirrnir.
Vi redovisar hår kol'tfilttat några av dc vilitigarc n.vhr.
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i lril;i !iilsjilu'rirrirli,ll ,l,rr'
<letutgtst,rsiitttrin.rl,ril'srtliivr'r'grirrirllrtilirl:irr.rt'li l,;rrn.,

§.1:lr:t{rllur\iqrgslr.irillr ttllrclrrl;is

l:clop1t.
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l} Ilc'glllrtli ltil t'lIlt'slitrlri tirl

Anstållningslrrincipen införs i ÅG§
3-kronan blir 6-kr*na
ti

r

ll A(lS.t'örfnåtrcr knyts ti l l «rr.slci llri.irr c;r,n §(]rri
iirktiskl arbrt,arl tid I'iir

såclan. IJct inuebiil a{f kravet på

I'örsäkringssl<ycid fiirsvinncr. f)cln n1,a prir"r<:r;:r,ri rr',.crJi'ii'
bl a att rt:gl<,r'na hlir crrklrrrc.
G i'firsjikriirgr:rr tliir.lcr'i krail ruir firr.qirillrrirr{rr'rr lilrl r.,;rral
i lliO dagar {Jivl}il'il<iiii,rnsl.iri}.
.

Dcrr anstålldt* tillilrxioräkn;ls vid beriikning av kvaiilikationstici äv'en ticiigarr rnställningst.id lros ;rri;t'tsgiväre som tecknai fiitrsiiltr.ing om ÅCS unrlcr lörutsriitt,
ning iltl anstiillningr:n !nnehrrl'[s senast untlc.,r' de tvii år,
sr:m nårnrast frrregått *nstiiliningen. ;\usLjillnirrgs{.id
som endasl delvis ihlkr ir:om lvårirsperlodr:n rneclräknas i sin lrelhcl
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Fiir att få maximpit eflerskydd vicl ilrhertstri:;hct - ! iir "
gällt'r samnra krart:${i unställning surr i'iil kvalilikir"
tioustid.
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Fiirnrånsliigare till lrt.grlrrrringslt.i;il1r hliri'frirtsiittrri,'.,ctt rlt:ri nvlirllres tliids[xr.
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säl'Irlril rrrnrlr:ll lirlrtl lilr AflS, tils lfl(1, riagals arrsl;illrting gr.r rn;rxinrlr!t ct'lr'rslc.\'(l(l lirl iit:lx.tslirshr.l. \:r,l
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I'lrr r'*gel irtlär's sorrt *or tt.t Jtt'n.sirrrisliirrcn
bli liigrc på grutrrl irr, :rrllrrlslirslrr.l.

irrll lrilrgrt

i vil:lkoren ftir il TJänstel1rt'
Liventt TGL, innebär att föräldrar ini*
fåi rätt ti11 försiikringsbeloppet efier
sina barn utan att de skrivit ett Förmåns
tagarförordnande. 0n du inte han hustru/
man/sambo eller harn så måste du sl<riva
ett sådänt ööh, 1ämna in clet oneclel bart.
I annat falL får ingen ut döclslails:
belo;:pet on olyckan är fr.amr(e.
Slenketter finirs på experiitionen i
iindringen

Folket$ llus.
Ul"rika , Kurt
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Det är en äLdre raodell av
noderaternas rtnya samhäLlett
utan facl(föreningar.
Se och 1är innan h?isten -['i5.
Fdre valet.
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