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§xLra "AktueI I b"
"R.apport" f ör1ängt "
Nästan hela veckans ',Dagens eko', ägnas
åt detta.
Var j e timme i skva lracl j.ons nyheter
är Cett"a f riimsta ins 1aget.
t/a<i kan clet vdra som är så .i€nsehi.Jneilf ?

.lu r rle tr:e borqerliga partierna har e.:f ter
7C årri örrerl.ä,r,:Tningar, errats i r*rr frJrga.
i'iu kan rle börja med nästa, så o:nkrisq
ås 'll't:i) cån ,r: vlinta nä,:ti uu.,.ro.iori*if uiiverraskninc-i,

§u Ii,rrr Jolr.inssirrt ltr.qnr f;r sviilt:r
H.rrr,.lclsrrr.r n, l.r.)r1i;1)rr och sr i rig I

.§jIlv h:rr j.rg nicti hilo inuel
i cn l,irlr undr.,r min slng.

Nu krrrl I)..trcrrsr),r girnir vitna rr. syllr.
[)cr rir i.rg rvi.ärr iflrs fiir.
Sjilr hrr j.rg tinrligr.-n hyggligt srilk.
.f,r.q s,tl'cr frri f1'r,r tCtr St),liir.

"llyvirr crr Iuttrn i ,;irringur slrrc.

,frg kri'"s ocl: jrg blinrr or--h dör.
.{.ldri.rl n,rr.r si Lrinrnr..rr jig ur,
ty fl,isli l.:.otlctt,:r r rii r frj;..

,'\,.:l', li:irr:ie jlq . 1.1'.t rill orir: krr,;in.
inr'.;n,'.':,ri tt'ir:.5r:i 11,ir,r.,.:
llllli .r i:ii,,l kirl: r,rr:.i ,i.*,.§ c.:h srrriin
'.xtii ,;litt,ir.,. li;ncl , rl.irr illrv't

'1.1.r.i'
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Rapqort från Peppe-rs arrLalskonf.erens g?j?Ug

llär-följer ett korL sammandrag av punkternaur förbundets fiirhandlingslis[a

J. [xlra justerjng för ä:iåetare sum under
arltateåren *86*87-jnLe haft löneqlidning
utöver 10il öre/tim_,uil"yllnad i mntsvarånde
grad"

2.§ärskilt t.il1äqg vid löneläge under
55.80 kr,/tim I;a kvartalet _gi. i5td au
skilneden melJan cten egna l6nen och 5i,B0kr

3. Generellt påslag am X öre/tim.
Detta faststi{Iles senåre bJ.a_ skall
statshudgeten presenteras.

4. förtjänbtutvecklingsgarantj mellan
2:a kvartqlln -87 tifi lgs

. t. ,r :

5. infärand{ av 100% sjuktön.:il
6. PersonalfrolitiskU avtal.

rl

7. 48-timmars stopp vid Nyår.

8. Ersätta skifttilJägg med och ijuertids*tiIlägg me.d 0B*ritläqg.

9. Uppräkqring av frirekommancle tiIIäq,q,,
tsereclskap'm.Å.

l[J. Förbättrinq av lre lqdaqsl öne.n .

DnÅ!fI

§ilC av flör'hnndlinEsläqet

t{-0 Feldt Bengt K 0 Johansscn

5ti.E llaltn

0l r-rf l.;ungren

Kraulistan är som $ynes iårrg rich kcstar
arbetsgjtären er"l hel de} penga::rsär,sk"iJt.
punkt B. Punkt 5 är *tt rrittf,isekror,,
det är bnra prit,atnnställda arheLeir:e
som inte har s.jukliin.
l\.'i"luarande aut al går ut cle n Jlr t*[!g. ISr*

.handl.ingarrra ska-lJ så Iångt nröjlj0t b**
.' rJriuas sarrorcjnat sr;en r:m ilet ;;i förbundar*

f.rjrhandlingär, 5A6 åtnjuter irrte sj.na
f r"irbunrls f ijrt roendrr lit.i rrrir* 1,fi : s rnotp;rrt .
f4ri-lsiittningen äi att ber1t:jrri: l.rirhafttJlj:r{_
orna skynrjsamt. iir: irrte ar,telå,n skijnjba.*a
.l/2*88 komrrer .,.lrrsei at.t- Ji:gges i lröi:;arpå l'rr'*ruari.'tilI sist, tr:o .ir,te i.öi: ray*i:et nir nyh,*t:*_
r. j i..r v*r'kerrde ;ournal j.ster i t iclriinqsrr ,rsdio och Tl"r

JnhnnY liärI;i1l:1

B. , . - a:ir r{ "r,,,r 
joy r, *r,1; ,,

,.,r, f,,i:l;r.r ir l.: jn',,ill* 1".,r I ,j
.'t 'rrith wiy; e{ill*, l3rrbsrar
r,'fr f',g ti++r I lrtfl{,|5l..åuftr,uirt
trl irl . ilii

i4,År!
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RESNRAPPORT

När -iag L,}.ev en av kandidaterna tiI1 L(J*
ciistr j-ktets kultursLi-pen'J-i'lm, v j- lket L:e*
står av en parisvecka, blevjag qivets\ris
väidiqf q1aci, även orn jqg harle vi-ssa be*
tänkl rgheter otn mina k',ralif i"kationer
tilI utmärke1s;en" '
Drörnmen on Paris har uäl funni-t.s hos
nästan a1]a människor. åtminstone min''
generations ung<lom, fast på den tidert
vår väL en resa till Pa;ris närmast att'
het-.rakta söm ren utopi. :

Paris är: ju inte l:ara f ]ärtlens, modets
,:ch kenstiiäfer-naS stad" Dt:'i: var parisar-
nd sonr, för;'ä00. å'li sedan qiorde revol.t :

rnot rlet. etabrleracl* överklassamhä11et och
banacle ,väg för en dem<rkrati. som fort-
,f arande - om än motvil"i.igt: - håller på'
å,t 1. uLveckla-s rrtnt orn i värlc1en.
Detta t.änker väl into clagens parisare så
mycket på, och nu i bönjan av november
år Faris " t:n relativt ltlgn stad " På tr1ace
de la Concorde, där så många huvuden
-r:u11ade unrler revc, l.ut ionen, nrärker mån
l.rrte ens clen .intensiva c,cit skr:äni.ga tr:a*
f i. ken.
Vacl nran clärcmol* märker:" i l?arjs. är räds*
lan för i:r*r:rori.ståk-L-i-cr;cr " V"io en6:6ernä
ti11 varuhus och t'ttuse:eir s'Lår: r,'akte.r och
ko1Iar väskor och Pakei -

i-\t-t uppleva Paris ;iir jnt"c bara ätt se
alIa b<*rSrncla hyggnader or:h sådant, del
är: också at-L §t-rör,'a omkrir:g på houlevår-
,3e:: r:ch smågatc,r och inte g,5ra någonti.ng
- Mö j liqen upptäcJ'la artt Far:isi.skan har
"det clär" väre sig hou åi,": fuI cl11er
§nyggf $tor eller Iil:eri- Fll Ier fijrunrl*
rås över att a1la lösspringlande hun<lar
iian klara trärlgseln på trot-tr:arernä och
rien hårda traf i"ken
Nal:urligtvis såg också vi
triffeltornet, Triumfbågen,
i l les. Men vi g jorile: äl'en
guidd, Annika Lewin sclirr
ti.1l" l50S - log cls§ nied På
ligger utanför det van) iga
ffrå.F än vanliEa turister.
tyvålrr är Jå9, j"nclen gou::mct Eom nJ
d*J.ikatessef. Jag tj.J.Lhör dem som
märker jat om r.let smakar gott oc:h

rJt"s"ikt från vi1.[n
DarncourL i Montma.r*
tre * f "d" clansi:s*rt
Carina Aris v&ni.ngJ,
dår ul" r]oode"

rlet s*m är ett nråstrir f ör a1la påri §tLll:iSter r'-
Natr:e*iJarfie, §acre-Coeur l Lot-ivr:en och Ver*a-
sånt scrä inte ti-lthiir turi.sL:ruti"nerna. .Vår
vi:r i:elt und,erl:ar och stä:l.lrle upp för o§s

srnå -i-nt-j-ma restäul:anqer öch p& ställen sorn

, viJ.]ret gjor<1rt att vj. l<ände oss son i j1*e

uier av alt r:ltoppä i ni.g s.ii.l-1.$åmrilil
ät-.e:: fiir åt-t öva:::levar men fÖr' <k:t-
cie t g'i orcle a 1'] t ici ma t e::. ocLt rl ine l- i
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;?tll; också på teat"cr., t.e:x. på "'1'heatre Kir.oti" r){:ri up[rli:tr'tl'.]. "D;]Iis l'lc;-'

C*irn'J en gtreqliiplig men ganska intressanL före-:*tä11nin'E sotn LrI- å. he-
,s.i:cr.j .r'r. J.;', ,n,,.., il:enis 't'aif ari*i ) §öm dänsad.* me cl r",ti iltr l.:i:iL.'l F,ii. hr.:v,:'1 t,:i:

och spottäcie ut snrå lexikon, . e 13.er: någorit inq J"iknantle, på qolvet -

:i;,äirSrr"+ -i..,Lt'.e trårdSmä1't "f ri:r o$§ kraS$a vardaqSmi,itrn:,.:,.)i();:',,
på lSpl.endirI" ulipt.råtri.er: Ja*go i:ldvards, st:t'r'i j.r$ =lc.ul.1e rri.J.ia kalia f:or
...,.:: ,i:;,,i, l;,il:,. ,.t'" , Fl1 nästan makäher f OreStäl).ni nq d;jt !i:i:: I ::l:i: iiirilltilt;"''
IyCha$ f ramsLä1ia ReaEan soilt cten 'pa-1 ,1u Lioi- ..- i';.ik.l.i';h*ttn ä::'
;i;. iL,:;,iisJ1",.ingens å:rt stod hcrn vict utgiången *r''i li"il;,',-i:'3 ;'rl'l,l 

l;;,r,.
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konr åt.
rnanöver.

Jag lyckades dock unclslippa detta genonl en tåktisk undan-

Ilt-t besök på "Lido" är också någonting utöver
och glitteirevy'me<1 många 1äckra artister och

det vanllga. - En IYx-
en helt fantastisk dekor

med otroIiga effekter-
Annika hade också bol<at in ett besÖk på "}Iotel de Mar1e" vilket- är
detsamma $om, Svenska kpl1;urhusei: i påris. Där togs vi emot av Katja
Wa1d6n som visade öss omkring i det gamI.a i.500-t.alspalatset' inköpt
av svenska staten på -60-talet och Ieståurera't-.
Kulturhuset har som uppgift att främ-
ja clet sverisk-franska kulturutbytet
och sprida känhedom om svet'Lskt sam-
hä1]s1iv, framför ailt med inrjr-kt-
ning på aktuell kultur och ve'Len-
skap.
I lruset ges ::egel,bundet konserter mecl

svenska musiker, där anordnas utstä11-
ningar: r uPpläsn j-ngar, kurser i §ven*
s ka m. rn.
Där finns också ett antal bostäder
som ri'tår li.iI fiirfogande för sverl-
ska kulturarhetare och forskare.
Vi.d besök på ett. av paris fackför-
bund träffär vi en. mycket jäktad och
mycket desi.1lus-ionerad man, mitt uppe
i en valkampanj för någonting liknan-
cle arbetsdomstolar. (["rankrike har
inget LO-förbund i vår bentärkelse.
Där finns sex olika "fackförbund" på
religiös eIler Poiitisk grund.)
I{an talar om att: c: & 208 är f ack f-igt
ans lutiia , , Bt-t arl:ets 1ösFre ren är 9B
r:ch .atL 20ä av befolkn:inqell inte kan
1äsa oclt skrj.va, mycket. beroende på
det stora utbudet av .lv-pl:CIgråffi lrred

många kommersiel.la . kanaler: arr bara

#i;:'lllil:f,fl::1"ääl';.. dr:t 'nl j"vlr arlretsköparnas marknad, och det
går att f å ar'betsk.raf"L, prakt-iskt: Laget grat'is'
lian ansåg att vi vat:]ånqt på väg in i ett. egoistiskt samliåiL1e där
fackföreiiingen inte 1-ängre. hade någon plats
Något som upprör:de holom mycket var att man inom parlamentet tågit
uFp, och rliskuterarle ett förslag som väkts av en föräldraföreninqr;
"ärn lagtig rätt för föräldrar att låta avliva sina handikappatle
barn,,. Att över huvud taget diskutera en .*ådan fråga ansåg han. vara"
Llf':prörånde, och ännu .yärre var at-t- frågan br*handlades även i- pressen
med sympatier för och emot-
i{.?n'irar mycket, oroad av cle yt}.5-ga och förclumman<le amerj'kanska fV-se-
ri_er scrm övei'svärnmai: l-'rarrkrike dtsn senaste tiden"

irör nr:i.tt '1e1 var tiock kort*tmuseerrla den
s tijr s ta t.rpP Le.ve l sen ,
Lod,vr€n $on vä1 är: våirlclr:ns stcrsLa l<onst..
rrrr-i-*;euln ä:: kanske all];för' ornfaittaride'r ftir ':t-t
kov:t. i:e*öli . nä.r f år ."näri. 'rä I i a .r'nrt clet m+:i-
t;.a xrl, ii:Ina r,ilqt å 'tir,:nrai:' äiI clcrn hrålqf iirI fllarj

helst vi-lI lii{}.
Irlr.: l:cci !)i Iatif:iäp §rlfr; 1;'1g*,.i: iiiili!"'an {:f.il:}ile' lil j
i:i;j;L(* ij::i lj;rrl.t, ij:l ett fin'L gä:i"tflalt pal'ti:§
fire rl ::r t:-.':, i: ;i 1,. c1 i,t ::: il. 1. :r'r.rll tl i:l l. '.': ä, '1. å i.' ,' f ir 'l 
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vs:rx 1t i..:. år: ::-.r:el.gri()li rika pr:->cluk;t i-on, Öcir när
tirit:[, iit"re,', 1:L'::l:i i1 'l'ii',{,'l j:: ;,i. l;Q;:il.'t"tt'i:''rfir"

Håtel de Marla
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i Le hlarais

.1*-

, [f'; ,',i'
i ,, '-i-*l ' {

-..--,--,.fC*I
f ," .. !. ..-
i ' ]r

**p.=t-,'*":: <q--:-"

I
t

,i*
I

ri
I.:-.i

,:.



d

Centre Pornpi,Jcu - värl"dens mest okonven-
tionella iryggnacl - har: a11tid ett stort
uti:ud av af f i son hår tned kulLur aut
göra
frAr vi var där pågi-ck en stor utstälI*
ning orn den vär:ldsberömcle arkitekt'en
och konstnären Le Cor:l:usi-er och en ut-
sf-ä11ning med Lucio Fontarras moderna

ett tiotal utstä11ningar På
en t:m bebYgoelren vid SkarP-

må lningar.
Där var väI
gång, 1:1 . a.

l4en det mest intrcssanta anser iag nÖg

laosee d-Orsay vara-, Det är en ombyggd

iåi""ag*station,' Gare d'Cl'rsay på väns-
tra seinestr*"ää". oet inrymirer alla verk från impressionistmuseet
Jeu de Paume, p]"us en del åndra, l:'1'a' av Ingres och Delacrr:j-x'
övervägan<le aeien av k.onsten här är fransk impressi"onisrn men även

anrlra 1änder åi-i."[t iatul fa11. representeradå' Norde* med Edvard

Munch, Uorn o"n trra nråi.inqå; iv aän f inske konstnären Alhert' Edel*

näck.
l-,tiiver cietta f inns den fasta utstä11-
*ing*r', av de §enaste konsbriktningarna
mecl ltauschenberg, Warhol r:ch även sven-
sken Öjvind Fahlström år representerad
där "

fellt
I den gamla. iärnvägsstationen har
säf-i: ocir <Ien kan flu r tack vare s Ln

åt de f ina kon»^tveri":en"

Dagarna i Par:is blev, tack val:e Ännj"ka'
f,uilmatade m*d intressanta akt""i'viteter
och än,lå var det mycket vi inte hann
med "
Faris är en stad ffied B m"ll joner in-

"å"*r", 
så ai It kan man in't*r hinrra i)å

er: vecka.
Men tiet är en här1ig staci, obh om jaq
f år leva någ::a år titL, reser jag noc;

dit igen. Det skul]e fiirstås varä ännu
Lrevl igare om f ranso§erna iärde s j-g

pr:at-a sorn folk-
T'j.I1 sist 'rri11 3ag uti:.rycka niin tac.k*
sarnhet LiI1 den eiler ae sonr på något
vis är inblandacie i aLt jag kornmit i
åtnjut.ande av <lebta sti-pendium'

r:;n ii l\:i 1.. )l

' ;f ils';U*grtu-'i li('lr'lir:

Vi rill iritt lta grärtsr:r Inerl r:rin{äh och fort'

:-:; r-: l'r'.-.J'' :,..:i:" ii.,',li1 i,iSitl.
griin*t,r. tlir råk'lcts tx:h tliidt:ns t:sliort

rirri iririllls n ir;l:r-i,l't irit ;ltiinnig]irr:: Lirrl

sriln lili. irrrrtiidcr <,t'h fång,lr.

sltali <iet \{.r.! cll gräns, l§'t rk:t rarl't tti' llcri,

interiören ändrats på eLt genialt
storlek och rYmd. 9e god Plats

etl r,pegiuntie rallr:trh lrrt*1.

diir en i".rlir-rk. rorn ogru*liat lri orh g'iri'

rrran arUr'rl rrUh flli;tair lch iir',:t:ilt''ri
sr.r Ili,lsdll =i'ranrl.

Sl.all rlrt ',irrrl, {:ti gräns. Lit rlet htlet rå}n liÖ$

;t,t,,l r:i.t. {,"r1 s,lrri'rt1. liirrrr llttel' i[':']iLr:' "

ririr 1,a iinrri: sidr'rr i varr:lrgr-'rrs knog

l':r ,';j,'li 1, [u].< ':':] l;,i,"'' rir i: i'lr' ...

i fre,denl I'jrhröelrilg+rii*':,
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Angående matsalsfrågan.

Amnet har blivit en soppa I.i(lril uerkar kunna

håll.a igång folk som rrldri.q fölr:. Derb;iti:en

har blivit *Ilt $ier r:sakl iq, ront äu vr;19är

mecl infantile (barnsliga) persönanqrepp

::ikt.ade mot kocken Romnno.

§ådaria' ut.talande trar inte al"l,s niad mat

alt göra. Krjtik behöver vi all a men då

skal} den vara SAKLLS. Det är vril clet nii"nsta

man kan begära , ånnärs lecJor clen al d ri o

ti"1i konkreta åtgärder. Underbecknad tycker
at.t mäten i- stort sett har vari t. bra "

J. brir jan ser:uerildes mer s. k , smalrnat, men

{"lri ,lyvärr, felarermen det. finns ju sallader
o.d" som allernatlv.
Fömesten, vad åt vi innan Unlhallrjn,går*
claqens rester i malbyttor söm fiek -jäsa
j. timtat i etL vär'meskåp. tJsch.

Flannu Y1i-t-änttä
E.L -avd.

,li å I sr 
I

r].:. ;ltll r;'r,. ir?1{, ll:/DIeri
sll.l ntd +hol*'io'{sd.s,t
htr rmahol detl

I Nya }tusmodern kan man läsa onihur clurktiq Ånn stenrnark egentli*qen är.
§om ett ex+mpe"t p,å detta avslöia."r
rr.**",r;iii vcirii, i:na l,ii"r j a Sa.r:hs att :
- . " . u'trion unrler lånqa perioti.er'botL ens,arn merl^ I il-ia NathaI.ie :L

f.,åige.l"the terr j- liclrönr ied . I"lori lia::
inte enri r:ri henrl:.jä1p *om i:.jäipre.r:
henne rrelc], huslrå'L I *arJieLet. i'
§:1*:an l**cl et.t- barn ilch r:ta* :rr,rn*"
h;åil.u I hö.r fi*h ni nåqc;1; aL-i.,-
tänke iJå r,br.rrt.sk,liir,c"lil rli.r;rpa$!5f,r.:.*
§il,;cl.r:, h jå1p:,-"ul .r'.r-',t s;l:crt: äch rrla$§a*
p]:()'/'*;:3:kC:X-

* ffur i llerlrele
uiII jaB dnrft{ fus

def uttalns
det-

siJ

f-lÅR j"l,4N sÅRN
. -1=-^ AR I1AN UAL

\fr){;->th,T'r rNIEÅtffirtvTr tNsAl,l
il1



Nya tirnsjukpenningen

""f,rf arbet§!i-ri',
l'

När försäkriingskassan
frågår vj.lken å,::*arbets*
tid som du har skali
en skiftarbetare uppge

52 x 36 timi lB72 tirn
och en dagarbetare
52 x 4O tim= !66g giyn

-..- Ilat L':r +m helsi«lr att li;g* ,iut
,r&r rncn år ung otlr frir&.

!19 vI btlr rJuha bå^ndler dct I trr åv {ni.
fatl gru Lortverlg rjntdom. dvr vt er §u-t I hö8fi rJu dagar.

Nu fuaXlerrr rJukföroitrlufea al ut
Eålltr rlcdlcmmar I lÄ.förtutdca :tgtc
fÅr crdttotns får mcr åa äålftcl as dcn
latomat dc fdrlorar aÅr dc ir eJute.
M*oga, tcr dctrldr: oct rtiftrbatiadc,
fS3 inng *åom loaprnartlos.

Xrreredqgcn lnncbår tcr tnges crrått-
aras nlb förrta aJutrlagen.

IsOOfiX) prllrr+.nstrllda laon L0-
områ_dot ftu bctde dyrt för kortmrlg
aJuhdou.

nirrrnsan e s;uxrnsÄfi n r nc
Den I december 1987 Införs en reform
sorn betyder ökad råttvlsa tbr Lo-förbrrn
dens prluåtånstjillda r»cdlernmar. sJuker-
säi lntngan fdrbåttras.

fiarJutpclrraf4 trför. Den inne.båir art
din b€råknadr ä$tnkomst delas med dln
beräknåde årsarteteild I 0mmar. Ttm.
sjukp"nntnger bllr g0 procenl av det be-
Iopp man då fÅr fram.

Orn du tn riss sjukdagskulle ha arbetet
5 tirnmar får du en ersåttntng m€d 5 ilm-
sjukprnntngar. 1O ilnirnar gef tO rjmsjuk-
perrrringar osv.

Ersiittntng frir rtllfäliig r.'ård av sjr.rkr
banr brråknas på sammå sått.

NaraEsdagco försvhncr. Ersåttnlng be"
taläs air,en frir den iörsta sju&dagrn.--

Fridegorcgcln btlr överltödlg eftersom er-
sättDing belalas för varie llmme du $kullc
hä erhrlat.

l'llnsjukpr:nnlngelr betl'drr nt.vckeI fttr
oss privalansraillda ,nom LO. S"årskil!
rnyckct firr den: med delU<isarbete ellcr
oregelburtder) ärbetsrld. Antiiger, närnur

}IUYÅRÅIT DE SJU KE R§ÅTTIiI I BT C

Arbcrl 
^Ddcfrioa 

irbrtir S-{r€.rrreLr.
Åroirrli+rnx{ tUO oookronry
l.i)It Frt {rtr8 3ES llorrot
Sluklr.rrntng tt{, qp} S{,
pc, d§g 1tG5\ l0O i{Tkrr\nor

.Altlcn ir rjut arA,ndrg tom r{ihChg.
Lsnrficfhllil 5>:385,, I g2Slrörrrr
Erbdtturrr(, hrsjulnärr.lrdåg 0 hrurxrr

f{ir Chrlrtcr &oEfttr drli ryå dmrjelpcnnlagcn
rtt trtr"trd.m:
.{fiel*t{6mst iå? 0OO kronur
Ctnbrt§:»lrrliin pff liirr*rr f§ !f§|rd,r.
lön, ntl1l,k:jt(

i.,

vi oss dc villkorsorn så nrånga andragrup-
per *rdan lårrge förhandlat sig tillt

Tirnsjukpenningen är den kanske st.ör-
st{i sarlalf0rsåkrtngsrefrrrmen sedan ÅIP.
Den kornrner att ko-rta ca 3,5 miliarder
krorlor onr årel. prngar som sannerli(el)
gär äi råtr häll!

Df;n 23 åpril l.rr8I t{r{ rlksdageo beslu-
Iet om !.rmsjul,.Ix.nllingcn. l'orsiagrt kom
från regrrlngtn och \är elt resulläl a1/ LOs
or{: §A}.:; dlskusslonrr om råttrrtssy" 

"rr'rU-frsättning.

SJUI{LOI{ - FULL I(OMFEI{SÅTIOI{

I\ilen lnte ens med llmsjukpenningprr tår
pr'l?atarstållda lnom Lo-områriet ltka hög
komprnsation som t.iänstemännen "- d<.
ffu'ersättning för hela sln Inkomstförlust.

Rrlrtig rättl,isa får gi först sedan arhets*-
glt arna llar gåtl rn*d på atr hrln den frirlo-
r&de ,nkomsten ska ers,ätta§.

Om LO när sin mAlsältntngl med dr 1är-
l.landlingarna hår ett långvarigt artrete
föds rill ett hckosarnt slut:
r lir tSrSS drey I.O ot'h soctaldernokrätrr-
nä Uenom sJukfiirsii.krtngsrefrrrmen.
r I 1971 års avtahr,rörelse hunde så LO
träffa en överenskbmrnelsr om avials.
gflrppsJukf$rs.iikring {Ati§}. Men §1. kost-
nadsskäl bestämdrs karr::stidrn rill heiir
30 dägar'.
{ lgSS såt:rkles kalenstiden t ÅC§ tili 7
drlgirr.
Ilet frårde stesrt ä,' alltså timsjukpen-
ningrn odr * sfi.rili,qen * dt: pågående för-
hanrJllngar*a mellan L{) och SÅlt om
.sJukiörxrn.

JÅMTtiR §JÄLv

Så här: firngerar sjukersåttningen lda6vid
kortarr $ixlhdom.

Jåmfiir räed crsilttntngr:l eftt:r dcn n3-a
:'ufrrrrnrrt ocir s* vilkrn slrlllnad det biil't ex
för drm s;our hrar on§clbundrn årbet$trd.

tsfÅ rUtfi SJUlrPn§r{INt}Ett,

för_älbcrt Lonracr dcn ayr tlruJutpcnnhgco
rtt lfiJlabålIi
År"sinkafi:sr iOS (t00lrrnnor

lJrn p*rdrrA . g85kronor
I-rirr gtr {irnnre {B lir(rnor
TinlsJuhlienn}nfl .ll{ krorror
lrtft(fiiriust tr åis krunrr
Er*ålintr6
mh.d3g Utl.I.d{trg §r5;143 * ! ??ohrurror

HomF.rsaJrr,rsn,nå 1.119 -stlproftflrI SI5
N{,mprrl$alto}r$n,"å I :H * 5O prrrenr.

[:rsårtillng
tLsdr\l ton) frcdä8, 4t247 r llBS hrörr(r,

Sftl kronor
5!H Lronor
8,} I :ironrr:I

8.',J{l krori$r

2x33ft e B?$ hr.l,ror

C&rlrtcr Cerlrrron erbdr.§ t?uLllt.
.Arrilo§0lltsl 13? OUOkRTt}.or

llirr, ntrrtshlll
rarda§
,rirdrp
nsda*

fijuklrrnrrirrg .l:l?-iJtil,l"I!{;

CLrIri.J år qr§l. iJ[ batlrjdft f: sdril ro rs ronrtrtr.
l,r)rljirr.!1lst triiill*IiJ:,J{ 8?l - I gsl? hrri,l$r
l;r$iItilrr,{, rrrlj}lk Dändrdag 0 irlrrrto:
E{r;'.;lrrlD;
lÖr.ct},gG.h §{:lftdng

lil.rorltrrn'1:t{rr.§i.t, i-åål .. J4 prure.jrt

;sIdå(
tli)*§'d
.s{,u1da#

l'i fi i'; r. kF:r:"' ) :r t r:t{
.$0 p:r.nrt ar ?5 n,, 6? kKuril.i

l":rrrii,rilduur' :iå!a$i.Z+8:Ll !, I .i1-l!3!i)$br.

F-ts.ittr,r:r,,1
f'r:las tll 1;:,r:d.*f;

li$llilrtI;Jar,r.1ilrirtti/å

,58! kroyrr'
3&? Ironr»
fll lcroror

{f rlir fi} E j e;Ofl kroir{ir

.1.-li'i.).t i
, gB§. l'O fir'{}ir'y1i



Skvddsrrmbudens ärhet.suppqifter är $rn-
fattande och .i må'n,qa fall är dirr eqen
meduerkan nödvändig.
Du*sil<a11 själv pfitala bristerna i din
arrbetsmiljö titl arbetslednj.ngen.
il.iäiper lnte det så sk*11 du kontakt.a
ditt skydcjsornbud.
Du skaIl anmä1a olycksflall som rJu råkat
ut för på arbet"splaLsen eller på väg
t i 1"1 eIler f rån jobbe t t.ilt din arhet.s-
l.edniåq, och inte i:arri ti t I f'örsäkrings*
kassan.
Du skall anmä1a "l,i.llburln' ti11 arbnts-
teäEinään. Jag hehöver väl inte påpeka
at t om de t.t"a görs ri ktiqt så kan du
sjäIv och andra kanske kJ.ara sig utan
skador. Det är väl ett t i 11räck I igt
gott skä1 f ör att du skal I ut l=öra cji.n
etv jobbet föi: en bättre arå:etsmilj'ö.
Det på.stås att det j.nt.e l"önar si_q att
tjata,'dien nåqr"rt måste q(iras,
i(err du ko{fimä med ett bät.trt: förslaq
t-.i 1"]. hu;r ui skaJ.f f å ordning på rietLa
så ä:: det. uäJkommet.

llarrs-.Jijrqen P ilz
Arbet-sst.älIets
t{uvudskydrjsr.lrnburJ

*'
[r.r,,r 1i*h a'i lriir 'ri 6,'utriri,, ,:ri i"

Instruktion ltir skyddsornbud

Det år'ilar sk),dds<rmhud arr inom stlddsområtJcr bla
r fonlöpanije hälla sig untlerrålld om arbersrniljöfiirhållanriena bl agenom k(,ntakt med arhetstagare nch arbetslednirrg.
e llelala arr r,klddsanordningar och ävriga hygienirka anordningarfinns, år i gotr sLich octr anvsnr{s,

s sl':afIa ,+ig ingående kunsLap om dc r..liyddslärcskriflu son: gällr:.
inoyn sl,r.dilsonrrädct,

c mcciverka i infirrmarjan dll nl,ansGllcla och mindrråriga om riskernai arberer rrch särrer atr undril,a dessa såirr *;;;;; i inforurarionliil rsp11lgs berörda arbcrstllgäre sm akrsella arbetsnriijöfrågor,
r rncdvcrke i drredr:iflsär om oxsaLen tifl intrsff*dt rillbud. otvcrsfairrxh 1;rlcssl:adtr srmr verka tör str hkfiandc ,murJ*i}"i", ir,unjsjl:ar i f;-amtjrjen.

I ;rii 
,arhctsragarnils vågnl.r frarnställa öllkemål orn arbet"smi{iii.*ly;hr:i* till herörtJ arbrislå<iarr r:flgr tlen t:err,.**, urt*tr6ivarnriut.(ctl rrlolaa sådana fran:.Etällningar sar:rl ati irneirverka i uppftilj^r:in,i,r ar. ;r11 irriirlta årgiirrJer ]ett ljil ås-{fiåt ,"r,r,ri-

r, slirhul§rä a.rl}crstaåtjrrna alr itrresrerii sig !ör r:ch jj,:ltå i strå.t'unrl,.rrs att slirl.a god athcr,rniljö
& ririt* -t{:r :r!an(Ti6g och per.-tizr,firr-itlije ir1, tlndtfjiiliili:i$,är.utr«inin;ar. rii,.f;riij,;ntrr rr m s(in: r,it. il.r.or::rlmiliiic"
,: -':L::: .:tl , r:-li:rri..)f. år tri,t, cilrt iiljftr,J,. i:rkale;. n:rr",.:d*i:tt:i,.r rr,;hn.rhJl:L':f tt{di:r

'u'lrh"'::4
g,t ';n;t '!!:f t,ii:iw#

,Je.

;r,.-lgt .fäl;*:.irr



il,i+
$

HYRORI.\rÅS EI.{l:ÅLD

It1'rorn:rs !iu är cn brottning'
1)* slirer orh släpar och drar"

flessutom har nr1'rornl drottning
prccis sorn vi m:inniskor har"

irlcrr därrn.'d, och dcrta är illa,
lr likhctc:n {akriskt ftiri.ri,
t,r' m)'rorrle är imbecilla,
ineiTs n:änniskan är ctt gcr:i.

l,xcmi:ei:- Den fåniga ruYrän

sei-rt strctär tills bercn går av

hrrr knappast crt tallbrrr till hyran

ocir kn*ppast rt'r grop till sin grar'.

lrlen säckar hon hop nagra tinlmar
su bördoi och felfard diet
I'ron l"rål*r nredan hon sl'immar:
i-lurrr, r'ed r'år drottning är fet!

År' myror är intct rtt r'änrl.
l{å dc ;rlltsä forg,is i sin ljung'
IIcn torc dr intclligcnta
s:r rk;rff;rdc dc sig cn kun.tal

Cent"erp:artieL bordtl k.ornma rntd i,

Gi.t t."tlr,, t: * llekordhsit "
Ilorn borde, ef ter seF.are års pras-
tni.:.(inr.. :. , 1.?ef å. r"i.i ;:'l ljSm;,i5f a r":i p.:li

artt.i.eLa frarn obegåvaae parti-
I ,: C.;,; t:

Vet ni att §veriqe, trol igen .ir det enda
land i värlrierr $om minskar statsskr-i1den
r:ch sarntidiqt minskar a::hets1ösheten.
Ilebtår srldan brorgarna ägnat all si"rr enel:-
gi Och al"l"t .sltt- kunnande på att öka skul-
derna i.ltån några märkhara hiverkningar.
Av amel- i-kanska ekouomer f ranhål Is nu
sveriges ekcnomi.ska polltrk som et.t, före-
döme, efter Reac{ans totala fiasko.
Äv Reaqarrs beunCrare f inns srrårL i:ara
Bi idr- kvar . Men han har j u, l iksom en
annan stårrdaktig,rare1se, ett huvud för
sig.

äffir***"
Urrr irui-r rrräruriskor i viirhl,r: lq,v-

4f .** vi svetsi<:u. skullu nriljön
bii ourhiurilig. Dii ;rkrrlk, dtr iirr-
nas tvä lniiirrrder lrilirr r,:lr ? 50ö
kiirnkrirlivcrk rx'h riet skullc
sliippu.s ut lertr gänger mt-"r l!'eon
iin i dag.

Dt"t sade Xfur Kårgrssern,.vir:e
ordfiiu'r"iirle i ir,irirrrskr.<il.lsiiirc-
nirqgr:n. vid ILR"F:s rn;ljiik+rrfc-
relc; i går.

- §d hdr har jrg tagit mi1 öuat
fill Finlcnd i drotol uran art nåa
giort sltär at det.

Det är konstiqt ått bara öststnts* -
§piorr{,:.r är intresserade åv' våra
ri j- 1i rära hernl ighe ter.
1/äs t.s taterna borde ju vara mer
i ntr,€sserade av desia då ju
Sveri,qe, enligt borgarna,
fr:r en öst-siatspCIiitilt

+=H
.:*-:-*
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r:iir.r chrltr till an nrcr hli vrrkli6i lrd:rr sunt
inrpircra lagct,

Gubbstr^utten

- il{cdbertämrrande
betyder att vi är med när
chefen bcstlmrne r *

äNSÅNDÅ§lEI*,J

VAD ME},]AS MED

"Ho J menan(lan,,
fö::eteelse som
rnöjIi.gen finns
Bruk -

"I{OLM§"NANDÅN"

tycks vara en
f unni ts el ler:
inom Hol.rnens

llul länge den har: funnits ochyrd d*! egenr-ligen a, rrii ja-qinte fåtr klarhet i.Jag ha'r arbetat här i över ,19årn octr första gången :"ä-r.,ora*Latas om detta i*nåm*rr"vår rorett par år: seclan då lirernäi ru.i*_dorf efterlyste <Ien i tM.-
fan ,1u! möjligen vårä så attden står ör",er LO*kolfektii.et-
ocrh f lorerar mera på tjä;;;*_lnannani.vå _

,iag skulle värä tacksam om någonkunde-LrppIysa mej 
"* "*,A-å'*aegent J. igr_:n i nnebär 
"

BosostiÖeialfet
1#ä S;;r'ii fterä $;". P\i

vi rkall rars:L prå rnintlisl"-:tr: i,e h r ilJ r',e [lcr nr,iiligh*t ,rtr .:r]l{itl{r'r'il iie
r{h la i,lsrar.

,#",sh;,tt urveckla
lörsriir rrt särt;r nrål .rch

\ii tk;rll rc rill rtt rli.r sk:r li.rrin"r hundcrru och klrrn:r till rlcrar krrrr
t,,:h insr: lrur r.iluig var.ruh en ;r'tiss är [iit'i tt kuttJ.rna hlir niijda'

Yi r!,.:rll ur'[ttta ii]r rir I-lolulcn slår"fiir iir;rlittr. I).r :klfl grilla alk i

'lrr cri hr* pertner' fiiriilret;rlirr, irin pro<.luli.rrr och rnrsliirrcr tiil ltt
i'. rr n rl t'r, lctr retr t iirr' r,och arr st ä ll d,r.

1t,?,ii*

Erik Jarrssor:

- fi&r ni inle lrom arctoriaht tilt oali.-sress.prosremmct inoru tv6
timmar bllr dcl rparkanl

l:i, irr, ri{rt ,gl,t ,,{i'



rr PLIi r'§CX"lABft"'*,{ I'

iiår rn*dleiir* tidi.q;rri* s!"|)erilr:t.i'*a rcli förburrds-
rrr: C f$r;:nrje Rn i n* " i' :liir ;jr.:h:: i:r :'r,ll.:eri:. i' larlss on
f;"'lier: 5il-*- r:å Ntrbr Jdi:i;eii. i'rår, .,i;: :-Licltviri
uäl underräi.t-st hå1".1 lra:' re.:irå<t.l-cl::ri f"ått he*
i<råiftat att. hrun bljrii.. ut:ierjtl på hr}.t. andra
*l'under" i\ir:i:ei r-Jä'-et'r hn;: -irile f,åitt s;i t l- rranrr"i
ei'r-or Nobr:L industiier i. Eofors (l(rrr:lskr:ga)
rri-nn [.värt- orn.
iii:ine '',irabhras" tu et.t fliiritast:lskt konstverk
r:i.l lverl<al av La::s Ti J l[:erq i snedjari efter
*':, i116 av Jcil-,iiy Ker.l srrr, Iir:m "si.raff', hair
.'Lrrrriny fåtl i upp;draq aitt. ö,;er-läniria p:resEnten.
;]crr sr;m var på s{:n;,:stg avd.r.rölet. har set.L:
r,ri.,rapi.,lsen i v*l'kl.i.qi:e'ren" ri,.rrir-rla f'år håIIä till.
1n.Ja med derinn hjlcJ ei,inr: i;il-t.a i vår förburrds*
r irining 5IA så småni;rr;tnr. Dei. slculle föruåna
li intt-. konl;i.verket til".tcJrnq siq uiss
:.irf ;iliirksarri:t] i .

lifl0.

och §ovjet har hrörjat nedrusle
bör jar vi i Sveritle '??

I{E,RÅ!

11: yis.r aprcpl miijrrdinsisqsn
tili fiirslnrer,

iili'5tig Dagermäns
tr D el q s e c, i a r tf i

T'ir{cns tcckeu iro uudcrhrra"
I'lrggan opa c,ch vär p:rroll är klar:
ii]*r knnrnrr sh ri ]irn firrsvara
de }ranoncr sonr vi redan har!

Ställ en fiistning på vår lilla h1,dd,r.

{)m takct hill*r är en anrran sal"
l':lc,: srrlCeter sil vi kan bcskydda
de soid:rrur sr:,rn stjir Lingst tta^kl

&IEr irr allting! Ili:t är latt stt lärä.
$ygg {}rrr: hedrr ui:;:å Ljungbyhcil.
Ocir {J*ra sr;rdshuiJ stxn }i;rn hjälp;r ri}I rrt bära
*.i,-" g':"'är vi irrtt r.rrli;i,l rrttiJ"

t.,$A

Nii n

d#"8 \

§.r'

F

,ffi-- H'ih

-ry'
4/-

-v'i.*-,+,.#

-.;**#, '

kffi#iu#ffiu



" 5k i ft schemaomröst ning "

I Hallsta håller vi på traditir:nerna
Uid omrästninqen deLtog 503 av

ca . il00 sk i f tarbetare .

206 röstacle prå det gamla schemat

och 24I på deit nya.

141 viile av dessa ville fortsätta
att arbeta 12 limmar på söndag

och 86 8-timrrar:.

ilet b1i:r vid det gam1a.

lnfor:mation från RtD.

i932'genarnfördes I timmars ari:ets-
daq och 48 timmars arhetsvecka i
övriga Sveriqe genom lagstiftning.

q Bet värsta är dam
§*r:ug** så,imdagmffi&o

frrt

l\ierl trrngan so,,, tli;rs

lrastar antiiiittrlan"surli:: n I cn

*ftt, tl"n h,rrlltr1't'nde lrr,*u*n

Åvsl airJ,r,i n gsriirr']sern ii liedri tes

nrålmeijlr clct och energisll

1,;1 alla forelag

l-uflen spra)'as nri:rl IID'I

och IlliÅ

Irbja, hanCduk ach nu
rs-r klocka, Nästa qång
kommer den.
l'lol,menandan.

"f RI T Ipsf ötSliKBING".

Har du tänkt på att nrecJ-
försökra din fru/mcri/§arnbo
i uår fritidsförsskrinn
inför skidsäsonqen

Kurt

*---l\_ _e.- 4J



l{irrrirostl,iiirLnr r:cl r lr'ilesrrii

,'\rlv,:ntsst jiir,,",' i5's<:r

i I iiinsteur:innerrs enl';'trlilisviilt:r

or.{r tr},eturrras tirilirurilici'us

Suilsparli*n giiJ'rr i su"tuc'Lt"'s

Sr'eri*e

Ilen rrirtlv;. liirctug';nLirrrnrl':n

satnlnantr,iiJ*r


