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FÖRMÅNING

Åndre jämt vi lasrr,
rglna fetr vi glömma.
Br+der, Iär dig haste
Iångsamt mrd att döma.

Eärtre äri åft bärå
vittnesbörd emof §n
§nnart är art s&ärr
tusgån ev rid roteri.ff.f V Å- l#

sf {4 {sTEfr
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Hat i värld*n så vi,
när med ord vi kriga.
Lille broder, rnå vi-
darf*r liellrc tiga!
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Grundmånadslönerna cikar med

fdljande krontal;
6r.l + 35ffkr t.ilt 7485 kr= +4r9H
Gr.2 + ]55kr ti]l 78B5kr= +4,75,ä

Gr,3 + ]64kr ti11 8?35 kr: +ht616

Gr.4 + 3?2kr till 8720kr= +4r5Id

Ti11äggen'i Brupperne är oför-
ändraderr.rtom 3 :e ti11ägget.

:

i f,r.l som ökaf med 5kr/mån,
Tjänst.åårstil.1ägget som utgår
efter l0 års ssmmanhängande
anställningstid, ökar rned

45kr till 1]0kr/mån.
Produ[<ti.onsprernie* på budget*
nivå ökar med 15kr til] 365krlmån
Itt nytt ti]Iiigg t! Tekniker*
tiltägg" på ?50kr /mån. införs
på Uh r Transpor:t och FI*lab,
FörhandJ.ingar 0m vilke som

skall hd detta skaIl genofiföras
på respektive sektitln ach
beräknes omfatta ca.40*45
personar. UnderhåLlsbonusen
vid 4nÅ st*ppLid ökar med l6 öre
ti11 32& öre,/tim.
Beredskapser§. med fl.era ers.
ök a r med 5Yå. *

Vardasar; 14? kr"
Lör*sön..;
Storhelgl
Uecka i
I.{bters. :

408 kr
497 kt

1351 'kr.1I2 krldygn
Ti 1l f6r fogano:lllIägg Uh : 546kr,/år
och f ör' vissa ,dagar'b. i drif ten
2?, kr / år'i:lr ';' :':" ' : ,' " .''l''i''

uerktygspengar r snickare !

277 kr /kvartaI.
Arvodet tilt Hso r379 krlår
och t i 11 skyddsomb. I 289 kr,/år.
"6ulpapperst i I 1ägget',
?6 ,48 kr,/ski f t .

re qtrer jär ski f tbvte -

§am du uet ändras dessa regler
den l/IS-BS. Åtla som berörs
äv ski ftarbete kallas tiII
utbildning i Io]kets Hus,
Häuerösalen.
v/9 1r.00-13.00
?/9 t4,I5-16.I'
s/g "tl .00-1].00
?t/9 Ir. 0r]-]]. s0
?Ue 14.-15-16"13
Lön utgår för tuå

för }ag A

fär ]as C

lör J" ag B

för åag D

f6r lag t
t åmnra r .

J*hnny

ffiTB3{ §3ilT§ §OH§

att höja din
sjukpenning

Du kan göra det genom

,tl ringa till 1 ,

f6rsäkringukaeean
el"ler hämts En

blsnkett på fiirsäk,rings
kassan



Hamnens last ni ngsackord,
I it I fär fngandet'iI t ä gg*t : 4 ]4kr,/nrån
AckorrJspriset :10,78 krl ton-tim.
U t e b L j v e n' v e c k o s J u t s u t 1 a s t n i n g

JdZ kr.
Tilt detta komrner sjuklönen
från I;a maj som efter många

års diskussion änt"Lige* bti;åt
tenomförd
3emesterltinen f örbättras också.
Jppdelning av sernester ersätts
ned 5i5 kr fcir hel vecka och
115 kr för enståkä dagar.

\

§emeste r t i 1 1 äqget lsemeste rdag
ändras från 0,6På ti11 CI;7,";

och semesterliin på rörliga
l"örredelar f rån l? r ?29 til]
i3?d, §tyre]*,-en her beslut.at
ätt genonr.fära skiftlagsvis
uthildni.n6 under septernber
månad angäende de nyB reqlerna
§*l skiftbyte och 0b-tilJägg":,
ilessa träder å kraft från
I : a sktsber.

Johnny
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?ILLBÅI(Å TILI, l2.TIMI,IARSDAGE§

De senaste årens avtalsrörel.-
ser har ganska ensidigt inrik-
tät siE på att göra övertid ocl't
obekväm arbetstid ekonomiskt
attraktiv, och årets uppgörelse
avviker int.e från den linjen,
Det är en förbluffande fantasi-

Löshet fackförbunden visar när
det gä1ler' att. Iösa problernet
ned obekväm arbetstid. Med lite
ansträngning går tset givetvis
att'f,inna andra 1ösningar än
eltonomiska, i synnerhet som
deesa också strider mot LO.: s
j ämI ikhets strävanden.
Skillnaden i löner me]Ian

verkstadsarbetare med bered-
skapstjänst och de övriga var
betyäande redan förut, och fack-
förbunden måste inse att de är
inne på fel väg när det blivit
vanli.gt att arbetarna sjäIva
beEär att få övertidsarbete.

Föl"Jden av denna lönepolitik
ti"llsammans med en ev. mlnsk-

ning av marginalskatten - kan b1i en återEång tåll t0 LZ tir*mars
arbetsdag,
När man vet vil,ka uppoffringar vissa av våra förfäder fått görå -

några med livet som insats för att uppnå. 8-timmarsdagen, är det
fruktansvärt om detta ska spolieras på grund av sIöhet f,rån f,ack-
förhundsgubbar och arbetarnas indifferens.

Redarr på "Pariskongressen" 1889 väcktes ett förslag, att göra l maj
tiIl r'arbetarnas internationell.a demonstrationsdag med inriktning
och krav på 8-tirnmars arbetsdag! - Två år efter dsdadea tLo personer
I Fourmines, Prankrike vid s&mmanstötningar r.rellan demonstranter och
myndighe.ter, oclr de åir inte de enda som offrats i denna kanp.
I §verlge infördes 48-tim,marsvecka år 19L9. Detta skedde under hög-

ljudda protester från högern och arbetsgivarna.
Inte mj-nst de styrande inop HB agerade mycket aktivt mot 48-timmars-
veckan* främst Eenom CarL Wahren och llallstas platsshef Fredrlk Gr6-
vin, Dessa bildade ett nytt politiskt parti "Demokratiska medborgar-
förbundet" och delvis med hjä1p av arbetarröster lyckades C.Wahren
komr*a in i riksdaEen vid Lg21 års va1.
Ilans huvudsakliga arbete som riksdagsman tycks ha varit att bekåmpa

den 1919 i.nförda 48-timmarsveckan, som han ansåg besvärande för före-
tpgarna. Åtminstone skiftarbetare, ansåg han, borde'arbeta 56 tim.
Det kan tyckas konstigt att, det fanns arbetare.som gav eitt stöd

åt en rent arbetarfientlig samling, men det är faktiskt. inte så ovan-
ligt att företagarna lyckas dupera sina anställda.
Lyckligtvis blev inte CarI Wahrens politiska karriär särski.It Lång

och lysander och hans strävanden att vrida tiden tiLlbaka kröntes
aldrig med någon större framgång.
Det kan tyckas pesssimistiskt att tala om en"återgång till 12-tim-

marsdagenr rnen Eör vi övertidsarbete tillräckligt lönande, är vi där
innan vi sJäl"va vet om det. Inte ru&nga länder i västvär1d6$.,,*,,intä
ens de ned mycket stor arbetslöshet - har i realiteten en.arbetetid
som gtärnmer övere*s med den i landet lagstadgade. "r,,. ,, r l

Jag anser att övertid och obekväm arbetstid INfE skall ersättas med
pengarr utan I.le<I J.ertighet, och att vi med kraft skall verka e$r ait
få en ändring ti13. stånd sä snart som möjligt.

Erik " J.



UFH hnlenserar
på 4?(*stieckel.
deras aqerande

Irärq.!r kan de ju
st$drHstpr från

scm vanligt
msn efter

i'te.ionaf -
hoppas på

borgarnä,
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Industriförbundet anser att
§oci.aldemokratiska valaf f ischen
om indusLri ach nii} jör. är krän*
kande" Där står att; ,,industr.irr
inte setsar ett öre på miljön
om det inte lönar sig',.
I,led andra ord: Först när böterna
för miljäbrott btår hsgre än
än förLjänsterna för rniljöför*
störing, vidtas miljöförbättran-
de åtgärder"
Fcir övrigt är l:öter för miljö*
l:rott ovanliga. mycket beroende
på att företagen sjäIva bestfim*
rn€r när mii jöpi:*ve.r ska tas så
de kan stänga av de skitigeste
enfreterna under den aktuella
tiden -

Xngvar Carl.ssan bör
översyn av sin buss
.besiktningen i höst"
dr'a nisstänkt mycket
senaste tiden.

nog göra en gru:rd}"ig
om den ska klara* Den har hrörjat
åt h§ger på

SB#frK§åSLMA; trtt gå*
gantåskt skntt*Swsk p&*
gÄr iruemr dem svenska
d.etaljfuamdeEm"

Tltts att lt*oper;lticnen ba*
rä rellresenterar åS groc1lli*

Ev marknad,?n år dei åndå de
som står för 40 Procent av
den moms srm betalas in till
skattemyndigheterna.

f$".LT

/1J-*it**-T
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#ulto{#-l"t
I"lan ser och hör i f,V nästan varje da"
rnänniskor som svälter nedan vi har det för bra,
och dorn vi}} att vi, med vårat överf }öC,
skall hjä1Pa alla dom som är i nöo"
Jag kari tala on ifall någon j"nte vet
Oet ar sånt som kallas solidaritet,
en r*oderryck från tio - tjugotalen,
betraktas nu som helt och hållet Ealen"
Själv har jag bil och båt och eEen viIla,
så jag kan ej förstå att rnänniskor far illa'
ja, jag har faktiskt allt vad iag behöver
men inte tusan får jag nånting över
att ge bort ti]1 nån jag inte känner

jag ger inte ens nånting till mina värrner"
i- bet är klartr €il liten slant det har' I0ärlr
men den ger man inte bort - den §par man,
för det kan komma sämre tider sen
och då behövs den mYcket bättre än
att ge araber, svar.tingar och judar

doå kan väl få hjälp av alla sina gudar-
nej - det boräe stoppas detta tigEerir

förresten -. dom nåi lägre marginalskatter än vi.

'Tfuns Carl'Xla Gustsf

I§,5xs#Y"H"e,.P**
hålL

,,i*. Den rtorn U§Å'rcsalr blev ertt

fi;k; åmerikarerna trodde
'i itt äet var talusn Ingemuld
' Benctsson' deu ganle Monarh'

arbe-iaren frårr Varberg' E{tlE

Y* kuns. Carl XVI kom tiII oeh

-"a I däkcru-Eden fÖr Btusc€
PISE vid &soket P& DisneY'
l'[d.

.',- tql åraethög äd fÖreocislde'' 
rnoltat t t ett gAre något &t
kunqahuset och Eov§aot€det

I ddnlrser Z, torr börjar hit:
t* din ratä elaks tonen efter §-
e n'rrner, beråägr rePo-rtan'
Aobcrt Aschberg sanningeu
ou US*'tttta6n och kornrner
rred ctt lYscnde försleg:

Börsuoterl hoved
Ile borsertiga har ju P-laner

på att PrivatieEra både telet'tr'

kaxexgmäeaaffi#å'ä

§l:*'å ercfo &J *m d* kt:llrsrc,*r tåji
xssakåen ä h$sg" ffipä*i*nsåå6eä år
de:l *xs3lt råie*-

ä*6rar l-l+..rLq*e se - r !"i ffil mu!
.{itor ,:a:r l*un4ir}.r:s+i r.il§ * i slae-
åägS fot*§*d **t: s&Ii k'ai*kt u* a1-*"

eå*rieu-u" #,'Srus :::i*af g"+Jdk*iint stå

;, å,i. lu: *pi..i: g!*l-i ;, p i: ;: t' :: !* s -* å i,+E
.ril l'rJE,l.; *..,i-,.. oo&.-i li.unq*!;r*-

s*ft" ffu f,Sestå§. glt dire§c* äm På
in*rr[is*am.

S§esi eEä srm*vå tf§i å åardr:i*6era
kmn förei:*gel- -lrnnpp*så- s:Iiss-
I-vcåci*s- Ålr:, fr:ag1gl'tsdrr&dletl *v
fiär;", S'*rria +ch Print fiei*iE
* lau-ot"i*t* tsiiå c-!n:, li}-xpx"i*seru

#;h se's+::nn svgites"iee!ågi'" -
S'elat ellPPer Fåggrn 6g dfl *ti3'

f.loer nå åråvsfceeY** vermv fu*q"'
'"*-tldr.g"* rer å5 ruiffoag-'";tch
kan Iårä deå x-v* krurg*i'slagea'
utrderhå.3}m sä:*rs *gme r§**'t,
rfläcsref *{ie;' och sjuglasv #8F}sr'
G**"U*lr.ili Sil#;,i i _rå.+rl*-

fu0.;1*,r t*cfu €&.g' .;ErYt eiet :':lå et'i
oo*r:f*#froÅ, e9f gige*tisBrt "af
Chs$'urs§". fasa 1råi ies'*'
- -pitiU 

ulr 
"' 

uisl:e r? irarf år el *i-f
Euesec. avskzufes ju i*te" åär'n

biir'$*rE. vad Fssr'l e"lirid hutr ve-
rlb prlval

L:#f
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*'.rtn rÅe uu..rvoä TtF§.

SKRIV TL BAD

rUR ORYGT ITT ÅR SEDAH IIIB-]ST LCI-OISTRiKTET i STOCKHOLfiS
LAN ÅLLA §KR I VKUI'{N i GA ATT SKR I l/A I,IIR 5I NA TANKAR OI.1 L I uETI LAn$ET. DtT KUilIUE VARÅ [N l$01/ELl-, DIKT ELLER HiST0RiA, OF,I HUR DTT VARfiÅBt IGA L I.VET ÄR, SKALL 8L I ILLER -8ORDE

OI.I ETT VALSBYTE PÅ FM L2,
J0BBA S0t4 0PERAT§R, i NSTRU-

PÅ M/S AROSANDRA TTC.
iLL B§STÅ BIIRAG t0CH DTSSA

'sKRilJ EN RADU, L0-DISTRIKTET,
11 ?3 §TOCKHOLM.

VARA
YARTUR l NTE 5KR i UA FIÅGRÅ RADER
E4IN DAG S014 HJfiLPRULLAft[, ÅTT
f4EITTARENS VÅR0AG, IH STUVARDAG
VARJE MÅNAD UTUELAS l.OOO KR T
AR INTE SÅ HÅNsÅ).
SKICKA SITT BIDRÅG TILL
BARNHUSGÅTAIlI L2, I TR, 1

rlCKSAIrl§ H0uf LLPft I STAVL LHC

STURRE PINEAR . PR;§ER HELLAII 5.
ATT !{Ai4TA 3 fACKF§fiBUNDSPR[5SE$,ts
UfIIDER HUSTTN 1S87 PRE SEf{TIRADES
U[LLSK0LA I BL A SIÅ, 3 §ÅfitBAlrtD
LiHG I NOVEttSI(RIVANDT SfiI'I PÅGÅR
1988.
REGLTRNA AR FSLJAI,ISE:
- 0ET SKALL uÅRÅ rn 0R I s I NÅLNo'vrll
- HUS§T SEX Å4-510*R
- i4Å§Tf 'VARfl 

l'lÅSK I ritSKR i VEN
uiLL f{MTå fitR - 5t 5rA i{R 4/8S
ROGER BEftGLUruO.
fiIOVELLERNA SK I CKA§ T i
MfiftK KUVERTTT "NOUELL

LYCKA TILL !

s00 - 20.000 KR - rINN§
NilVEL LPR I STAUL I NG.

I VAR I.O.JOilAHSSOilIS N8.
DHRMED UTLY§TE§ TN T§U-

FRAFI TI tL DEN 31 AUGUSTI

{r,l TlDI§ÅRE PUBLICERAD}

- TL L TR KOf{TÄKTA

\
I
I

LL !14, B0x .1 1 38 , I 1 1 8i sTCIrKHoLtr{,
PRISTAULIffGIN".
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firrt rlt. [t *ri10rLi,.;c1 vinngf u,Xtgl
s k,r-tÅ den l-t*{-Ll*1,i ur rkså}rrhtleor

F riur*i tu rÅ § , 'J

Ywiå mmwäkåmsr

Cl En lY-reparetör suc-
kade:
* FoIk iinger stup i ett

och tror stt det år fel på
deras appareter. Bara fOr
att gubbarne i rutan ller
två.ansikten. Åltå hsr tyd-
ligen glömt bort ntt det år
val i år. ".?

Pr*ssr*§kmnä

,a'r;qa;i,. *rl:it'i

*t-+,;;lvgf,l.ä

il Pro'Ii"s,en h*id*r' *n bil
på rnot+nråEeu-
- (irattis, ni år den tu'

sende $ilisten på den hår
nva stråckan. Bli får ett
piesenr!*ort på tuse* kr*
rru" 1I*d tSnker r:i gtbra
f$rp*ngarna? "

- Takärkort.

frri
**.@.

* CoaAag p;jko;r, jag fumwrr §rs.n tsgrggrrndr*.äswndex.

EI §år hennes män var
gresåEiding PÅ sonnpl-
ien brukaEe- han alltid
slömma hort aLt vatina
Eiornxnsrns" För ati råda
bot uå detta ståIlde hon
heminets blommor i bar-
skåoet inrian hon reste
och sette fe§t en taPP På
<iem där det stod:* V!årocks&tör$tige"

tr * Var har ui hållit hus,
84an? Ni hade perrnission
i å,1 tirnmar oeh så år ni
horia i två dygn?

- Jo, det var så atl min
f"asi.mö Iåg i hadkaret då 

1

jag kom hern.
* Men det tar vål inte

två dygn f&r hense *tt
heda?

-. Nå, rnen det to6 två :

dygn innan uniforrnen
torkadel

ffimr*"umkmBg

il lliksdagsmun frek eåt 
1

teåegl'arn {iU qiukhusef.: I* Vi troppas pA nnart- ;

tijlfrisknaruIe Ered rsster I

ä0s-ps.

ffiiis.tä$es ffier&!
tr Tandlåkutn vaknade
upp på morilonen efter
det håftiea partyt tutad
rnot pianol Med dimrnig
blick stirrade han på
tangenternå och sa:'
- Yilhs stora och vack-

rs lånder fröken har, men
fy tusan vllka fule ia#-
ningar.

Fu! ouama

Et lEalle hade ovanan att'
stup i ett låna pengar av,
verkmästaren. Till sist
Mt dennes tålamod och
han sa:

* lilårjagvari din hlder I

oetr behövåelåra pengar '

gick jag till min far.
- OK, sa lhlle. Vad har

han fBr telefonaumroer? *

F$$nm ssk§eå

t3 * ,Iag }åste i en
tidming ett folk }e-rrer

tiuga årlåyrgre nu ån
iåEma se§rlet"

*'Ilet *t#sts dsYdl
jru g&ra f$rhur *ka de
aru:ars§dn*a rslsd att
kl*ra *v e}Å* avbetå}-
mi*rgurxEa.

{
I

i



*tåtjds_tudieg!!!ll
Du har fått erbjudende om

at,t delts i utbildning angående
yttre miljö.
Under hästen kornmer "UppsökErfiärs
att kontakta dig ech fråga
am du är intresserad"

a

i{TLJ§IJPPR6P 
T/

Inora Samverkande Träfaeken§. förbl,nd har rniljäfrågorne alttid haft en fram-
tr6dande roll.

Arbetet med att förbätt.ra nriljön på våra arbetsplatser är en ständigt p&-
gående process. Oetta arbete har på många sätt varit framg8ngsrikt. Ny teknik
ich nya'kernikalier skapar dock nya problem som hotar våra medlemslars hälsa,

Kampen för en bättre arbetsmiljö måste därför fortsätta. De kunskaper sont

våra nredlernmar fått i arbetet rned att förbättra arbetsmiljåin är värdefulla
också då det gäller att angripa miljöförstöringen oclr förbättra den yttre
miljön.

Järnsides med kanrpen för en god arbetsmiljö är det därför en självklar
facktlg uppgift att vara pådrivare i arbetet med de yttre niljöfrägorna.

l

Försurningen av våra vattendrag och skogar är ett allvarligt hot mat hela
vår livsmiljö och väIstånd.

Skedorna på ozonskiktei och i havsrnil;iön är andra allvarliga hotbilder.

S,ituationen börjar nu bl.i skut på fJera områden och inget talar för att
narknedskrefterns ajäIva varken kan eJ1er vill vidta de åtgärder som firåste
till för ett hejda miljöförstöringen-

Politiska beslut måste därför sätta klara måI för hur kampen för en bättre
miljö skall föras på både kortroch }ång sikt.

I det facklig-politiska samarbetet rnellan våra förbund och socialdemokraterns
former vi en cffensiv rmiljäpo1.i.tik.

Karnpen'mot miljiifiiretöringen nåste föras på alla P!a1 i det fackliga erbetet.
På den egnå arbetsplatsen, i bolegsstyrelsen, i avdelningarnär f,örbund och
i våra iiternationella organisationer måste facket driva rnåUöfrågsrnå.
frven i vårt sätt att agera i.pråvBtlivet påverkar vi miljön. En etor del
av miljiigifterna används i hushåll, villeträdgårdar o s v, Det gäl.ter att,
i allE låd påverka orngivningen fiir att,itydförändringar som innebär ett
bättremedvetandeombehovetattvärnamiI'jtin.

ålla mdleiffinar uppmanäs att ektivt delta l.- detta livrvilctige arbete"

Vår slogan, Träfacken värnat' !.tiljön får inte stanne .vid ord, utsn måste
omsättas i handling!

Samverkande Träfacken

.a

Å1tra medJernmar ekaLl ha chansen
att deltarstudierna skall
bedrivas.på fritiden mot

ordinarie timlön.
Stud , or§.
HarkkuI

I
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rjF{G00HAft I rÅCKET! M ! ! ! r I I

ui har startat Bn ungdomskomsritte i avdelningen
och vill ha erä åsikter om vij,ka frågar ui skall
erbeta med. Det kan vara aIIt irån arbetsmiljö
tii] fritidssysseJsättning. Tex "Rock i facket,,,
§,lusikcaferHC-klubb eller språkkurser.
Kont.akta någon au oss:
§tefan PetterssonrHuvudlab rUngdomsansvarig
Beatrice Alm Pm 72 skift. D (sommar ii)
E]eine Granat Pm l1 skift B r

Cristian Ek Vedhanter j.ngefi ski f t A

KjetI Cademer Pm ) dagtid

{i r
-& LJ

AnnäId dig tål1
sturlier i hrist .
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Under veckorna 3"7 r28 och 7.9

håIles exqedi.t,ionen på

Folkets Hus öppen endast
måndagsr 14. 0ff l6,00.
Under" vecke 30 är exp.
stängd. [ri har ivi.ngats göra
denna begränsning för att
bereda personalen sernes t Br ,

STYRELSEN

t


