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Klämd mellan vardagens sköldar:
olust och nödvändighet,
ackordet och vilskiftes värlc,
kunde jag inre fdrlåta
feeriet kring hyttan när appning
pågick och mörkret regnade stjärnor,
eldkvastar sopade himlen.
Hade jag haft räd an se,
skulle hjärtat inte värka av avsky.
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Del behövs många, många fler.
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Hur är det med "Arbetarpartiet Social-Demokraterna" ?

Är det ett arbetarparti, ett
socialistiskt parti eller bara ett demokratiskt parti ?
Som i USA ? lagom konservativt
Var tog aIla fina paroller
vägen ?
Bort med "Tronen", "PenningPåsen" och "Predikstolen".
- Var det inte någonting i
den stilen - ?
Hur skulle vi göra med försvaret ?
Kungen irar ju fått tillbaka
sin rnakt, genom att vika ut
sig med familjen i veckopressen, och med hjälp av
några enfaldiga uttalanden.
"Penningen" ? Miljonärer
är det gott om, "Prediksto1ar" av a1la möjliga och
omöjliga slag finns i överf1öd.
Krigsmakten borde man inte
tala om: Här utvecklas fantasifoster ti11 galna spekulationer, för att få ut
skyhöga försvarsanslag.
Arbetarpartiet har utplånats, men SociaI-Demokraterna har aldrig suttit så
säkert i sadeln, som nu.
Borgarna kan liknas vid
fotbollspubliken, som sitter
på läktaren och vet exakt hur
en passning skall s1åsr och
vet preci§ hur laget bör agera i varje kinkig situation,

och som rned hejanden och

okvädanden kungör dett-a.
I'Iär denna supporterskara

lyckats övertyga även andra att
de sku11e klara rnatchen bättre än laget på planenr uppstår en situation som den i
Sverige på sjuttiotalet.
Lycl<ligtvis upptäckte snart
a1la även de själva, när
måIen börja trilla in - att
detta var en orimlig situation, och ordningen återstäI1des snart igen.
i,len folket f ick en Iäxa.
Hur åskådarna än skriker och /
okvädar, sku1le ingen komma
på den galna iden att än en
gång chansa med ett sånt byte.
Detta vet spelarna på planen,
oqh de behöver inte ansträngra
s{g för att behåI1a sina platser. Alternativet är för då1igt, för att kunna hota dem.

r'?,

I hundra år har arbetarrörelsen kämpat,
första 30 åren mot en övermalrt som
var obarmhärtig och på a1la sätt över1ägsen.
Sakta men säkert arbetade den sig upp
tiIl något att räkna rned i sainhä1let,
för att til1 sist ta över styrandet av
det.
I a1la dessa år har denna arbetarröreIse fått lita. helt på sig själv: Det var
de egna ideerna som födde den och gjorde att den växte siE stari<, och det var
de egrla merittrrna som gjordc att der.
höII sig kvar i iedande stä1lninE så
1änge.
Efter de 6 olyckliga åren irar 1äget
förändrats.
I Dag kan den sitta kvar på borgarnas
visade oförmåga att styra landet.
Den måste inte längre }iomma rned reforrner som gynnar de svagare, de bchöver
inte visa att de viII minska klyf tc'rna
i samhäilet. Det är tveksamt rm de ens
behöver visa upp ett resultat.
Visst: it.'r vi fått det biittre
mycl<et
bättre rler orättviscrna finns ]<var.
End.r sl<ilnaden mellan "Höger" och
"Vänster" i po1.iL:iken, i dag, t-,,cks
vara, att "Högern" är oduglig att
De

regera.

;{;.*b
dd

liriit:;,

Wtt
J
ts

.T

Nu har "vårt företag" gått med på
koncessionsnämndens beslut, så nu
kan vi väl hoppas på ännu renare
vatten i Edebovilken.

Det har blivit betydiiqt renare på
senare är, och det har til] och med
slutat lukta på sista tiden.
När vi nu fått ett acceptabelt vatten att njuta åVr kanske t.o.m.

bada i engång i framtiden, Iåt oss
då få behå]La det rent, och låt oss
också få tillgång till det på annat

sätt.
I något annonsblad, eller om det
var i NT, hade någon uttalat sig
atti "det skulle vara en fördel för
orten om vi kunde få industrianläggningar utefter Edeboviken, även på
Skärstasidan".
Flera kilometer av stranden på östra sidan är oåtkomlig för innevånarna på grund av "vårt företags"
anläggningar.
Ska vi nu låta andra företag stänga
av andra sidan ?
NEJ !'Det bör vi sätta stopp för.
Tag gärna hit företag - det är nog
e.n fördel - och låt dem bygga sina
anläggningar var som heIst, utom
vid den lilla strandremsa som finns
kvar för samhällsinnevånarna.
Vi skall i stäl]et fordra av "vårt
företag" och kommunen, att de an1ägger en promenadväg mellan järnvägen och viken, från järnvagsbron
till exempelvis Varsvik eller Sandbryggan.
Vi hallstabor
har rätt att fordra
av rrvårt företagfi att de stäl1er
upp på detta som en ringa ersättnilg.Jör-det vatten vi förtorat.
På de flesta platser, där det finns
tillgång till en å eller annat vatten, utnyttjar man detta i regel
med en promenadväg längs dessa.
Här har vi tillgång både till en å
och en havsvik, men några promenader
finns inte, och har kanske inte heller efterfrågats. Men nu gör vi det.
Att "vårt företag" har svårt att
få arbetskraft, beror nog inte bara
på de dåliga lönerna, utan lika
mycket på att Hallstavik är ett
tråkigt samhä11.e, där ganska l ite
görs för innevånarnas trivsel
fri k 7
PS
Al!_ j"g skriver ,'Vårt företag',
stäIlet för Holmens eller Irloåo,-i
beror på att jag i skrivande-"iunO
rnEe vet vem som är ägare tilt för*
taget - eller vet vad d"t f,"t"" _
när detta alster offentliggö;;:
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Trött av livets vandring skulle
nog iag fa11a,
stämmor kalla
jag jnte
om

hörde vårens

vårens 1ängtan tär
Jag vjll vara tro, som hrigsta berg kan. 1yfta,
el ier hoppet, som 9er 1 jus åt mörksta k lyfta
drömmare' och 1ängtare i ag va!: och är !
Vårsonetter hämtade
Ett par strofer ut VICT0R AREND0RFFs
(Brand
L9?8) kan vara 1ämpur'ibe valkiga händernas folk"

i mitt gamla bröst ,

1
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iga att jnleda kultursidan
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KONSERTBUSSNING

Upp'lev en konsert i Berwal dhal I en under- d.eq kända d'irigenten Esa-Pekka
Salonen. Beethoven, Sibeljus och Börtz står på programmet, dessutont
gui dad v'isni ng av Berwal dhal I en.
äuss fr Norrtätie (ABF-exp) 1ördagen 1 april k1 12.00. Priset starkt
subventionerat: 80'kr bussibili. Änmälan till ABF te-! Q1/Q;l?950
FORFATIARBESOK

bljr

det författarafton
Den 14 mars (efter avdeln'ingens årsmöte)
Han berättar om sjtt
Hallstavik.
med sTURE KALLBERG pä bibtiöteket
18'30'
Start
skogen".
ur
författarskap och om senaste boken "Ut

i

kl'

maj, närmare bestämt den 16:e kl. 18.30, kommer litteraturhistorikern åUOa Witt-Brattström att berätta om MoA MARTINS0N och hennes
ställning bland proletärförfattarna, med tyngdpunkt på 30-talet'
Även Norrtä1je gästas av författare; 9 mars kommer Ernst Brunner och
12 april Jan-Myida1. Båda arrangemangen börjar 19.00 på bibl'ioteket'
För bvriga kuliurarrangemang hänvjsas till kommunens vårprogram'
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Folkoperan och "Barberaren i
Sevi I 1 a", fredagen 21 apri 1. Avresa Herräng 17.15, Hal I sta 17.30.
Ord.pris 190 kr, för medl i SALF/ I Svar med
I tr I en ortstidning fanns
Pappers 130 kr. Anmälan sker till
fö§ande annons införd:
bibl,tel 216 80. Uppqe fackorq.
- Lantbrukare önskar
ARBETSPLATSB I BL IOTEK
få kontakt för åktenskaP.
Önskar en förstående
Bokut'låningen På Holmens kommer
Yil:iåf§"*xä?ffi
tillbaka. Exakt när och hur är
på traktorn.
för stunden ej klart.
tiII
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T'idens bokförlag har i samarbete
med L0-förbunden startat något som
kallas medlemsboken. Dätrigenom kan
du köpa ori gi nal böcker ti I I bra

priser. Det är ingön bokklubb utan
du köper en i taget för 49 kr eller
prenumererar på tre för 130 kr.
Thri I ers, romaner och berätteI ser
1

arbete och vardag. Inbundna och
vackert utformade. Ytterl igare information och folder kan du få av
om

di

tt

kontaktombud.

Hem lrån stan
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Drängen Rune harva-

rit i stan och berättar når
han kommer hem:

- Jo, jag träffade en
massa trevUga männi-

I

skor. En kallade mig

bonnjävel fast jag bara är

I

en dräng.

HUm OR

HEiÄ 61,}iBBhK
I(NAPRA PA
I{EDRA ILITtAN

\

Gt]LocrBlÅ!

SPOFI:

IHLLMM

irEåP

Teckning: JULIE LEONARDSSON
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tr-I år har jag
sprungit Stockholm
maraton två gånger!

- TVå gånger?
- Ja, första och sista gången!

D - Det är skandal att du
tillbringat dagen på
Solvalla när du för en
gångs skull tar med barnen ut.
- Varl'ör då, de hade ju
ldpp för 3 och 4-åringar.
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Det finns sedan ett par år tillbaka en pr oj ektgrupp som jobbar med att förmå nya företa g att
etablera slg i hallstaviksområdet (= Ha11 stavik,
Herräng och Skebo), samtidigt som vi förs öker

att bistå med insatser i redan befintliga småföretag så att de utvecklas för att trygg a sysselsättningen och på sikt skapa nya arbet sti11fä11en.
Bakgrunden ti11 projektet är att
Hallsta pappersbruk med en a1lt
modernare produktionsapparat,
där gamla maskiner blir avstäl1da samt ex. gamla massati 1 lverkningsproces ser ( s 1 ipmas sa )
ersätts med nya och personsnå1are
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processer (TMP).
Den här tendensen liksom det förhå1Iandet
att häveröområdet under de senaste åren har
en klar tendens ti11 avfolkning, visar på en
farlig utveckling om man inte på ett aktivt
sätt försöker motverka den.
Naturligtvis är det förutom att det finns
möjligheter ti11 arbete också viktigt att männi-skor trivs i det område man bor.
Har du några ide6r på hur man kan göra hallstaområdet mer attraktivt och levande ?
Har du kanske lust att i studiecirkelform til1sammans med andra att arbeta med sådana frågor
så har ABF lovat att ordna den typen av verksamhet.
Projektgruppen är också öppen för ide6r oCh -förs 1ät.
du viIl kan du höra av dig med dina ide6r
ti11 undertecknad, gärna i ett internkuvert, som
du skickar ti11:
Berndt Schiiler H-1ab.
Om
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Ett nytt kryss att lägga pannan i veck för.
Rätt lösning sändes till avd.exp.
Ur högen av lösningar från föregående
har tre vinnare dragitsrvi gratulerar

Ulf Lindblad

nummer

Mek-verkstaden

Evert Pettersson Vedhanteringen och
Beatriee AIm Pm 12. Dessa har bokpriser
att hämta på exp.i Folkets Hus.
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han ville ha' cc1 o6e.sfoL.l
Lv slo<-

ogh miljöpartisterna i kommunen har ingen
oBesprutad buske-att gömma sig bakom nå"

man får I'beslutsqn9""f"rr"n gå*rur sig
bakom en ny utredning i stä1Iet.

Våran boss, Mats Carlgren,
ska satsa en del av sina
övervinster på Reklam TV

- Nordic Channel
I{an tror att det skalI
bidra ti11 bättre kvalit6
på programmen. - Hur det
nu skall gå til1, med
aXe Wif irelmsson och Xari

Storaekres i ledningen..
Enda fördelen med ReklamTV är att ingen kan smita

från licensen.
A11a måste betala, även
de som itrte har TV.

STUDIEKOHHITTEN INFORMERAR.

-Matematik med företagsekonomi.

Ett nytt verksamhetsår börjar och
vi fortsätter med studier fastän

Första provkursen startar snart
i samarbete med Väddö folkhögskola
och ABF. Till hösten fortsätter
vi med fler kurser.
-Sråk. En liknande kurs planeras
i engelska och i tyska.
-Fack1ig grundutbildning. Vi har
endast tre cirklar som pågår och
dessa avsl-utas med en två-dagars

våren är här och många funde rar
på sin välförtjänta semester.

-Yttre miljö-utbildningen som vi
tror mycket på har inte kommit
igång som vi hoppats på. Vi har
haft så många orsaker till det
att det är omöjligt att räkna upp
dem här. Vi räknar med att hinna
starta ytterligare ett par eirklar

kurs'förlagd tiII

på 5x4 tim.innan semestern. Vi
har flera utbildade ledare som
är färdiga att sätta igång.
-Datakurser. Under vintern har
vi kört fyra kurser och en pågår
nu i apri1. Vid utvärderingarna
har man varit mycket positiva och

vi hoppas på lika stort
till hösten.

Forsmarkrmed

studiebesök.

Vi i studiekommitten hoppas på
en intensiv slutspurt på studieåret
BB-89 och att verksamheten skall
gå efter våra upprättade planer
och inte utsättas för allehanda
störningar.
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Efter att ha misslyckats
inom politiken ägnar slg
nu borgarpartierna åt
buskteater i form av utskottsförhör.
Risken för ett nytt misslyckande är dock stort
på grund av drängen A:s
hetsiga utfal1 och pigan
B:s snaskande i andras
qexualliv"
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När chefun gör soker uppåt
vö g gorno be hövs ftrckef.

tLåy

Det har

-med

bävan-konstaterats

att personalomsättningen på
bruket är onormalt hög liksom
sj uk frånvaron.
AIla undrar varför men ingen
vågar fråga. Kan det bero på
att man är rädd för att få

höra svar et???
Det kanske innehåller
obehagliga sanningar.

SIHISTER PÄ VÄSTKUSTEN .

sEMEsTER PÅ UÄSTKUSTEN.

Vi har även i år fått erbjudande
från våra kamrater i avd.133 Vargön
att hyra deras stugor vid Gullmarsfjorden,inte Iångt från Lysekil.

När du nu äntligen fått besked
när du får semester så skynda
på. Anmälan skall vara inne senast
den 15 april. Blanketter finns
på avd.exp.i Folkets Hus och priserna
är i år meLlan 525 oeh 850 kr/vecka
beroende på storlek.
om
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FORSÄKRINGSINFORHATION! ! !

!

för betalning
av vår fritidsförsäkring har blivit
försenad p.g.a. att det inte sparbanken och Folksam kunnde ' .:
samköra sina dataregister. Folksam
har diskuterat med HoLmens och
närom allt ordnar sig så kommer
ditt avdrag för försäkringspremien,
47r91kr/nån,att redovisas på't1önelappen". 0m du har man/fru/sambo
medförsäkrad får du dessutom ett
avdrag pä 3Or20kr för honom/henne.
De nya rutj-nerna

kurt

VERDANDI.
Vi har väntat, sedan I9B5 ,på en
lösning av våra lokalproblem.
Vi har diskuterat med kommunen
om köp av 'rSkeppshandeLnil vid Holmens
parkering utan resultat. Efter
valet fick vi en ny "regeringt'

i

kommunen,den

tillträdde

den

l/7-89

och i februari var köpet k1art.
Nu kan vi äntligen börja planera
för framtidenrf,ör upprustning och
ombyggnad av lokalen. Det innebär
att vi får en hel de1 att göra
i framtiden. 0m du inte vet vad
du skall göra på all din fritid
så Lovar jag att vi vet. Du är

välkommen tiIl oss, vi tror att
det kan b1i ganska roligt att jobba

med kåken tilLsammans.
Vi har öppet hus måndagar och

dagar mellan 18.00 och 2I.00.
Du är välkommen tiLl oss då.
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