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Storhelqsk-örninq?

Botaget.har intresse av att teckna avtal om starhelgskörning i
någon omfattning (helst konjunkturanpassat).
Avd,, 68;s ko-qtaktombrud har, på Anders No.rdstrands förfrågaqr.
enåts om'ett förslag som vi presenteret för fabriksledningen.
Någon ånnan reektion än ett det var dyrt har vi ännu inte fått.
Uårt förslag ser ut sorn följer.

'€rs.-,peq, .grån:' Sriftarbetare' 553r-
'Oagarbetare 38flr

. Lika fdr altra cftersom vår uppflattning är dsn att
storhelgsarbetet är lika uppeffrande oavsett löne*

Dri. flt :

Ers. ,vid arb..

Nyår, Påsk och l:a maj (A;* dyqn)

ETUPP

400 S ersättes med ett belopp J.ika
.i '

etort fär aIle.
stt:rhelqs- För I Lim. skift 904:-

För 12 tim" skift 1356r-

Detta skall då gä}la för *lf,t stophelgsarbete,
?ven för söndaglqrna 2:a jan och Z7:e,.dec.

Grundlåin utgår naturli.gtvis i vanlig ordning.

.daq:

Hviiq ersr 100 ft uid arbete 1ärdaE före se,nestern.

Högre grur:dnivå för premien.

4rsarbetslisl": t6L5 tim. erhålies g?nom 'ftringadeil skift på sommaren.
På "ringadil deq får rirbete islte utföras.
Oefi.ni'Livt hn.1iinsscrac:§nc å, ctecr:mber.

Carenli.l En unpgör'ele ^' om r.;;u;r',:J.Esdrift, skal.l.,vara värde-
bestärrdi.-l .

Uärcfet av orranståen-.,r för:leg omräknat till åretrunt-
drift (L5167 Cygn) exkl. sociala kos'inader.

F&r dråftarbetare
FSr dagarbetare

F§r e]J.er emst

§ä. z$&ilfit,: 1är

cä, I3CIS0:*,/år

Johnny

?????.???

fräffiä,3 §3ääH m#ffiä-

f4e5ffiliTtT DIN ]5 nrars k1-]5'45



PreseinformatiCIn fråi"t
105 5§ §TOCKHOLr'd

Landsnrganieationen
Tclefon fi8l7$S 25 S0

3

januari 1 9BB

Ut tcl-an de*-ur I qn d"paekre ter i a tg t nrL-fse.!*-hc :Sgrllgå
fqrel-gggtjril.-å evgesKååJls av lontagerfqnderna

Återigen f,ärgåker de bangerliga partierna angripa
och avveckla läntagarfonderna. Trots att fonderna
har visat sig kunna fungera i en framgångsrik eker*
nomisk utveckling vill män ån en Eäng föraåka
bläsa Iiv i. fondmntständet.

FårsLaget ärr inte bara ruorsli$kt fårkactligt. §et
är desgutnro juridiskt ytterst tveksamt ont
penaimn*eystem*ts peftget- kan användas f,år andra
syften ån p*nsirener.

u Pengarna fånnE å dag i p*noå*nxsyxteuret. ilårftir
innebär det hmrgerliEa avv*ckIi"ngsf,örslaget att
lnntagarnas mth penuåmnår§rna.§ pengår förs Över
tåt f aktåexparårn&r 

:

De,lar mran ut pensir:nssysternets pen§år ntinskar §på*
randst *sh avkaetnången i penaiansfsnderna. nä
skulle' ffTF**vgiftern* behriva htrjä§ csh dårmed
skulle utrymmet fern trt:ns&kni.nqar minskar

n Förslaget inn*toär ett aråttvist stÖd tilt de snm
har råd att bpana rch sttrn vä}.jer att gära detta i
aktie,r* Vanligt bankspanarlde skulle sättas pä
undantag" §tädet skul"Le dock kneppast skapa ett
nyspårende utan enbart f*na Över ptngar från lön-
tagarna tj.tL aktiesparä.rnå

o Pensitrnssysternets aktier sku}le enli-Et fårsleget
f,öras mvar tiIi. akadsrniska ståf,telser" §et ånne'bår
att för cJe bcrgerliga part,ierna år det acceptabelt
nred kollektiva fernder mm de förvaltas av akademi*
ker" mEfi inte om det år vanliEa lnntagare"

Vi vitl" till a!}a löntagar§ *cl{xr år anstutna till
ATP*systernet rågal * Det år dina pengår aoen de
borgerliEa' vill del* ut

i
3s
6 .'--

Pmssombudsrnan: $TF.FFAN Kf LL§FtfiOfiG
Bitr pre$§ömbudsman: [o?YA TiLLSTftOM

Teiefsr'! §8/796 2ö $f
Tet*f*n ÖSi 7S6 ?6 0$

Böstädsteieton SBIEO 06 eB
BostädstätefDn 0S/?30 1? 01

i
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och där sedan en av dessa iötrsov sig morgonen ef,ter.Denna tid blev *vdragen * r,il,ket ini_e är något ioil-men att klassa en sååan fö::seelse som xolovlig f,rån-varof' är mycket diskutabelt, i synnerhet om nämndaperson i regel sköter sina arbetätider.
Det vore önskvärt om det i, sådana fall fanns en annankod sorn på ett mindre föro1ärrpande sstt bedönrer för-seelsen- - varför inte en kod sofil: .rofrivillig f;å;-varo'r elLer något liknande
Det är givetvis omöjliEt för förmannen att alrtid av-göra om det är_försurnlighe=-., e1l.er frånvaro av gil.tigaskäl. Gränsfall. kan förek,-:,mraa men då är det. hät[reatt fria än fäIra.
Därernot skal.l DE inte frias som tagit som regel att
komma för sent och gå hem för tidi;t.
Eörmannen vet i regel vlika det äri o"r, det tillhördennes arbete att påtala detta. Men det är viktigtatt det sker med den felande arbetaren personligän,
och inte genom något hot om kollektiv bästrarrning.
Man skvl ter ofta på att der lnte går art goii-;åäår-tin? å1, aet för atti ,'då får rnan iackfOreÅingen 6å
:ig'i. Detta måste dock betraktas som rena unåanf iytr-ter.
Det'är fackföreningens slcyl<tighet att skydda medrem-marna not orättv'is l:ehandling och att biåtå uru"tiin"
.si långt det är möjtrigtr rre' fiät,:det eon här gällei:--ktrara avtarsbrott kan fackföreningens agerandå i ngstafall leda till en måldare dom men inte iirr ett frii 

-

ande.
Pet ligger heller :.nte i majoriteten av medlemmarnasintresse att dessa personer sklrddasn då de har ennegativ inverl<an på arbetsrlo;alen.

När skalL kod tr0* = rtölovlig
frånvarof' anvä:,das ?
Det är väl inte vår' sak ai:t_
avgöra, utän f ö::rnännens, nten
vi kan ju ha syr:pi:nk.ter på.det i alla fall.
Det har framkommit att det har
blivit en rnycket individuell
bedömning om vad ',o1ovl,iEfrånvaro innebär. för somliga
tycks några minuters för sen
ankomet en 5 6 ggr. öfir året
bedömas som I'olovllg frånvaro"
,medan andra har överseende med
kontinuerligt slarv med arbets-
tiden både morgon och kväll.
Vad som föranleder rnig att
skriva detta är ett exempeJ
där ett lag.r-ep4ratörer jobbade
övertid tilt dent på kvä1len,

flt lr;ru

iltr,

§ven Magnusson



Iim !äsandc arbetares frågor

Vr.m hyggde Yebc rncd de rju po,rtarrm?
I hkhrrna står kurigxrs rl&rfln,
*far kung;rr** s}äpat frarn tr lippblockenl
Och Babylo* scm förstördes så äfu -V*rn h1g'gde upp der *å rnånga gån6cr? I vi!ftr hus
boddc dct rilla Llmas tim*rernrgnp 

*

§rt stclrä Rom fylla av triumflbågan Vcm reste
dernl t/em triumfarede cc*auc*a ävcr? Eladc

" . drt mårrgbesjuxgna Syoans
endast palats {ör sina invånarc? Till och rncd" i det lcgendomspunna,Åtlantis
skrek den natt havet slukade suden
de drunknande cfter *ina slavai.

Drn ungc Åhxandcr enivrade Indicn.
$tran ensem?

Carsar siqg gallerna
l|ade ltan inte åtminston* cn keck n:cd sigp
Fiiip av §panien grär rlår hans flotra
gått unden. Grät ingen r*era än han?
Fredrik dex amdre segxade i sjuårskriget. Vem

mgrade yErera ärr }:an?

Var.lc sida en seger.
Vem la,gade festmåiriden?
Vart iiondc år en stor rnan.
Vrrn hetalade *rnla**tnaderxa t

§å många rapportcr.
Så många frågor.

Bertolt Brechtt Ur

KUNSKAP

Munrtarna fylldes
av rE§eri - vanmakt

Orden fanns
många kvarter bort
vägen verkade lång
sonr Kinesiska rnuren
och deras 6tter
var dåligt skodda

Kerstin Ericssonl
Ur Br6dgången

Åm bilda sig en bild

Opinionen srirrr upirrionsbilderna tlildar
är sällan en bildsd opinion, ry bildning bildrr
ett sirydd rnor cpini*ns!:ild*ing och låicr opiniansbiidrnra
bilda sig långc ndsor.

Å.[f ]*enrikssen:,Ur Bit för bit

Y

J DrK-r€H_.

h ls*orle ru tuL$e&qryd*

kua sL<ay

$ch

k*iåisJ<& *änka**{*

Kaontg $r,tq SU E'N §r B"i*
I Bv&,*urrf*r+eJ
eP{ l\}Tå, 6kp*ty FtJ.
f VILKE-r YqLr.
§Ahlc) r# &in**t M§;ft_

Tr Lt q 
Prt F#r&.T&?,{G* sr L} rr-}/

Öt'crs.: Eruirr. Letser

Cesar och hnms legionör

ÅRqrörEl tril l5 oars ll.lr.{t
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§åÅä$BäGy
väd ui har väntat

§nart Hr verklighet.
har gått och tängtat
här11 ghet.

Irhall,.Folkete hue och skoIa,
var Ju aldrLg eå akut
1en tänk vllken kataatrof

\_-
om p1ötsl1gt brännvinet tog Elut.

0 Eå skQnt för t'påselltenrl
Wom som haft ett eånt besvär,
aLclrlg mer prnblem med aprlten,
vt får utskänknl,ngsaf f är.

ÄRSHTIEI Ofil 19 nere kl.I5.å5

sviterna erter borsarreserinsen :;;-;ätålHå§il"pä';;l-
lvgts aldris så överö iö; ä"r.,-äåiäåi-=r.Iir"i1

r ^ll?;.lyg med atr den ekonomiska å3'"iinn3::t.3l ;älå§l-Y)orlttken var helt katastrofa.l, ran över regeringensnu h3r det visal *is ltt-även 
' iåi"i"e-tirr mirjö*rälldtnS energiäparånde åtgärder förbättrandevar rent bedrövliga. åtgärder.

. -e som erhållit förmånliga lån
'*och bidrag fär att tilläqqsiso-lera och montera'in tregiäsfön-ster, måsre nu soiä ;;;'iån reiratt,,återstäIIa bostäaärna i ur-

;ii'åil Iiliiåili*i;'lä I#i. p:rs111r*åeen har öve*asir
Tur att dom var ia-upptagna av kyrkans ro11. att'purnpa i
irtre "[riäigfreter så att dom o§§ 1ögner f ör'att f å oss
inre r,ail #ä att söri 

-**i" 
ii:,;";åt_l;iå_::ra sJäIv*

jävelskap.
varje noi*"1 människa måste
bäva inför tanken på en ny
borger).ig resering" ; ..fTVlSA

*-mffffi§lsåäå$ffi''

Gud t höJd,
på det Bom

§å'1änge vi
efter denna

gri,N rH?§ §s§T



A1la medel sätts nu in för att. krossa fackföreningarna.
, Ett av de störrö hoten i daE är nog. de nya företag där

ingen är organiserad - varken arbetare eller arbetsgi-
vare. "Aktuelltft hade ett reportage från ett sådant
företag, i januari, dår a}la; chefer.och ilarbetare* ut-
talade sig om hur f6rträffligt, detta §y§tem med indivi-
duelIa lönesättningar fungerade.
Det är givetvis inget nytt §ystem' som man vill göra

gällande. Det är mycket gammalt; och det är en sorts
ångiveri - och rövsli.ckarsystem, sorn går ut på att man
framhåIler sina arbet§kåmraters brister och sina chefers
och siri':€gstt förträfflighet, för att uppnå franrqrång-

' Detta lBnes.ättningssystem var det enda förekommande
fram ti1l seke!.gkiitel och arbetsgivarna harr med alla
medel, försökt, behå1Ia det.
Nu måste VI med all kraft slå t,illbaka detta angrepp

på fackföreningsrörelsen
§verige, är ett Land där alla människor har det' jäm-

förelsevis bra"
Vä'lstånd'äi trar alltid funnits, men förr i tiden endast

hos ett f,åt,al. Det var tack vare arbetarrörelsen och
fackförbninEarna som väIståndet spred sig och även
arbetaren fick en - visserligen liten -men dock en del
av det.
När arbetsgivären nu satsar miljarder kronor dagligen,

på strejker och lockouter f$r att få större löneskil-
nader, förstår man hur vikt,ig denna oråt.tvisa fördeL-

.ning 
är fÖr företagarna. r,

§tSH II{T§ B{}RT

I ett extranummer av Holmens
informationsblad rtvärt att
veta' kan vi läsa:
"Överenskommelse har träffats
om beräkning av produktions-
premie för 1988. Den st,ora ny-
heten är att CelLulosaför*
bruknlngen i år finns med i
premieberäkningen. De son ar-
betar på massasidan får där-
rned större möjLigheter att
direkt kunna påverka premie-
utfaI.1et. n

Deir sista meningen kan.ifråga-
sättas. Det är kanske möjliEt
att vi kan påverka produktions*
resultatet genom minskad cel.-
lulosaförbrukning, kortare
stopptider etc. men produk-
tionspremiens storlek påver-
kas av andra faktorer. Det
har vi nyligen fått erfära.
Moroten har skrumpnat och
är inte så frestande längre. '

kå"15"&5

Ibland undrar m&n sftt
det är nödvändiEt med
al} denna trafik in*rn
f abri-kscmrådet "

+ffie**
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5 frågor till Elisabeth Andersson
Superkalandern

l) Hade'du några valmöjligheter
när du började vid llelmens ?

Nej.

Uarför valde du Holmens ?

Svårt att få andra jobb.

2) Anser dr,r dig som kvinna vara
handikappad inflir några av
dine arbeteuppgifter ?

^la.
Uarför ?
Uissa arbetsmoment klarar
jag inte uten hjiilp osh när
det är tunga rpment får jag
hela tiden ta i allt jag kan
vilket inte killarna behövert
det betyder att jag blir
fortare t'helt §lutr'.

l) Har du an&itioner att avancerä
inom företaget, t.ex. till
färman ?

Nej

Uarför inte ?

Jag inser mina begränsningar
och de arbeten som skulle
betyda evancemang är alldeles
för tunga för nriE. Däremot .

skulle jag kunna tänka rnig
en form av utbildning fiir
att få ett mindre tungt arbete.

Ber dig Erbetet något utiiver
lönen ?

Nej, inte mycket.

Händer det att du b-lir ofredad
gv dina manliga arbetEkemrater

Flaj aldrig !

4)

5)

@mD & Bn&P

ÅRsaiäT[T srru i5 rrmrs k]"]]"c*5

Hoppas att OS i Calgarygivit svenska folkei en
tankestäI lare angående
komersiell ?Vls för-
träff 1 ighet.
Fy Fåaan I !
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Näturligtvis har Feldt rätt när han
Säger att alla parter tjänar mest på
en avtalsrärelee utan några överbud"
Jåg är tiil och. med över.tygad om att
en lönesänkning vore bättre för oss
än en höjningr,i. årets avtal..Åtmin-
gtone f§r vissd'grupper"
Öm vi inte förfuskat arbetarrörelsens
idäer redan från börJan, utan byggt
upp ett mera socialistiskt samhälIe
i ställ.et för det kompromlsekapita-
list,iska, som vi nu läver j., sirulle
det också gått att få löntagarna in-
förstådda medr och äcceptera en stan-
dardsåinkning octi' rninskad konsumtion.
Men då måste vi också se till att ln-
te bara de sämst betalda måste avstå
- ja vi bör gå så långt att vi av-
skaffar de sämst betalda-
Vi måste äntligen se till att de orim-
ligq 1öneklyftorna utjåmnasr osh visa
att den garnla fina devisen: FRI.HET
JAULIKI{ET OCH BRODERSI(ÅP inte bara
är ett pråligt varumärke, utan en se*
riös varr:d.eklaration.
Visserligen har moderäterna övertagit
"frihetl för att använda i sin vutgär-
propaEiinda för egoismens bevarande,
och rbroderskap,' tycks också ha kom-

att passa arbetarrörelsen.
Kvar är trjämlikhet', och låt oss då
bevara det åtminstone.
Socialdemokratin och fackförenings*
rörelsen år - enligt mitt förmenan*
de samma sak.
Därför bOr vi inom L0-gruppernä
verka för en utjämning - först och
främst inom de egna leden.
Det måste ånses som en skandal för
svensk fackf6renlngsrörelse att t.ex. en byggnadsarbetare kan tjäna
dubbelt så mycket som vissa andra
inom LO-kollektivet.
Och det måste an6es som ett stort
inisslyckande, för den socialdemo-
kratiska politiken att det fortfar*
ande - efter ett par generationer§
socialistiskt styie - förefinns en sådan skillnad mellån den arbetan-
9! o"lr den parasiterande parten av samhällsmedborgarnar
Försök att göra någonting åt dessa orättvlssrr srrltle jag vilja råda
I*l9t- Föl.jer han det rådetr tror jaE,det blfi lärtara f8r oså attfölja hans väLmenande råd i fortsä,ttningen.

"!!§gI"tI*DCr. l5 arars kl.l,.{,

En holmenEarbetare får
cia 5000 - 6000 kronor
kvar rfter skatt.

Det åir ändå inte de här som i
företa hand åsyftas med ,'påra-
siterande partenn.
De verkliga parasiterna iir dom
som utan att kröka ett finger
inhöstar miljarder, som de meC
lagliga eller olagliga medel'.--
berövar svenskt näringsLiv och
det svenska folketr och för
över ti11 sina luftföretag
runt om i världen.
Vår regeri.ng borde åtminstone'-
upphöra med att ge dessa para-
siter disPENS§R så de kan föra
ut penqrar ur landet. '

å qn&nrer§+* cf&er a$ratå. . '



Sreååsr*}i§,Lrs*sså"
Under 1987 ökade antslet olycksfall ned I et. Jämfört rned året
innan som uår 90 at. Det behöva ytterligare kraftansträngningar
för att komma ned ttll l983-&rs siffta på 65 olycksfall.
För att konma dit (hetst.lägre) måste ui. alla hjälpas åt genom
att följa de skyddsföreekrifter som finne.
Påtala tillbudl skriv tillbudsrapporter, ge förelag till föt-
bättringar av erbetemiljön1 dlskutera din arbetemilJö med
dina arbetskamrater och ditt ekyddsouåud.
Skyddsombud och deltagare i proJektarbeten har gjort ett bra
jobb och skall ha ett stort tack för det.
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Det måste hå varit ett
hårt slag för den man
som rymde från Sovjet-
unionens stränga re}1-
gionsskeptlska politik,
till frihetens §veriEe,
när han fann att man
inte heller här får
misshandla hustru och
barn - inte ene I guds
nåmn.

rnu fin sn$ g'rr Nr bfip

l[)Tg RHCK§§, iltt§§oh).
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r,*ravsörn har utsetts till tipp-
lxnds landskapsäyur" -.
Ser: .förut hade *ri Kungsängs-
LiLja som landskapsblomma..
Svårt inse konsekvensen. i
eies.ea va! r då rnan kan anta
att c:å 958 av upplänningarna
varken sett havsörn eiler
ltungsängslilja.
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Det är många människor
som svälter ihjäf här
på Jorden, men inte
många av dem g$r det
på grund av för höga

, mårginalekat,ter.
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§ur1är man sett 'rTräpatronerna,, på TV,är det lättare att företå '*arför-moderaterna är eå måna omett starkt *fötrgvår'.

Bttdta ubåtanaJa
börJar nu bll
beavärande för
§veriga
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Ui skall vätja styrelse oeh suppleanter,
reuisorer och reuisorsupPt:
Besluta otn arvoden oeh rmedlernsavgift samt

njuta av kultur och enkel förtäring"

Styrelsen.
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