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DECEMBERDRWOR
I en djup fruktskål
Vilar dom nu,
Dina decemberdruvor
Vars smaker

Och färger iir mångskiftande.

Men fiirhoppningsvis
Har dom alla det gemensamt

Att deras safter
Har en mild och eftertiinksam
Jularom

i sej.

Erik Asterving.

Manga är vi som under året (som snart är slut) suttit på olika
kvalitetsmöten. PM 2-3-l I och 12 samt EMB. På skift 4 har
haft till uppgift att ftirsöka se vad som iir viktigt i produktionkontroll och inte minst samarbete for att kurma skicka en bra
produkt till kunden, att ha en lika syn på vad som är bra
kvalitet. Förmännen på ovan nämnda avdelningar fick en idd
om att det vore skoj om vi kunde göra något kul alla vi
tillsammans, ocheftersom dom iir formiin delegerades ärendet
till några "undersåtar". Vi som blev utsedda till festfixare tyckte
att det lät roligt och satte igång med liv och lust, det visade sig
dock att det inte var så lätt som vi först trott. Budgeten sprack
hur vi än gjorde, allt det ev. kunde räcka till var det gamla
vanliga, att dricka julbord på Eckerö Linjen och det ville vi
inte, men skam den som ger sig, bdra eller brista nu skulle vi ut
på tiggarståt,kanske fanns det någon snäll person som var villig
att lämna ett bidrag, och visst fanns det. Några manaders "slit"

och vi kunde presentera ftir våra arbetskamrater:
S tockholm-Hallstavik
ftenätt
R.E.A på Hamburger Börs. Rolikt ElaktAktuellt

Bussresa HallstavikF

önätt- Varmrätt-

E

Vi fick tack vare vära spon
rer och lite arbete en helt fantastisk kväll. En trevlig busschauffor med glatt humör,
underbart god mat och en
suveränt rolig show diir faktiskt en av " de våra" giorde
ett inhopp.(Undrar om han
fick något gage?)
TACK alla som ställt upp
pengar.

TACK alla arbetskamrater
en hellyckad kväll.
God jul och ett Gott Nytt
Ån tm er alla!
"Fesffixarna"
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Längre ledighet i sommar.

appers krav info.r avtalsrörelsen 200L.

Generellt påslag
:2,150Ä

37 5:-

fordelningspott 146:'

"Lokal

:0,85o/o

Arbetstidsforkortning 1 5 t 138::0,800/o

SUMMA

659:-

-3,80rh
Övriga ersättningar och beredskapsersättningen räknas upp med 3,80oÄ.
Fasta ersättningar tex verktygspengar
räknas upp med KPI (konsumentprisin-

Som alla vet så har vi röstat igenom rullande semester i sommar. Vad är det som gäller om man vill
ta ut ex vis komp, arbetstidsforkortning, inarbetad
semester mm. Man kan säga att all ledighet kan
beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan
olägenheter för verksamheten vid foretaget. Men det
finns ett undantag ,det iir foräldraledigheten diir vi
arbetstagare har större makt. I foräldraledighetslagen
1§ står det att en arbetstagare har som forälder rätt
att vara ledig ifrån sin anställning. Du har också
rätt att ta ut ledigheten som du begär det står i
11§. Allt handlar om att prata med sin chef så man
kan komma överens men dom kan inte neka om
verksamheten kan fort gå utan påtagliga störningar.
Anmälan till föräldraledighet ska lämnas in minst
två månader fore ledighetens början eller om det inte
kan ske så snart som möjligt. I samband med sin
anmälan skall man även ange hur lång ledigheten
planeras vara. Vill du vara extra ledig i sommar så v
var ute i god tid for många kommer nog att vilja ta
ut sin ledighet i sommar. Har du frågor så hör av
dig så löser vi dom.

MW

dex).

lloroten & piskan

Till detta vill vi ha en överenskommelse om kompetensutveckling, bättre
regler vad det beträffar arbetsmiljön,
jämställdhet och diskriminering samt bättre villkor for visstids- och deltidsanställda.
Utgångspunkten ftir avtalskraven är ettårigt avtal. Under florutsättning att det
underlättar lösandet av principiellt viktiga frågor kan annan avtalsperiod diskuteras.
Johnn

Karlson

l'vå gåtor
1. Uu

får man fmetagdedue o& dylika

2.
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kliva ur

såingen på

mrgmen?

Hrn får man artdrre att kliva ur siingen un morgmen?
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"Citatet"
Det verkar inte vettigt att tvinga

så många

människor att ägna sig åt något som varenda
aktieexpert vet är ett omöjligt uppdrag.
Staten begär helt enkelt att människor ska
klara av det som ingen forvaltare i värden
hittills lyckats med, att alltid pricka rätt i sina
placeringar.
Lennart Låftman tidigare vd 5: e AP- fonden

Forskningsproiekt
om kvinnor
En

tjej på Hallsta Pappersbruk skall

delta i en landsomfattande undersökning kring kvinnor'inom manligt domi'
nerad industri.
Det är Agneta Sundblad som ska delta i ett projekt
som leds av bl a LO, Arbetarrörelsens arkiv, Uppsala
universitet och Metall.
Det är vårt fiirbund som ffitt 30 000 kronor
från LO. Pengarna ska anviindas for en undersökning
kring kvinnliga arbetare i mansdominerad industri
och i Pappers har Agneta som arbetar här på Hallsta
Pappersbruk, blivit utvald att jobba med projektet.
Man vet att det under andra världskriget endast
arbetade män på bruket och 1962 arbetade bara två
kvinnor hiir. Idag dr 22 procent av de anställda kvinnor.

Det är Delegationen for industrisamhällets kulturarv som med cirka 665 000 kronor finansierar det
landsomfattande proj ektet.
Pappersmagasinet hoppas kunna återkomma med
en utlorligare rapport i ett senare nummer.

BN

Förslagskommittdn hör av sig
Förslagskommitt6n har varit på kurs, ja i varje fall
valda delar vi var två man som åkte till Gävle for
att ndrvara på utbildningen

"Väck den kreativitet

som sover!". Och nog var det en väckning
alltid, Jack Norlin från SIFV var en bra kurs ledare
som fick alla att lyssna och arbeta med de arbetsuppgifter som vi flck, jag rekommenderar alla som kan
gå den håir kursen att göra det Ett arbete med kreativt
tänkande i Husum har lätt till en besparing på ca, 50
miljoner under ett år. Det är ju synd att sånt arbete
inte är tänkbart här men det passar väl inte in här
på bruket med en massa människor som dr tänkande

och är påhittigare än fabriksledningen.
LS

Arbetets siukdomar.
lntresset för de sjukdomar som arbetare kan
drabbas av är inte nytt. Den första boken
i ämnet skrevs för exakt 300 år sedan av
den italienske läkaren Bernardino Ramazzini
(1633-1714).
Det är Klas Åmark som i det senaste numret av
Forskning & Framsteg har en lång och intressant
artikel om arbetssjukdomarnas historia.
Han tar sin utgangspunkt i boken "Om arbetares
sjukdomar" från år 1700, skriven av ovan nämnda
italienare.
Ramazzini räknar i sin bok upp ett femtiotal riskyrken, alltifran latrintömmare till skrivare och notarier. De sistnämnda drabbades av den tidens musarn.
Smeder forr i tiden blev snabbt lomhörda av de
ständiga slagljuden. "Jag kan inte se vilka botemedel
som vi kan hjälpa dem med. Om de stoppar bomullstussar i öronen, skulle det kanske hjälpa mot de
eviga slagljuden", skrev Ramazzini.

Linn6 fann silikos.
Även Carl von Linn6 upptäckte arbetssjukdomar
bland hantverkare. 1,734 noterade han att sandstenssliparna i Orsa fick silikos, stendammslunga.
Ramazzini'vamade för att underskatta sjukdomarna
hos just stenhuggare och hänvisade till en kollega
som obducerat flera stenhuggare och funnit "ansamlingar av sand i lungorna, så mycket att det kändes
som om han skar i sand".
Ändå drojde det till 1930-talet innan silikosen blev
riktigt uppmärksammad i Sverige.
Asbestskadorna har en liknande historia. Redan
1907 kom den forsta internationella beskrivningen
av lungsjukdomen asbestos. Men inte ffirrän 1975,
då åtta anställda vid NOHAB i Trollhättan och ett
tjugotal arbetare vid SJ dött av en ovanlig cancerform i lungsäcken, kom asbestlarmet i Sverige.
Arbetarskyddsstyrelsen forbjöd användningen av
asbestcementprodukter 197 6.

Moderna arbetssj ukdomar.
Idag har det tillkommit nya kontroversiella arbetsskador som psykosociala sjukdomar. Och hur ska
man se på mobbning, utbrändhet och hjärtinfarkter
orsakade av stress? År de arbetsskador eller inte?
Trots att det gått 300 år sedan arbetsmedicinens
fader Ramazzini gav ut sin bok, återstår det åtskilligt
att göra inom området arbetarskydd.

BN
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Har du fått harn
under de senaste
åren?

På fackexpeditionen finns det fortfarande
en trave av "Barnens första bol{'.
Den delas ut gratis till medlemmar som
nyligen blivrt föräldrar.
Välkom na!
Vad ska man tro
Var och lyssnade på Lars Erik Roos fredagen den
ldec, om jag forstod allt rätt så gick bruket bättre
iin någon sin med stor avkastning lor Holmen. När
sen frågan kom om varför inte satsa pengar på personalen så att dom som arbetar ihop vinsten kan få
en välbehövlig 4 veckors semester, så blir man lite
forvånad när svaret blir att det kostar fiir mycket, sen
en utläggning om stohelgsbetalningens vara under
semestern, det var nog bara ett tanke fel av Roos.
Men jag drar mig till minnes att när jag var och
lyssnade på Bengt Fredriksson foredrag om att motarbeta utbrändhet, där han talade om att det var
väldikt viktigt att man har 4 veckors sarnman hängande semester. Efter som den fiirsta veckan gick åt
att varva ned dom två i mitten vilade man på den
sista veckan började man undermedvetet atlvarva
upp in fiir arbetet. Det hiir vet jag att L E Roos också
har hört. Att avkastningen till aktieägama går så i
fiirsta hand kan vi nu florstå, men vad skulle händer
om bruket bemannas av en kunnig utvilad personal
i stället lor den som håller på att gå i väggen.
LS

Dyrt byta personal
Personalomsättningen kostar Sveriges arbetsgivare
150 miljoner lffonor om dagen. Det gäller att vårda
den personal man har, menar rekryteringsftiretaget
Jobline, enlikt Dagens Nyheter. Jobline har tillsammans med konsultbyrån Andersen Consulting giort
en beräkning av de svenska loretagens kostnader i
samband med personalbyten. Beräkningen utgår från
SCBs siftor som visar att cirka 1000 personer byter
jobb varje dag. Snittkostnaden är 150 00 kronor.
SAF-tidningen

Mats Klingström - Leonard Cohen
Som en del i kulturprojektet ovan pågår lorsök att fä Mats

QULTURrapport

Klingström

Kulturkraft i facket
På initiativ av ABF Norrtälje, niirmare bestämt Ingvar Blom-

(fran FJK) till Hallstaviks Folkets Hus diir han i så fall kommer
att framfora sitt program kring Leonard Cohen.
Närmare information kommer, om det går i lås, att ges via Värt

feldt

att Veta

på Hallstaviks-expeditionen; har ett fackligt kulturprojekt kallat
"Kulturkaft i facket i Norrtälje kommun" dragit igang.
Syftet är att öka tillgiingligheten av kulturutbudet genom att
använda facken och arbetsplatserna som utgångspunkt.
Projektet skall rekrytera personer som är intresserade av att
fungera
som kulturombud for sin arbetsplats och tillsammans med
andra
kulturombud bilda ett nätverk inom kommunens gränser.
Projektledningen består av Ingvar Blomfeldt och Bö{e Englund på
ABF Norrtälje, Janne Sjöblom (Busslink) fran LO-sektionen
och
Roger Berglund från Pappers avd 68.
Vid en lorsta träffpå Folkets Hus i Norrtälje den 20 november
deltog
ett drygt 20-tal personer. Kvällens tema var litteratur och

eller på annat sätt.

Gunnar
Klaesson från "En Bok for alla" berättade om förlagets utgivning samt
hur man som bokombud kan arbeta med läsfr?imjande åtgiirder.
Alla deltagare fick två böcker var i ett generöst lotteri.
Ola Pettersson, trubadur från Norrtälje, sjöng en del låtar från
sin ny-

ligen utgivna CD-skiva.

Kvällen gav mersmak och nästa träff som sker någon gang i
janlfeb
kommer att ha teater som tema och lorhoppningsvis deltar då
Roland
Jansson känd från bl a Sällskapsresan.
Är du intresserad av att bli kulturombud (eller "bara" bokombud, teaterombud gller något annat) - kontakta Roger Berglund
eller avd-exp.
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forfattaren Majgull Axelsson motta Pappers kulturpris ur ftirbundsordöranden Sune Ekbåges hand. Stipendiet är på 15.000 kr tillsammans med
statyetten "Cellulosaarbetaren" av Per Nilsson-Öst.
-För mig iir du en lorfattare som lorändrar och påverkar
vardagen. Du gör
det genom att presentera världar for läsaren som manga aldrig
annars skulle fiitt ta del av, eller kunnat fontå. Viirldar där
människor trampas och ftirtrycks, men där också hoppet finns.
Världar som ibland existerar på
andra sidan jorden, en annan gång alldeles bakom kröken till
folkhemmet,
sa Sune Ekbåge.

Motiveringen från Pappers kulturkommittd lyder: "Majgull
Axelsson har hela sitt yrkesverksamma liv som skribent - med
början som reporter lor att sedan allt mer övergå till författarskap - fiirsvarat de svaga i samhället.
Hon har såirskilt lyft fram utsatta barn och kvinnor. I sin senaste
roman "Slumpvandring" skildrar hon ett brukssamhälles uppkomst och ett bondesamhälles fall. Hon beskriver kvinnans
utsatthet i ett.mansdominerat samhälle med stilistisk finess
som gör att läsaren på ett enkelt sätt kan ta till sigromanens
huvudpersoner och leva med i miljön den utspelar sig i."
I denna sin senaste bok - Slumvandring - har Majgull forlagt
handlingen till trakterna runt Hallstavik, Häverödal och Herräng. Hon åir fiir övrigt sommarboende i Herräng.
Boken finns att låna på biblioteket eller köpa i Hallstaviks
bokhandel.
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Pappers kulturoris till Majgull Axelsson
Vid Pappers lorbundsmöte i Bålsta den 24 november fick journalisten och
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Den vanliga BA-NI-utbildningen (Bättre Arbetsmiljö)
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Fac-kliga grundutbildningen (FGU) eller Medlemsutbildningen som

studiekornrnittånr #*-:ä,'ffi:ä;;:äf#t111il:"f#;:IT,
Ytterligare några hör av sig'

Vill du veta mer om kursens innehåll och omfattning
kontakta
någon i studiekommitt6n eller avd.exp.

KURSEMCIRKLAR

så

Först vill vi tacka alla ftirtroendevalda kamrater ftir flitigt
deltagande i de centrala och regionala utbildningarna.
Vi har inte under hela 90-talet haft fler deltagare på dessa
kurser än vad som vi har till dags dato.
Det är bra om vi alla känner ansvaret fiir och behovet av
att kontinuerligt utbilda oss ftir att på ett hyggligt sätt
fungera som ombud ftir arbetskamraterna.

När det gäller FiP- Förtroendevald i Pappers, Mngas vi
meddela att det
inte blir någon sådan kurs i vår heller.
Orsaken är, i fiirsta hand, kursledarproblem. Vi planerar
nu istället fiir
en kurs hösten 2001 eller våren 2002.

Studiecirklarna
Studiecirklarna visar ingen större dramatik mot de senaste

Ilemsida

åren.

Vår liirhoppning var att cirklarna skulle öka men det ser
tveksamt ut

- läget är dock inte katastrofalt.
Mycket glädjande är Byggnadsavdelningens initiativ att
anmäla
hela personalen till Mini-BAM.
Engelskan och "Kokbok fiir män" går bra.
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Försäkringsinformation 200

1.

GF 14100 avser medlem i Pappers, kostar 66 kr/manad
och innefattar gruppliv, olycksfall + enkelt förtidskapital.
GF 150 avser medlem i Pappers, ingår i fackavgiften.
Innefattar trygghetsörsiikring - fritid.
GF 13000 avser medfiirsäkrad, gruppliven kostar 36
krimånad, olycksfall 27 50 I mänad.
Medlemsbam kostar 39 kr/månad/bam
:

Avdelningen har nu arbetat om sin hemsida och där kan
du nu bl a hitta
en del information från studiekommittdn.
Där finns namnen på studieuppsökarna och ledamöterna i

kommitt6n, där
finns en hel del om studieutbudet samt om ersättningarna
vid kurser.
Gör ett besök!

studiekommittön avd 68
{,,ilFnÅ* *.Ås
51xu{.r€ &Jr§f
rv4€ts Ått-Å
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Lena kom hem från skolan och
t tade att fröken hade lärt dem
ad genomsnitt var.
- Det var en sån dtir grej som
önsen lägger ägg i.
Var i all sin dar har du ffitt det
från?
Jo, fröken sa att hönsen lägger ett
per dag i genomsnitt"

NYA TIDER

ocH GAMLA ÅsrxrpR.

Som fiirtitalist är man hackkyckling i många fall. Vi
är ju dom som var unga när industrialismen tog verklig fart på slutet av ferntio- och början av sextiotalet.
Vi tycker att vi var med och byggde upp välf?irden
i Sverige och anser väl att den skall leva vidare
som den varit. Men nya tider kommer ju, och nya
tekniker och vanor träder fram. På sextiotalet köptes
det TV-apparater i så gott som varje hem. Efter några
år så ökades programutbudet till två kanaler. Nu har
detju utvecklats så att det finns flera hundra kanaler

och video.
Telefon var också en sak som folk skaffade sig
för 40 - 50 år sedan och alla gladde sig åt att man
kunde ringa vart man ville. I vissa hem fick inte vem
som helst svara när det ringde, så miirkvärdigt var
det att ha telefon på den tiden. Nu springer varenda
människa ikring med en mobiltelefon vid örat och
ringer en massa i onödan till telefiiretagens glädje
över stora inkomster. Nåir mobiltelefonen lanserades
, så marknadsfordes den som juppinalle åt börsmäklare och unga trendiga finanshajar. Och den blev
ju lättsåld ftir alla ville gärna jämforas med dessa
extrema dårar.
Nu har datan sålts och lanserats på nästan
samma vis. Jag har aldrig sett en så snäll kundkrets
tidigare. Här har man köpt eller hyrköpt till mycket
dyra pengar och när detta åtagande är uppfullt så är
apparaterna inte värda ett dugg.
Argumenten att skaffa en data har varit många
och det flitigaste har väl varit au bamen måste ha ftir
skolans skull. Det är en tungt vägande lögn och det
harju också redan visat sig att barnen går ut skolan
med skriv- och lässvårigheter. Det iir ju ganska
enkelt att via fiirprogramerade "ikoner" behöver man
bara trycka på en "mus" ör att fä svar och ordbehandling utan att tackla problanen så att man lär sig
något.
Jag personligen har inte ftiljt med i prylhysterin
utan anses som en stenåldersmänniska. Varfbr har
inte jag en mobiltelefon? Jo, anledningen är att jag

har telefon hemma på bordet och svarar i den om jag
är hemma. Svarar inte är jag upptagen av annat och
har inte tid att prata. Varfiir har jag inte video? Med
tre TV-kanaler hinner man inte se alla program. Ska
jag då spela in andra program som jag inte hinner
se? Filmer säger en del. De filmer jag verkligen
vill se är så ffi att jag hellre går på bio i Folkets
Hus. Datan detta monster som tydligen inte går att
vara utan, har också hårdlanserats. Man behöver bara
titta på nyheterna på TV och det är ett inslag om
arbetsmarknaden, så ser man en som sitter och stirrar
i en PC. Niir de visar från börsen sitter folk och glor i
dumburken och pratar i två mobiltelefoner samtidigt.
Vi överöses av statiska rapporter. Det går bra

for foretagen, Itir det har ökat med så många procent
jämfort med samma kvartal forra året dr ett stående
uttryck. Tänk tanken att de som är programmerare
fär i uppgift att rent politiskt och foretagsvänligt gör

kommande program och planterar åsikter i varje
människa så att alla har samma åsikter.
Folket har så svårt att kritisera den nya tekniken
utan anammar den med hull och hår.
Det är skönt att komma hem till ett vanligt hem
utan att behöva bränna all fritid på "datadrogen".
Manga bränner mycket tid på internet och hemsidor
med all den smörja som de innehåller. Vad skall
folket till slut göra n?ir de lurats att forköpa sig på
intemet, man fär ju allt hernkört så man behöver ju
ej gå å träffa folk.
Tänk er ett scenario där folk inte träffas och
utbyter åsikter och erfarenheter överhuvudtaget. Vad
hiinder då när en liten klick som kallas politiker tar
över och styr oss helt och hållet efter eget önskemål.
Det är ingen större lycka med en massa prylar så
jag ftirblir nog gammalmodig även i fortsättningen,
jag känner inget tvang att fastna i klorna på den nya
tekniken och dess 6respråkare. Lycka är den sociala
kontakten med medmänniskor och nära och kära.
Vill man känna extra frid så är ett abborrgrund en
sommarnorgon, lugnt och stilla en naturupplevelse
som inte går att byta mot något annat.
Åke Janzon

Damen forvånad till körledaren: -Det är väl ingen
blandad kör. Den består ju bara av män.
- Visst är den blandad, några kan sjunga och några
kan inte.

SPÄNNING PÅ ELMARKNADEN.
Under de lorsta nio månaderna i år steg den svenska elörbrukningen med drygt 3% jämfo* med 1999. Om man tar hänsyn
till att det varit varmare i år har fiirbrukningen stigit 4%.
Flera forklaringar kan sökas. En är att priserna legat på en
mycket 1åg nivå samtidigt som oljan blivit dyrare, en annan
iir högkonjunkturen, en tredje iir den snabba datoriseringen i
Sverige.

Statistiken från Svensk energi visar dessutom på en anmärkningsvärd om fordelning av produktionen. Vattenkraften har
ökat med cirkaTYo och kåirnkraften har minskat med hela22Yo.
Totalt sett har kraftbalansen diirmed hamnat på minus' Under
forra årets forsta nio månader exporterade Sverige 7 TWH, i år
har vi importerat 4 TWH.
Föriindringen i produktionen beror dels den extremt rikliga
tillgangen på vattenkraft, dels på att kåirnkaftverken p.g.a det
låga priset dragit ner produktionen. Det kostar ftir niirvarande
mindre att producera vattenkraft iin kiirnkraft, ock denkolkraft
som produceras i Danmark, Tyskland och Polen iir också billigare.
Det iir mycket positivt att vattenkraften gar bra. När ett vattenkraftverk väl är byggt skapar det inga nya miljöproblem (så
län ge krafwerksdammarna håller för vattentrycket). Långsikti gt
ger emellertid det starka beroendet av vattenkraft i kombination
med den snabba ökningen av elföörukningen anledning till
oro. Vi kan inte räkna med att år efter ar producera "mer vattenkraft än normalt". Redan ett år med normalproduktion skulle
det med nuvarande ellorbrukning uppstå kapacitetsbrist och vid
ett torrår skulle situationen bli utomordentligt besvärlig.
I dag utgör den icke utnyttjade kapaciteten vid kiirnkraftverken
en avsevärd reserv, frågan iir om det räcker om det blir kallt ett

å
fråga om marginella tillskott. Vindkraften svarar under årets nio
forsta månader fortfarande endast lor 0,3Yo av elproduktionen,
trots att kapaciteten ökat med en tredjedel.

Elforbrukningen stiger, inga nya investeringar görs på kommersiella grunder, kiimkraftawecklingen pågår till foljd av politiska beslut. Extremt hög produktion av vattenkraft håller tills.vidare marknaden i balans, men redan vid ett normalt nederbördsar uppstår problem. Och lika snabbt som elpriset loll nåir
marknaden avreglerades, lika snabbt kan det stiga när överskottet vänds

till underskott.

I den siruationen är den politiska majoritetens största huwdbry
hur man ska kunna minska produktionen av kiimkraftsel och
stoppa utbyggnaden av fossilgas utan att bygga ut vattenkraften.

Johnny Karlson

normalt nederbördsår, ett torrår räcker det
inte. Man kan ha synpunkter på det rimliga i au flera kärnkraftverk samtidigt drar
ner på sin kapacitet. Men det iir å andra
sidan knappast rimligt om staten skulle
tvinga kraftverken att driva anläggningarna med full kapacitet, samtidigt som
samma stat genoui skatte- och avgiftspolitiken bidrar till att göra verksamheten
olönsam. Och häri ligger det avgörande
problemet.

g€"$PAKlFtg§'
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Regering och riksdag driver en energipolitik vars forutsättningar åir att elförbruk,'f ,tt"
ningen skall minska, k2irnkraften skall
göras olönsam eller stängas iindå och

;q

beroendet av fossila bränslen som kol, oljt
och fossilgas minska kraftigt lor att slutligen helt upphöra. Dessa fiirutsättningar
är helt ofiirenliga. För det forsta minskar
inte elforbrukningen, den ökar och den
ökar kraftigt, inte bara hos oss utan i
hela viirlden. För det andra saknas for
närvarande andra alternativ till kåirnkraften än fossila bränslen. Det finns en
betydande överskottskapacitet på kolkraft
i våra södra grannländer, och det finns
praktiska och ekonomiska möjligheter att
bygga ut fossilgasanläggningar i Sverige
och i grannländerna. I övrigt är det bara
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Från kajkanten.

i

Så var det då äntligen klart. Golven magasinen
från 1958 och 1960 har blivit betydligt ljusare med

den nya beläggningen; en kombination av asfalt och

betong.
Tyvärr forsvann inte ojämnheterna som fanns i det
gamla golvet utan det verkar som om asfaltläggaren
guppat fram i de gamla groparna.
De värsta knölarna fick Skanska fräsa ner redan
under hösten medan en huvudgång skall få sätta sig
under vintern och åtgärdas i vär.

Dykdalben som blev påkörd och sjönk i våras ska
byggas upp igen men det råder oenighet om vem
som skall betala kalaset. Rederiet skyller på det foretag som reparerat deras propeller felaktigt så att det
inte gick att slå om fran fram till back eller om
det var tvärtom. Hallsta Pappersbruk anser sig helt
oskyldiga, vilket väl får anses vara en rimlig standpunkt. Har alla inblandade sedan olika forsäkringsbolag, kan det hela bli en segdragen historia.

MT
Du vet väl att du kan köpa böcker
fackexpeditionen i "Röda villan'
En bok flor alla från 20 kr

En liten metallic-blå fågel var i höst synlig kring
vår varpsbåt. En koll i ffigelboken visade att det var
som jag trodde: en kungsfiskare. Ovanlig men inte
sällsynt i vår trakt.

l-El
_u
En annan blå (dock ej metallic) raritet dök upp
ungefår vid samma tid; en gammal Lindetruck med
massiva däck.
Inte ens det skyddsombud som skall vara med vid
val av truckar forstod vad det var frågan om och här
hjälpte inga fägelböcker.
Nästa år ska det byggas ett skärmtak utanfor magasinet fiir att möjliggöra lastning och körning med
mafivagnar. Då måste dejernas barack bort.
De hotar att flytta in till oss. Hur ska det sluta??

eller

BN
Våran egna historik
En fackforening
Ett samhälle
En fabrik
som medlem betalar du 75 kr

örsäkringsinformation 200 I .
GF 14100 avser medlem i Pappers, kostar 66 kr/manad
och innefattar gruppliv, olycksfall + enkelt ftirtidskapital.
GF 150 avser medlem i Pappers, ingår i fackavgiften.
Innefattar trygghetsforsäkring - fritid.
GF 13000 avser medftirsäkrad, gruppliven kostar 36
kr/månad, olycksfall 27 50 I mänad.
:

Medlemsbarn kostar 39 kr/månad/barn.
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NÖ»A VILLAN och RÖDVILLAN
Blir du rent forvillad?
Nä, så svårt är det väl inte. Den ena till viinster, den andra

till

höger, ettan och wåan på Tyskavägen. Goda grannar alltså och
välkända båda vid det hiir laget ska man tro. Det har ju ordats
mycket om "Modellen" och många har varit och beskådat
densamma redan. Dock träffar man ofta på personer, som nog
med dåligt samvete erkiinner "näe, jag har inte haft tid åinnu"
som om tid vore nåt man inte har men det har man ju, det
är bara att utnyttja den räft. En del är mera uppriktiga och
säger att det inte har blivit av ännu och då kan detju bero på
lättja, ofloretagsamhet, öligt minne eller nån annan miinsklig
svaghet. Men sånt kan man ju komma tillrätta med' Som goda
grannar kommer vi väldigt bra överens vi på var sin sida
av Tyskavägen. Vet alla att 68:an frtt ett stipendium for att
ordna utställningar i Rödvillan? Jaså, inte. Men en pågår redan,
niimligen "Sjöfart" och då forstår alla att det är Roger Toll som
iir med. Mycket intressant. Företaget har varit mycket generösa
med att ställa upp med lokal och inredning i huset. Vi iir några
sfycken som fortsätter med "gubbdagis" och det kommer nog
att räcka ett bra tag till så än finns det chans att hoppa med.
Som väl alla kåinner till så är det "Kultur-foreningen Rödvillan"
som står for ruljansen och det är en fbrening öppen lor alla,
inte bara Holmensanställda. Årsavgiften iir 50:- så det borde väl
inte avsklåcka att bli medlem. Meningen åir att vi i Rödvillan
ska visa upp samhället Hallstavik och dess innevånare, visa och
bevara deras historia. Vi har inte några speciella visningstider
utan vi har sagt att det iir alltid öppet vid behov. Vill någon
komma och titta så säller vi upp. En nyckelforvarare är Ulrika
på fackexp. Och hon öppnar och kan tillkalla någon som visar
om detta behövs. Ar man en betrodd och välkåind person kan
man kanske ffi låna nyckel hos portvakten eller så kan denne
ringa någon som kommer och öppnar. Naturligtvis hoppas vi
denna tidningsläsare är intresserad av Rödvillans framtid och
öde och kommer med synpunkter och uppslag om verksamhe-

ten.

Tekningar av Robert Nyberg

Stig Blom

Oppet under nyårshelgen.
Lördag den30ll2kl.12 16.

Infokommitt6n

-

Bilaga

till Pappersmagasinet

är ett utdrag ur Rödvillans års-

krift, med tillstånd av Roger Toll. Den går även att köpas
20- päRödvillan året ut, då med en del flirgfoton.

ör

Lennart Svenberg
Börje Nordström
Äke Janzon
Hans Åhman
Morgan Widlund
Ulrika Enlund

