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Nu är det höst.

Jag hoppas att allahar haft någon form av ledighet
som varit vilsam. Nu är det höst var rubriken, kunde
ha varit nu börjar arbetet. Det innebiir att vi ligger
i startgroparna for lokala forhandlingar i olika sam-

manhang bl.a. år 2 och 3 av det centrala avtalet
som slöts forra året. Annars verkar det bara vara
Hallsta Max till max, jag funderar om inte några har
blivit fart blinda i sin framfart, ett stopp (och lukta
på blommor) och tänka efter fiire skadar nog inte.
Företaget vill diskutera bemannings planen igen, när
jag tänker på att vi skall diskutera nya nerdragningar
så tänker jag på dom tre aporna som inte ser, inte
hör, inte säger något. Det som inte stämmer är den

sista ,ör pratas görs det, jag vill inte heller påstå

att det är apor vi har som motparter, men när man
måste dra samma visa igen så funderar man ,om
dom har lyssnat pävära argument. Jag skrev i forra
numret att organisera om Jockes och mina vandringar
runt bruket. Dessa pä5fu kontinuerligt, vi forsöker gå

varje fredag fbr att träffa formiddags skiftet. Ibland
hinner vi inte runt till alla kontroilrum, men vi forsö-
ker att hinna. Det viktigaste är mötena med medlem-
marna och samtalet med er, så ibland hinner vi inte
runt hela bruket. Outsoursing av valsverkstan har
inställts på grund av problem i Finland. Att hoppas på

fiir gott, är väl att hoppas på ftir mycket, men.....
LS

ur man kan motverka negativ stress

bd du kan göra
l. Varva ner. Träna avslappning

. Begränsa arbetsinsatsen. Försök fä hjälp med pri-
itering och säga NEJ
.Motionera -bra kondition ger bättre stresstålighet.
Umgås med vänner och bekanta.

.Avsätt tid for dig själv- skriv ett schema for din

facket stötta vid anmälan for att på så sätt skyddq

. Läs och folj Arbetsmiljölagen och fiireskriften om
ntemkontroll av arbetsmiljön

Kräv av arbetsgivaren att sätta en rimlig
itions och kvalitetsnivå. Det är inte NI som är

betsgivaren. Ni tir bara anställd. Det är arbetsgiva-
,n och inte NI som är ansvarig.
. Synliggör problemet lor allmänheten via ditt
ackftirbund. Om det arbetssätt som arbetsgivaren
ingas infora for att klara nedskämingar ge

alitets fors ämringar, tex I ånga handläggning stider
,ller bristande service pga att ni inte hinner med, döl
te detta fiir allmiinheten.

. Skaffa bevis. Skyddsronder,enkäter och liknande
behövas for att kartlägga och påvisa problemen

fi)r arbetsgivaren.

ARBETSGIVAREN ska göra
i. Följa de regler som gäller enligt Arbetsmiljölagen
ch Föreskriften om Internkontrollen av arbetsmiliö
l.Ta fram ett åtgärdsprogram for hur man forebyg
kadlig stress. Det bör innehålla:
Hur man i tid ska upptäcka om någon drabbas

Hur man ska hjälpa en drabbad att begränsa och
ioritera sitt arbete.

Hur man säkerställer att begränsning verkligen sker,

Vilka åtgärder som ska vidtas om någon trots allt

.Ta fram skrivna rutiner for att vid forändringar av
ex personalstyrka, bedömma vilka foljder det f"ar.

egen tid. 
I

Vad DU och DINA ARBETSKAMRATER tan gOra I

1.Anmäl begynnande utbrändhet som arbetsskada. I

eksandar Snrdovic



AVTAI.§FORSAKRTNGAR
Sjuklöneavtal eller Ar.talsgruppsjukförsäkring [AGS)

Arbetsskadeförsäkrin g (TFA)
Avgångsbidragsförsäkring vid arbetslöshet (AGB)

Avtalspension SAF-LO
Tj änstegrupplivförsäking OGL)

MED!.EMSFöRSÄXruNGAR
(imgår i medlemsvgf§ffien)

Olycksfallsförsäkring - fritid (TFFJ GF- 150
Grupplivforsäluing GF-150

BarngrupPliv
Kollektiv hemförsäkring KS- 151

Kollektiv hemförsäkring - for pensionärsmedlemmar

Tjänstegruppliv [IGL) - fortsättningsförsäkring GF-14044

MEDLEMSFOR§AKRENGAR

tfnEvEllE€la tEllva!)
Clyclsfallsförsäkring - frttid (TFF) - komplettering för medlem samt fullständig for medförsäkrad GF 13000 27 .50:-lmä

66:-/män GF-i4100 q4rp"ptir{o.räkrinjmed sjukkapital - för medlem och medförsäkrad 6p 13000 36:Jmån
MediemsBarn - sjuk- och olycksfallsförsäkring rGF 13000 39:-lmän/bam

MedlemsPension - pensionsforsäkring for LO-medlemmar
LO-förbundens livförsäkring för pensionärer

AVD. 58 MEDLEI,ISFORHÄI{ (frivilligt tillval)
TF 68 Tandförsäkrinq 5Oz- / nän.

LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
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Där simones skuta
Inte saknar en v?intande hamn

Niir ytterligare en seglats

På stormiga sjöar
Och över vilande vatten

Är över for hennes del

Kan hon dröja en stund och njuta
Och begrunda begangna fel
På en vacker, naturn?ira Plats
Som inte endast känner till hennes narln
Utan även hennes ensarnma, hemliga öar

Som är f1änangryningen och nära natten.

ErikAsteving.

Från l juli 2001 infordes kontaktdagen som fanns

forut. Föräldrar som avstår fran forviirvsarbete i
samband med besök i barnets forskola, skola eller

fritidshem fär rätt till tillfiillig foräldrapenning i
form av en kontaktdag per barn och år' Detta från

det år som barnet fuller sex år till och med det år

som bamet fyller elva år. Kontaktdag som inte har

tagits ut under året kan sparas och tas ut ett senare

år, men senast under det år som barnet ffller elva

år. Det finns flera nyheter i föräldraforsäkringen så

kontakta din ftirsäkringskassa. Nu niir vi är inne på

forsiikringar så vet du väll att du Zir ftirsäkrad genom

ditt medlemskap i pappersinduskiarbetareforbundet.

Du har några automatisk genom ditt medlemskap

som ex: hemforsäkring, livforsäkring for bam, kom-

pletterande TGl-skydd och olycksfallsforsäkring.
Det flnns även..andra försäkringar som man kan

teckna så kontakta oss om du har funderingar på

dina forsäkringar.

Industribrandkåren Inform erar

Vi har under år 2000 haft ca. 70larm varur ca.33 Yo

har klassats som brand.

Industribrandkåren vill tacka driftpersonal for rådiga

forsta insatser vid olika brandtillbud på fabriken.

Åven öwig personal som gått kurserna heta arbeten

samt nödlägesberedskap.

Vi vill pä detta sätt båda berömma personalen samt v
konstatera att övning ger fiirdighet.

Conny Hedin,Claes Karlsson,Mikael Sand$en

Där simones skuta.. ......

MW
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\ Tu är sommaren och semestrama slut. På

1\ r.u:.n hade vi tre gånger tre veckor och

den tredjedel som var lediga ersattes av fizra
sommarjobbare. Detta kan jämforas med
Braviken vars utlastningsavdelning brukar ta

\- in nio semestervikarier. Det skulle motsvara

sexton stycken hos oss!

\_ \lågra storskarvar Qthalacrocorax sinen-
1 \ sis) höll till på oljelänsen under sen-

sommaren. Fåglarna, som även kallas fish-
errnans friends, såg ganska löjliga ut när de

satt med utfiillda vingar for att torka fiäd-
rama.

ista lördagen i augusti åkte ett gäng

från kajen med bogserbåten Frigga ut till
Svartklubbens ffr. Vädret var kanon, Blix-
tens mackor enorma och besöket på ffren
intressant. Åven här ute fanns det skarvar. I
mängder. På'varenda kobbe.

fnfor ombyggnadsstoppet på PM 11 måste

Ibolaget fortillverka papper till maskinens

fasta kunder. Dessutom kommer ombygg-
nadsprojektet att lågga beslag på "Gula
Tältet". Därför har man hyrt ett externt lager

i Gimo. Det är Rock-Wools gamla lager-

byggnad som kommit till heders.

Under hösten körs flira svenska kunders

papper upp till Gimo. Pappret lastas och

lossas av truckforare från oss.. I vinter
kommer det sedan att portioneras ut till res-

pektive kunder. Åven detta skall skötas av

oss.

BN;

Divisor eller procent?

För er som foredrar att uttrycka övertids- och OB-
ersättningarna i procent kommer här en lathund:

övertidsersättning:
Divisor 95 motsvarar 84,2 oÄ

Divisor 85 motsvarar 106 %o

Divisor 70 motsvarar 150 Yo

Divisor 50 motsvarar 250 oÄ

OB-ersättning:
Divisor 600 motsvarar 29,2 o/o

Divisor 270 motsvarar 64,8 oÄ

Divisor 80 motsvarar 118,7 Yo

övergångsersättning:
Divisor 315 motsvarar 55,6 Yo

Tänk på att du inte fär ob-ersättning samtidigt
med övertidsersättning! (D2iremot utgår ob-ersätt-

ning och övergångsersättning samtidigt i förekom-
mande fa11.)

BN

SANDLÅDAN
SOM REVIR....

I ett antal sandlådor i Sverige har nägra småpojkar i
manskroppar slagit sig ner
for att vilt skvätta sand omkring sej och fiir att
pinka in revir. Detsamma har ett
antal småflickor i kvinnokroppar giort. Och under
tiden som så sker far alltfler
Drifter fär se upp. Dom kan ju favät sand i sina

munnar. Sand som har for av-
sikt att täppa till är givetvis illa vald sand. Nej,
hellre då ett väl tilltaget rum
med utrymme och plats for samtal.

ErikAsteving.
Skärsta, Hallstavik
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Ekonomitips

För att fä kontroll på sin ekonomi så kan det
varabra att skriva upp allt man handlar under
en månads tid.
För att forenkla det så kan man ha en mat-
kassa, där allt som mat och hygienartiklar
ingår.
Eller skaffa ett kort på den affår där man
handlar och sätta in pengar i florväg innan
man handlar.

UE

Skiftschema kommittön informerar

Hallå alla driftare, nu är hösten htir.Hoppas att
inte sommarenVarit allt for besviirlig. Nu kör vi
i skiftschema kommitt6n igang en utvärdering av

sommarkömingen. Vi kommer att gäut med nägra
frågor som vi väldigt gämavill ha svarpå.Resultatet
kommer att redovisas på ett möte i Folkets Hus.Efter
utvrirderingen blir det röstring igen.' Utfu llnadstiden
kommer vi också att ta upp igen.
Skiftschema kommitt6n
Ulla Strandbergh

Några siffror om fbrslagsveksamhet

Har nyligen fått Förslags bulletinen l/01, där har
man presenterat forra årets statistik nZir det gäller for-
slagsbelöningar i Sverige forra året. Ett exempel på
Domsjö fabrikenAB, gör en besparing på 18 227 kr
per anställd år 1, det på de ft)rslag man använt förra
året. Ett annat ex gäller hela landet, Beräknad inbe-
sparing genom forslagsverksamheten intiikter sek
807 048 144 kostnad sek 150 681 002 vinst sek
656 367 142. När man studerar den här statistiken
så funderar jag varftir uppmuntras inte fi)rslagsvek-
samheten på våran fabrik när det verkar vara en ren
vinst for loretaget dels i sparade pengar och ett plus
viirde av ökad kompetens, kvalitet, utveckling fiir
personalen. Allt detta har man valt bort och bedriver
fi)rslagsveksamheten på spar låga precis så att man v-

uppfrller avtalet. Vi fär ofta höra att det skall sparas

både hiir och där, så fort dollar kursen går upp ska det
sparas, Det kanske är rätt atttitta över utgiftema i det
1äget men varfiir inte utnyttja medarbetarnas fiirslag '-
i större utsträckning än nu, det ligger ca 300 forslag
som väntar på utredning, jag fundera på hur stora
besparingar eller andra plus effekter som nu slösas
bort.
LS

Ungdomskommitt6n

Missa inte att anmäIa er till Pappers ungdomskurs på
Avesta Star Hotell den 14-16 nov.
(Ansökningar inne senast den 19ö oktober )
Kursprogrammets inriktning är att ge deltagarna
insikt och kunskap om hur man via egen

aktivitet kan påverka utvecklingen på arbetsplatsen

och i samhället.
Ekonomi for kursen är skattefritt stipendium* rese-

kostnader.
För anmälan och info ring expedetionen 26390
Anders Lid6n
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Studieuppsökeriet är ieåne!

Under september månad pågår vårt uppsökande arbete infiir hösten,

vintern och vårens kurser och studiecirklar.
Du kan i stort sett anmäIa dig till vilket ämne som helst. Får vi bara
tillräckligt rnånga anmäIda och hittar en cirkelledare så kör vi igång.

Yad gäller utbudet hänvisar vi till fiirra Pappers-Magasinet eller info-
bladet på anslagstavlorna eller vår hemsida. Du kan ocksä fräga studie-

uppsökarna. Följande medlemmar är studieuppsökare;
# Kent Andersson
# Torbjörn Blom
# Robert Flykt
# Taisto Hautala
# Inkeri Helin
# Sven Olov Jansson
# Roger Larsson
# Anders Lid6n
# Patrik Lundberg
# Boel Malmberg
# Tomrny Nor6n
# Sylvia Stefansson
# Morgan Widlund
# Lennart Wiklund

Vill du gå någon facklig cirkel eller en fritidskurs - anmäl dig till någon

av ovanstående uppsökare eller ring direkt till avd.exp te126390.

/Studiekommittön
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Samtidigt som äpplena mognar och delger oss sin livsgivande kraft -
i såväl andlig som materiell form - så startar en ny studiesäsong.

Utbudet bjuder inte på några större överraskningar utan ser ut ungefär
som vanligt. Några saker är dock värda att nämna extra;

o Vi gör ett nytt ftirsök attfä igång en navisationsutbildnins i Hallstavik.
De senaste åren har dessa bara gått i Norrtälje. Kurserna är två: förar-
intyg och kustskepparen eller båda i ett paket. Kursledare är Bertil
[Iumell. Priset är 700 kr/st eller 1.200 kr för paketet med båda kurserna.
Material-kostnaden tillkommer. Som medlem i facket har du 300 kronors
rabatt på avgiften. Kursen startar så fort det blir möjligt - så vänta inte -
anmäl dig idag!

o Jäsarskolan. En studiecirkel för dig som vill ta jägarexamen eller lära dig
mer om vilt och viltvård. Se mer på annan plats i PappersMagasinet.
Även här utgår medlemsrabatten.

rl Data-kurserna kommer att flytta från Folkets Hus till en ny lokal på

IIäggvägen.

u Matlasninsskursen för killar fortsätter.

Dessutom engelska, svenska, matematik, samhällskunskap mm.
Självklart fortsätter vi medMedlemsutbildningen (FGU) d v s den

fackliga grundutbildningen som är öppen för alla medlemmar.

För unqdomen kan vi i höst erbjuda Pappers Ungdomskurs i Avesta
den L4-L6 november eller Fackets grunder som går vid olika tillfiillen
i Stockholm under hela hösten. Studieuppsökarna har datumen. ._,

För deprtroendevaldu finns också Medlemsutbildningen ifall man ännu
inte gått den. Någon FiP L:a blir det inte i höst, eventuellt under 2002.

Övriga kursutbudet för {iirtroendevalda gär att fiilja via vår hemsida.

För nyvalda skyddsombud och de som behöver komplettera dagar startar
vi en Bättre Arbetsmiljö-kurs (BAM) den 19 september.

/Studiekommitt6n



Naturkväll med temat Jakt och Viltvård
ao

0m Rådjur och Alg

Tid: 17 september kI 1"9.00

Plats: Folkets Hus Hallstavik, Häverösalen

Viltforskarer, Petter Kj ellander
kommer attvisar bilder och berätta om Rådjur och Åtg

Entre: 50:-

För den som önskar finns möjligh et attköpa, kaffe, öl mm.

Arrangörer: Folkets Hus, ABF Norrtälje och Hallstaviks Jaktvårdskrets



Jägarskolan

Studiecirkel for dig som vill ta jägarexamen eller vill lära dig mer om vilt och
viltvård.

Jägarexamen
I gång per vecka i 14 veckor: 42 studietimmar om 45 minuter pris 980:-
böcker tillkommer pris 380:-

Start: Tisdagen den 6 och onsdagen den 7 november kl. 19.00
plats: ABF:s lokal i Folkets Hus Hallstavik (ingång vid biblioteket l tr upp)
Ledare: Jonny Lundin

Högviltskuis kommer att startas under våren ( slutet av mars) direkt i anslutning till
avslutad jägarexamen.
4 ganger: 12 timmar pris 280:- + bok pris 150:-

Anmälan till ABF i Hallstavik tel 017 5-216 06 eller ABF Norrtälje 017 6-129 50



BEATATY T{AAG
till Hallstavik

Ingen har väl missat Benny Haag på TV - som "expert"-
kommentator på trav eller som den burduse mäklaren som

försöker dyvla på spekulanterna ett veritabelt råttbo eller
med god aptit förser sig ur säljarens kylskåp.
I september for två år sedan hade han premiär på Dramaten med sin

egen föreställning "Working Class Hero". En monolog som börjar hos

den lilla dottern och fortsätter bakåt i tiden, til1 en arbetarklass

befolkad av bullbakande kvinnor och män med hjartatpäråtta stället.

Men Working Class Hero är också en historia med smak av något

annat, om en djupare orsak till pappans heliga löfte till sin nyfödda
dotter: "vad som än händer kommer jag alltid att finnas för dig".

Nu kommer Working Class Hero till Hallstavik och ges i
Folkets Hus fredagen den 14 september kI. 19.00

Medlemmar i uvdelning 68 kan köpa mox 2 biljetter till subventione'
rat pris ii 50 kr (ordinarie pris 100 kr). Biljetter köpes på Folkets
Hus.

WORKING
LASS
HR#

C
ffi



PROJEKTVERKSAM.
HET.

TILLTRIiDESSYSTEMET

Det finns ftirmodligen inget projekt som kommer att
beröra så många personer på fabriken som just Tillträ-
dessystemet eller Grindprojektet som det också kallas
ftir. Det finns heller inget projekt som åir så öppet ftr
insyn som just detta är. Alla protokoll, ritningar tidpla-
ner osv. finns idag tillgängligt på vårt Intranät. Man
klickar bara på fliken som heter Tillträdessystem som
ligger under Proj ektinformation.
Nu vet jag aU Intranätet inte iir fullt utbyggt på fabri-
ken, men enligt vårt dataavdelning är de på gång och
att det inom en snar framtid kommer att bli mycket
bättre.

Men for de som har tillgang kan jag rekommendera
att kika lite på informationen där, man kan se b la hur
passerkorten och grindlayouter kommer att bli osv.

Det går givetvis också bra att höra av sig till under-
tecknad eller någon annan inom projektgruppen med
synpunkter eller frågor.

HALLSTA MAX
Åven om Hallsta Max det information att ffi på
Intranätet, inte fullt så mycket som Tillträdessysternet,
men å andra sidan tror jag att det informeras mycket
ändå ute på fabriken i olika grupper. Så några detaljer
har jag inte tänkt att gä in på här och nu, utan berätta
lite om mina personliga reflektioner och några hå11-

punkter.
Det är sagt att den 29 januari 2002 kommer man på
PM l1 atttryckain stoppknappen. Tanken är att sedan

att pappersmaskinen skall rengöras under två dagar.

Kar och rör som skall spolas ur, torkparti och dess

fundament som skall saneras från olja och fett. Och
det iir också PM 11 som kommer att var den mest
personalkrävande arbetsplatsen under Hallsta Max, då
det både skall demonteras och monteras en pappers-

maskin.
Som de flesta vet är PM 1l såld och skall ställas upp
på nytt i något annat land, och det gör att maskinen
skall mer eller mindre skruvas ned del fiir del och
märkas upp. Alla rör, pumpar, ventiler, kablar, tankar
valsar, reservdelar, elskåp, dokumentationen osv. allt
skall märkas upp.

Vart efter delar skruvas ut ur maskinen läggs de på
ett lastbilssläp eller liknande fbr transport ut till skrot-
gården, den söder om PM L2.Yälpå platsen så skall

DNV (De Norske Vetritas) pricka av delarna och såle-
des skall maskinen räknas som levererad. Paketera,
konservera och märka upp containrar åligger sedan

köparen att göra som är CFN, ett franskt företag.
Hela den här operationen är tåinkt att klaras av pä 63
dagar, demontage och montage. Den 10 mars iir det
tänkt att pappersmaskinen skall stå fiirdigmonterad
och klar for utcheckning.
Vår lorhoppning är att man skall kunna frilja hela for-
loppet via Intranätet då två kameror skall monteras
i maskinsalen och som skall filma samt ta stillbilder
under stopptiden.
S ammantaget med omby ggnaden av blekerit och TMP
kommer det attbehövas mellan 800-1000 entreprenö-
rer hålr. Så på ett eller annat sätt kommer de flesta att
bli påverkade av Hallsta Max.

Hans Å .-

STATISTIK
Glädjande nog har antalet olycksfall minskat rejält _
under andra kvartalet. ( Se statistiken). Kan vi i fort-
sättningen fiirhindra att nägra fler olyckor sker så-
kommer 2001 att bli ett av de bästa åren. Och det
med tanke på all den projektverksamhet som dess-

utom pågår for fullt. Kanske är det så att vi alla skär-
per till oss under dessa betingelser.
För att höja s2ikerheten ytterligare under projekttiden
kommer vi att göra ett florsök med skiftgående skydds-
ombud och'brandmän vars huvudsyssla skall bli att
bevaka just säkerheten, fungera som "ordningsvak-
ter" under demontaget och montaget I Hallsta Max.
De prov som gjorts tidigare visar på ett utfall med
fr tillbud och inga olycksfall, så vår ftirhoppning
dr att det skall bli så under Hallsta Max också. _

Hans Åhman

AFORISMER
...-

- Hur kommer det sig att människor som fiirstår att
roa sig aldrig har några pengar, och de som har pengar
aldrig filrstår att roa sig.
George Bernhard Shaw.

- Det har alltid varit så och alltid så att ftrbli: Hästen
ffir göra jobbet och kusken fär dricksen.
Okänd

Hans Åhman



ARBETSSKADERAPPORT 200,,1I 2

O lycksfa ll

Bagatellskada

0

Tillbud

179,5

193,5

151,8

't994 1 998 Kv2
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ATT VARA LÅNGLEDIG!

Det har gått några månader sedan min'langledighet" inleddes. Det iir våil den tid
som behövs (kanske några månader till) frr att rtinja sig. Jag ville ju helst ha
slutat {"orra året men så blev det inte (det sista året har varit tungt). Växthuset
håller vi på att liira oss att skota, det åir inte bara att plantera och skörda. Det
skall vattnas, inte fbr mycket och inte for lite. Växterna skall stadgas med
käppar eller snoren, tomatema skall tjyvas, sätter gurkplantorna sidoskott skall
de beskäras tr,ä blad efter iruktsUillet. Det skall öppnas för bäthe genomluftning
niir det åir varmt annars tär våixtema viinneslag säger "experterna". Sedan skall
det stängas på klT illarna annars kommer mordarsniglarnain. Ni jagar ltil
mördarsniglar? Ni har viil läst om Signe i Norrtelje Tidning och Aftonbladet?
Fantasfiskt!! En granne och jag har tagit minst hundratusen (100 000) sniglar
sedan vi borjade för ca 15 är sedan. Hur det skulle ha sett ut om vi inte jagat
snigel vågar3ag inte tänka på. Dom är hermafroditer (dvs dom klarar sig sjat\,.a)
och lägger 400 ägg i varje orngång det kan bli hur mycket snigel som helst.

På huset tinns stt och annat att gora, underhållet har blir,.it, åtminstone delr,"is,
eftersatt både ute och inns, så detta kommer att hålla mig sysselsatt ett bra tag.
Och så har hustrun blilit med sommarshrga och den sköter sig inte själv den
lreller. Jag har nägrametspön som måste hållas i trim om det ska bli någon fisk.
Jag har åtagit mig uppdraget att vara guide på fabriken och guida furister och
andra besÖksgrupper. Detta iir som jag ser det ett utr.nåirkt sätt att halla kontakt
och iblja med verksamheten på en fäbrik dår jag har varit anställd i 4T år. Och
det åir siirskiit spiinnande nu når investeringama iir så stora som dom åir.

Det jag saknar åir infbrmatiCInen. Tidigare satt jag "miff i" inf'ormationsflödet i
synnerhet då jag var med i bolagss§telsen. Jag har tillhört de privilegirade med
ttllgang till "all" intbrmation. Jag kunde ringa koncernchetbn direkt och stiilla
fi"ågor. Nu är det slut med det.

Jag har inte lovat att skriva mina memoarer, men jag har hotat att göra det. Det
blir nog ett kraftprov. Jag har tlera h1'llmeter med retbrensmaterial, pärmar med
protokoll, anteckningsblock, dagböcker m m. Det åir för nåinarande osorterat
och ostrukturerat så det Iär ta sin tid atttä ordning på materialet. Det är så att jag
har ett antal mer eller mindre intrikata historier att berätta. Och det vore kul att 

-

fä det nedskrivet och min tör'hoppning i så täll är att någon rdll läsa det.

Det kan t'ara ganskaSobbigt att vara långledig.

.lohnny Karlson
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