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Vice ordförande har ordet

(i våra tider. besparingar är några ord
Dsom vi dödliga hör ganska ofta.

Man vill poängtera att PM l1-s svåra

uppstart och lågkonjunktur sätter djupa
spår i foretagets ekonomi.
Arbetsgivare Iiirsöker sänka fastkostnad
bl a humankapital. Det är vi, kära vänner,
som ligger bakom detta känslolösa namn -
humankapital. Det är vi som redan idag
inte hinner med allt ftir att vi är så fä. Ofta
är vi tvungna att jobba extra for att
processen ska inte stanna. Vi ställer upp då

men klagar aldrig. Det är inte så ofta vi fär
beröm for det. Istället lorsöker man med
"nya bemanningsplaner" minska antalet av

oss som verkligen producerar papper. Den
tillverkas inte på kon@rerna.
Rationalisering är alltid kopplad bara till
driften. Revir- tänkande hos vissa
avdelnings chefer utanfor driften är så

stark att de inte tillåter den effektiva
rationaliseringen på deras avdelningar- Just

där finns utrymme ftir det! Andå måste jag
berömma dem ftir att de gör allt att skydda
den egna personalen. Vissa chefer i driften
har inte samma ftirmåga att samspela med

sin underställda personal. De inser inte att

vi driftare redan idag går på knäna. Deras

blick är riktad uppåt, öronen också. De
varken ser eller hör våra behov. Deras
karriärism är så stark att de ser ut bedövade

och okarismatiska. Undantaget är ett antal

arbetsledare som kan sitt jobb samt bryr sig
om sin underställda personal. Men jag, i
det här läget, vill inte sätta namn på dem.
De är utrotningshotade och själva kommer
att behöva hjälp så småningom.

PM 1 1 ;rii:ilä",ilå3i,. 
",,vara med när konsulterna redovisade

resultaten. Jagvar stolt över mina kamrater
när man berömde dem ftir deras

samarbetsvilja och vilja att hjälpa till att
lösa problem som håller på att svartmåla
ett, fiir Hallsta, så viktigt projekt. En sak är

klar att bilden som man har fätt efter
intervjuerna gäller inte bara PMI l. Den
stämmer bra fiir hela bruket. På mötet har
man lovat jobba vidare med de frågor där
finns u§mme att bättra sig. Jag rir glad att
det är så. Den här gången tror jag att det
kommer att hända positiva saker. Det var
själva Lars Erik som lovade detta.

T ars Erik Roos slutar! Vad ska man
I--rsäga? Elva år är en lang period i
människans liv. Jag personligen tycker att
han gjorde ett bra jobb. Lars Erik kommer
att lämna ett djupt spår efter sig både på
bruket och utanflor. Man kan använda hans
egna ord fiir att beskriva resultatet av dom
I I år. Han har rätt när han säger att vi har
ftirvandlats från ett ftiretag i kris till ett
toppmodem fiiretag som kommer att stå på
sina egna, friska ben i många år framöver.
Det är sant och vi har honom att tacka for
det. Vi Hallstabor bör inte glömma hans
och Gunillas insatser fiir orten. Golfbana
och framtida utomhusbadet är bara en

bråkdel av alla de insatserna.
Jag skulle bara önska att han aldrig har lagt
fram "neddragningama 2005" for att de är
INTE genomforb ara. Y ar det verkligen
hans idö? Det blåser kallt från Norrköping!
Hoppas Du inte kommer att bli en passiv
pensiondr Lars Erik. Jag kan inte se Dig
sån. Lycka till !!!

Aleksandar Srndovic
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POSITIVT TÅNKANDE

När jag vaknade i morse kände jag mig på

dåligt humör. Men det var jag glad flor. Det
visade ju att jaghade känslor.
Sedan tog jag bamsalvan istället for tandkäm
på tandborsten. Då forstod jag att även den
bäste kan göra fel. Jag kände mig djupt
tacksam över den insikten.
När jag öppnade kylskåpet foll ett mjölkpaket
ut, gick sönder och stänkte ned mina skor och
byxor. Jag intalade mig att det var bra frr
ovanlädret- Byxorna hade jag ändå tänkt att
byta.
Under tiden kokade frukostkaffet över. Det
fick mig att komma ihåg att kaffe på tom
mage iir hälsovådligt.
Just som jag slagit igen ytterdörren märkte jag
att jaghade glömt nycklarna.
Den stunden den sorgen, nynnadejag och
trinkte pä att jag inte behövde bryta mig in
fiirrän efter jobbet.
Att de nya byxorna fastnade i cykelkedjan
och att jag körde rakt in i häcken spelade
ingen roll. Tur i alla fall att jaginte hade
dyrare byxor och att det inte var grannens

häck, sa jag positivt och vitsigt till mig själv.
På jobbet tog jag in kaffekoppen till
skrivbordet och råkade spilla det mesta av
innehållet på manuset till kvartalsrapporten.
Det kunde ha varit tre veckors arbete ropade
jagut i korridoren. Tur att det var bara fiorton
dagarsjobb som blev forstört. Och fiirresten,
jag hade Uindå t?inkt arbeta om hela rapporten.
Till lunch tog jag en råkosttallrik och bet av
en tand på en liten sten. Just den tanden hade
alltid varit lite sned, så jag bad tandläkaren
dra ut rasket. Lika bra att inte ha några sneda

tänder, t2inkte jag. Och kiinde mig uppåt.
På hemvägen skulle jag ta ut pengar, men mitt
kort fiirsvann, oturligt nog in i bankautomaten
och vägrade komma ut trots att jag pä
minuten bankade. Nåja, de pengarna hade jag
ändäbaru giort av med, filosoferade jag lugat
och till?impade lite avslappningsteknik.

Låssmeden kostade bara}}A kronor
och explosionen niir jag knäppte på
TV:n blev inte s?irkilt kraftig. Nu kan
jag skaffa Text-TV.
Och så blev omtapetseringen
äntligen av. Så bra.
Det åir fint att tänka positivt, tdnkte
jag positivt och kastade mig i sängen
så att benen - på sängen - vek sig.
Annars vet man inte vad som kunde
gått snett i dag.

Saxat ur oktint materiel- L.s

IIUR UPPLEVER VI
UTVECKLINGEN PÅ
rÖnrsrnrFTSOMRÅDET
IDAG?

o Kanske så htir
oRD,ORD,ORn,,,

"Fader vår innehåller 56 ord,

10gudsbud297 ord,

USA's ohiinglighetsfiirklaring 500
ord.

Mqr när EG ska reglera exporten av
ankägg såkrävs det269ll ord"

(ur tidningen impuls)

r Tio Guds bud med297 ord var
tillräckligt fiir att reglera större
delen av livet fiirr.

NU ÄR DET ANDRA TIDER! H.Å

STÅNDIGT IKLÅDD....
Ständigt i klädd
En vinterskrud
Av själslig skymningssnö
Stårhon kall
Och ok?inslig
Inftir vårens och värmens ankomst.

Erik Asteving
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u kommer våren med stormsteg. Det blir
ljusare ftr varje dag Detta gäller för öwigt

även i våra pappersmagasin diir vi håller pä attfa
ny belysning. Sekfion för sektion Okar ljuset till
förhoppningsvis 300 lux i facken och 500 lux i
krirgångarna. Det är åtminstone målsättningen.
Belysningsprojeklet är det enda av förra årets
projekt som genomftirts i praktiken

i ven på kajen har vi fätt eu direktiv om att
lL minska personalen till2005 års utgång. Ty-
viin hade jag
ingen möjlighet
att applådera
id6erna när de
framftrdes i
Folkets hus i
början av febru-
ari eftersom det
skedde på min
fritid. Hur som
helst är vi tydli-
gen sju personer
f«ir manga i hamnen och diskussioner pågår nu
om vilka funktioner som är överflödiga eller kan
lämnas över till andra avdelningar (som också
fått sparbeting!).

n stackars ekorre hade
förirrat sig in i pappers-

ladan en februaridag. Vad
ft)rvånad den måste ha blivit
när den inte hittade några
nötter eller andra godsaker
bland pappersrullarna. Men
den slapp att bli utsatt för
det kulregn som duvor och
truckförare råkade ut ftir ti-
digare i vintras.

T ug såg på ABC-nytt att
J hamnen iHargshamn in-

vesterar och står i. Miljontals kronor anses &ir
vara väl anviinda pengar. Det är roligt för en
gammal hamnsjaare att se att det finns företag
som tror på framtiden. På andra stiillen är det ty-
värr så att modernisering av river fortio år gamla
lagerutrymmen ger upphov till oändliga över-
läggningar där slantarna viinds om och om igen.
Förlangningen av till exempel en tryckluftsled-
ning på nägra tiotal meter kan dar ifrågasättas av
ekonomiska skäI.

BN

Modern ättestupa

Lider du av TTNNITUS?

Då kan du kanske få hjalp mot dina besvtir om du går in på inter-
netadressen: http://medsys.uas.se/tinnitus/
Det är Uppsala Akademiska Sjukhus som sedan 1999 har en me-
tod för sjalvhjalpsbehandling av just tinnitus. Metoden baseras på
kognitiv beteendeterapi och sägs vara mycket UrrgårgrrikgN



Förbannade dator kartonger.

T
J ug sitter här och tänker att nu är det

baratvä år kvar tills jag får tillbaka
utrymmet i min garderob så att jag kan
hänga in kläderna igen. För under de

senaste året har garderoben ockuperats
av kartonger fran datorn jag fick
hemskickad genom jobbet. De är
tydligen väldigt rädda om emballaget
Compaq så om man ska skicka tillbaka
datorn måste det ske i
originalflorpackningen. Det är vid såna

tillf?illen fan kan flyga i en, jag tror
banne mig att jag ska skicka tillbaka
emballaget till Compaq for hur djävla
kul är det att trycka ner Yz m3 frigolit i
soptunnan som töms varannan vecka
nu mera. Men vänta nu lite, Posten har
flyttat in i matvaruaffrrema, smart
tänkt av vär privatiserings ivrande
Regering. Jag menar man går in i
butiken tar en liter mjölk sveper den
och forklarar fiir den oroliga
personalen att man visst ska betala for
den, men vill bara transportera den
invärtes. När man sen kommer fram till
kassan sätter man på ett frimärke på
den hopptryckta forpackningen och
skickar den tillbaka den till Arla.
Två flugor i en smäll, man slipper
pallra sig till en returstation och man
trj älper våra stackars marginaliserade
Post finanser.

Låter det vansinnigt, inte alls. Ikea har
redan provat lagen fiir ett par år sen när
det gällde en Holländsk leverantör av
blommor till dem som envisades med att
leverera blommorna i frigolit pallar. De

fullde helt sonika leverantörens lastbil
med frigolit pallar och örklarade for
chaufloren att de inte var deras ansvar
atttahand om deras emballage. En milt
sagt upprörd chaufför blev tvungen att
köra tillbaka frigolit pallarna till Holland
i stället for att ta en retur last med sig
hem. Detta var helt i sin ordning enligt
gällande lagar om tillverkar ansvar. Så

det vette sjutton om inte även jag ska
göra slag i saken och skicka tillbaka de
där forbaskade dator kartongerna när
avtalsperioden är över.

T.F



5k;=lcIGI!E-
frägrr

Arbetsmiljörapport

Den här gången ska jag inte skriva något om
det som pågår eller ska hända inom
arbetsmiljöområdet. Jag kommer däremot att
be Er att se lite bakåt istället.
Om ni tänker Er tillbaks l0 år i tiden och
fiirsöker tänka på hur det såg ut på Er
avdelning/arbetsplats, hur var klimatet, hur
stort ansvar ni fick ta o s v.
Varfor tar jagupp det här fiir?
Jag träffade fiir en tid sedan några personer
som , just då lite irriterade/arga på olika saker

och av olika anledningar. Att det var just jag
som fick ta emot deras irritation berodde nog
bara på att jagråkade gå forbi just då.

Efter det att jag fått min beskärda del av
missnöjet från dem, så började det gå att prata
någorlunda sansat med dem. Under samtalets
gång kom vi in på det som berör arbetsmiljön.
De sa då b la att det har ju inte hänt ett "
forbannande dugg" på tio år! Och vad de
menade var att det inte hänt något inom
arbetsmiljön på tio år på deras avdelning.
En skrämmande tanke. Har vi misslyckats så

katastrofalt.
Vi började i vilket fall som helst att gemensamt

titta bakåt i tiden i syfte att se om det var så

dåligt som de påstod. Nu hade vissa av
personerna inte jobbat så länge som tio år på
den aktuella arbetsplatsen, så de "gamla" fick
fulla i hur det var fiirr.
Men ganska så fort kunde de faktiskt konstatera
att det varit en positiv utveckling av
arbetsmiljön. Bättre manövemrm, forbättrade
verktyg, tystare och ljusare lokaler,
skydd/hjälpmedel som forhindrar personal att
skada sig, bättre arbetskläder, fritt kaffe o s v.

Med andra ord hade det faktiskt hänt en hel del.

Nu inte sagt att allt ?ir bra for det finns
fortfarande mycket kvar att göra inom
arbetsmiljön på alla avdelningar.
Beviset för det är den enkätundersökning som

alla anställda fick göra i höstas och som nu
presenterats. Där var resultatet fiir arbetsmiljön
nedslående, endast 20 o/o ansäg att den var bra.

niir det gäller arbetsmiljön i stort som i

*il*:*:ffiä#T;'"J

Jag skulle vilja be Er som läser detta och
göra en tillbakablick på tio år och se efter
om det finns något som blivit bättre ur
arbetsmiljösynpunkt eller står man kvar
och stampar på samma nivå. Så kom
gärna med synpunkter till undertecknad
eller redaktionskommitt6n.

I nästa nummer skall jag fiirsöka spalta
upp det som hiint utifrån min synvinkel

uppmiirksamma Er på det arbetsmiljömål
som Hallsta Pappersbruk har: Vi skall ha
max 10 olyckor/ per I miljon
arbetstimmar.
(Vilket motsvarar 1 8 olycksfall/år.)
Se nu till att hjälpa oss att uppfulla målet,
både frr din egen skull som frr dina
arbetskamraters skull.

H.Å

Förhandlingar
Nu när våren är här blommar det upp igen
en del nytt annat gammalt, ett råd som tål

diskuteras i linjen.
Förutsättningslöst fiir att kanske komma
med nya id6er, en mer realistisk fiirslag.
Den information som nått oss i styrelsen så

har det inte fungerat. Vi fär väl gå den
långa vägen istället.

Löne revisionen pågårmer om den senare i
vår.

att upprepas är att tro inte på rykten. I
När det gäller bemanningsplanens 

I

forändring så har vi ffitt information och 
I

kommit överens med fiiretaget att den skall I

!

L.S



Läs detta och låt det sedan siunka
in.

Michael är den typen du älskar att hata. Han
iir alltid på gott humör och har alltid något
positirt att säga. När någon frågade honom
hur han mådde svarade han: "Om jag mådde
bättre hade jag varit willingar." Han var en

naturlig inspiratör. Om en av de anställda
hade en dålig dag var Michael där och talade
om fiir den anställde hur man kunde se

positivt på situationen.

Jag blev nyfiken av detta, så en dag gick jag
bort till Michael och frågade honom: Hur
lyckades du?" Michael svarade:" Varje
morgon vaknar jag och säger till mig själv:
Du har två val idag. Du kan välja att vara på
gott eller du kan välja att varapädåligt
humör. Jag väljer attvarapå gott humör.
Varje gang något dåligt sker, Kan jagvälja
attvara ett offer eller att dra lärdom av det.
Jag väljer att dral?irdom av det. Varje gång

nägon kommer och klagar hos mig, kan jag
välja att acceptera deras klagan ellerjag kan
väljaatt peka på de positiva sidorna i livet.
Jag väljer de positiva sidorna i livet." Säkert
Men det iir inte fullt så enkelt", protesterade
jag. "Det är det", svarade Michael. Livet
handlar om val. När du tar bort allt runt
omkring iir varje situation ett val. Du väljer
hur folk skall påverka ditt humör. Det eir du
som väljer om du vill vara på ett bra eller
dåligt humör. Till syvende och sist är det
ditt val hur du lever ditt liv."

Jag funderade över vad Michael hade sagt.

Strax dåirefter lämnade jag foretaget fiir att
starta eget. Vi tappade kontakten, men jag
tiinkte ofta på honom när jag giorde ett val i
örhållande till livet, istället fiir att rea9era
på det. Manga år senare hörde jag att
Michael var inblandad i en allvarlig olycka
med ett fall på 20 meter från en radiomast.
Efter l8 timmars operation och flera veckor
på intensiven, blev Michael utskriven från
Sjukhuset med skenor längs ryggen. Jag

träflade Michael ca sex veckor efter olyckan
Då jag frågade honom hurhan mådde,

svarade han:

" Om jag mådde bättre skulle jag ha varit
tvillingar. Vill du se ärren?"
Jag avböjde erbjudandet om att se ärren,
men frågade honom om vad som
lorsiggick i huvudet på honom under
olyckan. "Det fiirsta jag tänkte på var
min ännu ofiidda dotter", svarade
Michael. " Så medan jaglägpå marken
mindes jag att jag hade två val. Jag kunde
välja att leva eller jag kunde välja att dö.
Jag valde att leva". Var du inte rädd?
Blev du inte medvetslös?" frågade jag.
Michael fortsatte:" ambulanspersonalen
var fantastisk. De sa hela tiden att allt
kommer att gäbra. Men då de rullade in
mig på akutmottagningen och jag såg

uttrycken i läkarens och
sjuksköterskornas ansikten, blev jag vett-
skr?imd. I deras ögon stod skrivet:Han
är döende!" Jag visste att jagmåste göra
något. Vad giorde du då?", frågade jag.
'Nå, det var en sjuksköterska som skrek
frågor till mig", sa Michael. Hon frågade
om jag var allergisk mot något." Ja",
svarade jag. Läkaren och
sjuksköterskoma stannade upp medan de
viintade på mitt svar. Jag tog ett djupt
andetag och ropade:" Tyngdkraften"
Genom deras skratt sa jag till dern: " Jag

väljer att leva. Operera mig som levande,
inte som död". Michael överlevde tack
vare läkarens skicklighet, men också på
grund av sin fantastiska inställning. Jag

liirde av honom att varje dag kan jag
välja att leva fullt ut. Inställningen är,

trots allt, allt. Gör er diirfiir inga
bekymmer fiir morgondagen. Den fär
själv bära sina bekymmer. Var dag har
nog av sin plåga". Egentligen är dagen
idag den mogondag som du bekymrade
dig fiir igår!

H.Å



Hörsels§ddet Earfoon

Bakgrund
Att många arbetsmiljöer på Hallsta
Pappersbruk är väldigt bullriga iir ju ett välkänt
faktum och tyvärr finns det några som inte bär
hörsels§dd i den utsträckning som de borde av

olika anledningar. Så därftir vill jag presentera
ytterligare ett alternativ till de haditionella
propparna och kåporna som finns på fiirrådet
idag och forhoppningsvis så ska dessa kunna
rädda några öron till.

Vad är Earfoon?
Emfoon iir eff personligt hörselskydd som Zir

formgjutet efter andvändarens hörselgångar.
Och h?ir fiiljer tre av säljargumenten som
firman anvåinder och som fick oss intresserade

från början:

-Earfoon zir allergibehandlade, så fiir personer
som fär problem med klåda och eksem av gula
proppar och kåpor slipper detta med Earfoon.

- Earfoon iir hörselskyddet som man kan ha
isatt i örat hela arbetspasset. Det som gör detta
möjligf är att filtret i Earfoon skyddar mot
skadligt"buller men släpper igenom tal.

- Earfoon har låg vikt och ringa storlek vilket
gör den andvändarviinlig och komfortabel att
biira.

Utvärdering
För att utröna om säljargumenten stämmer har
femton personer på Hallsta under drygt ett års

tid testat hörselskyddet. Testpersonerna jobbar
på PM 2 , Valsverkstan och UH PM llll2.En
utvärdering giordes sedan av testpersonerna
och den fullständig versionen finns att läsa på

intranätet (Skydds sidan) men en

sammanfattningen fiiljer här nedan.

Man har dem inte isatta hela arbetsdagen
drirfiir att man dels inte vistas i buller hela
tiden samt att de fiirvränger det egna pratet
en aning. Filtret som ska skilja på buller och
prat fungerar hyfsat men det dämpar dock
tal till vis del. Om dämpningen allmänt
jämförs med de gula propparna så gick
åsiktema isär. Nägon tyckte att de diimpade
bättre, en annan sämre och en tredje lika bra.
De största plusen med Earfoon anses vara
att de är väldigt bekväma och enkla att
anvånda. Men kanske det mest betydande är
att personer som har haft problem med klåda
och utslag tidigare nu sluppit detta helt.
Ett hörselskydd som inbjuder till
användning ärju det bästa hörselskyddet
ochjust det verkarvara Earfoons starkaste
sida. Vilket den sist tSgun i enkäten belyste
kraftigt. Frågan löd "Ar Earfoon ett bättre
hörselskydd än de traditionella?" 1A av de
I I svarande svarade JA!

Slutord
Sammantaget blir omdömet fiir Earfoon väl
godkiint och egentligen är det bara ett krux,
for det eir fiirstås ett sådant. Priset ligger
nämligen päl200kr I par,men i den
beräkningen ska det tas med att livslängden
på Earfoon är mycket lång (garantitiden är
två år) och att man då slipper kostnaden for
andra hörselskydd. Vad sparade öron sen

kostar är ju ovärderligt!

För att kunna skaffa sig ett par Earfoon
måste man vända sig till sin arbetsledning
då det är de som har pengapåsen. När man
sedan får klartecken så kontaktar man
tillverkaren som då kommer till Hallsta och
gör en avgjutning på dina hörselgångar.
Efter ca 6 veckors leveranstid har du sedan

ffitt ett hörselskydd som du är mycket nöjd
med och därmed använder ofta och länge!

Jörgen Åkerlund
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Utan hänsyn till antal maskiner på marknaden

Mofviktstruck.,.,. o...,... r r.., r. r...358

2. Cirkelsågo.. . o.. o....... ......... . o. o ..234

?sra Ovriga *ruckaf n.,.... o. o.,. r.. o.r.. r.218

4. Lastmaskin, frontlastare.. o. o o.....187

5. Travers, portalkran, bockkran. . . 184

6. Jordbrukstraktor................. ...182

1. Bandtransportöf... o....... o.........165

8. Borr, brotsch, gängmaski[.. o... ...134

Lastkaj, perrongo...... o. o.......... .ll99.
1{}. Lyftvegil, Pallstaplare. . ...,,,, . *r,. 717
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Senaste nytt fråurstudiekommitten

Här en liten rapport om vad studiekommitt6nhar
lor verksamhet just nu och framåt.

Kurser
Kursverksamheten rullar på i kiind stil.
Pä den här sidan om årsskiftet har vi deltagit
med 3 personer på frrbundets

Skyddsombudskurs i januari, en person gick

F ö r e t a gs eko n o m il<urc en i februari o ch tre tj ej er

gick kursen

"stress och utbröndhef i början av mars, alla tre

kurser gick på Runöskolan i Åkersberga.

I apriVmaj kommer tre killar att gå på distriktets
M ilj öku r s i Alvkarleby.

I maj kommer vi att skicka nägrapå ett par

ekonomi- och kassörskurser som förbundet
och LO-distrifttet anordnar Vi har även anmält
tre st till kursen
K onflikter,m o b bin g, kr önk an d e s ärb eh an dlin g'.

Ännu har vi dock ingen anmälan till
"Samhöllsekonomi" på Brunnsvik den 18'23
maj.

Utöver detta deltar vi i olika konferenser och
seminarier av olika slag t ex fiirbundets
första träff i Nätverket för kvinnliga
förtroendevalda inom Pappers-

Listan över aktuella kurser publiceras
kontinuerliet på vår hernsida.

Cirklar

Tre studiecirklar har avslutats hittills i år.

Det iir FiP-kursen som pågick under större
delen av 2002 och som l6 personer
fullfoljde. Ett stort TACK till dessa tappra

Åven två cirklar i Jägarexamen rir klara, där
hade vi 5 deltagare med.

Flera kurser pågår.

Medlemsutbildningen började den 24
februari, tuå BAM-kurser och en mini-BAM
är också igang. Hiir vill vi siirskilt nåimna

Taisto Hautala som år efter
år ställer upp och leder dessa kurser. Utan
honom hade vi inte haft möjlighet att
anordria alla dessa kurser. Ett stort TACK
även till Taisto.

En grundkurs i dala pågår likaså en

matlagrringskurs fiir män.

Vi har l0 medlemmar som deltar i wå olika
navigationskurser som Bertil Humell leder.

Tyviinblev det inte möjligt att ordna
styckningskursen och inte heller
svetskursen.

Styckningen bör dock kunna bli av direkt
efter sommmen och då fiirhoppningsvis i
Hallstavik.

Som det serut nu så blir det inte heller
någon nybörjarengelskai vår - det har
strulat med cirkelledama där.

Roger Berglund

ffi
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ARBETS SKADEFÖRSÄKruNGEN
Från och med den I januari 2003 ändras fiiljande: Då
måste du själv Iämna in en skriftlig ansökan till
Försäkringskassan om du vill att rätt till
ersättning prövas enligt arbetsskadeftirsäkringen.

J.E
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Ja då var det dags fir brandfacklan igen
och då kan vi väl berätta att vi har haft
24st brandlarn varav 4st brand t,o,m
2713 03.

Ingen av dem har varit av allvarligare
art fiirutom I fall d?ir rök spridningen
fiqk alldeles fiir stor omfatfiring p,g,a
dålig brandcellsindelning.

Några larm har berott pä att sprinkler
har frusit sönder, därftir åir det viktigt
att man stilnger portar , dörrar men
kanske viktigast är att ytterväggar ar
täta mot köld.
Brandlarmen har även i vissa fall
påverkat produktionen vilket iir onödigt.

Vi vill även skicka med ett kom ihåg till
alla ris och löv eldme att forbered er
väl med rätt kläder och rätt Släck-
medel, tänk också på hur det blåser.

Upplysningar om eldningsfiirbud fär ni
genom att ringa 0176/71592.

Classe och Conny

Meddelande angående
fackavgift och A-kassa

I år behöver du ej själv ta upp vare sig
A-kassa eller Fackavgift i
deklmationen-
Dessa uppgifter åir inl?imnade av vårt
forbund. Och läggs in med automatik.
Så du behöver inte göra någonting alls.

J.E
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EMU
I september skall vi folkomrösta om vi skall gå med i
EMU. Manga har inte bestämt sig zin om hur de skall
rösta. Om intresse firrns kommer vi naturligtvis att
{iirsöka ordna studiecirklar även om EMU men i så
fall färNi själva anmäla ert intresse till avd.exp, vi
kommer inte att ha något aktivt uppsökeri i denna
fråga.Studiekommitt6n har föreslagit avdelningen att
åtminstone anordna en facklig EMU-debatt inför
omröstningen.

Övrigt
Studiekommitt6n har tagit fram en ny
kursanmälningsblankett som vi hoppas skall
underlätta den framtida kursplaneringen.

Studieregistret fiir avdelningen iir nu uppdaterat fram
tomår2002.
Till sist kan vi nämna att ABF numer har viss
bemanning på expeditionen i Hallsta.
På tisdag och torsdag fiirmiddag skall det enligl
uppglft vara öppet. 68 :an, tillsammans
med andra medlemsorganisationer i området,
protesterade i höstas mot att ABF hade
stiingt Hallstaviks-expeditionen.

Vi kan också rapportera att avdelningen har
nominerat Marie-Louise Sellin till ny ord-
fiirande i ABF Norrtälje. ABF:s årsmöte hålls den 29
april på Folkets Hus i Norrtälje -
om du vill representera avd 68 där så anmäl intresse
hos Ulrika te126390.

Studie kommiu6n/ Roger Berglund
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BOK RECENSION BOK RECENSION

KALL KEMI
(öppNa öcoN.)

En kemist vid namn Leo Kall haruppfunnit en

drog kallad: "Kallocain" som även iir titeln på

Karin Boyes berömda roman fran 1940. Det iir där

han käder fram som en början foglig medsoldat
som dock pö om pö börjar tvivla på och
ifrågasätta ett samhälle som han till viss del sjiilv
har varit med om att skapa. Ja, det iir en stark
roman som inte enbart är mörk utan även lyfter
&am måirrniskans fiirmåga att kunna skapa en

annan värld som är mer levande och nyansrik än

den rådande lydstaten. Ja, och som jag ser det en

roman om att se sitt land och sin omvärld med
såväl höger som vänster öga. Det ?ir alltid lika
nödvåindigt som att se upp med så kallade: "
sanningsdroget'' av alla slag.

Erik Asteving

TRETTONDAGSAFTON
Trettondagsafton. Åh, tid, vad Du går!

Hur jag jag än följer Dej i Ditt spår

Kvickar Du på därrusar åstad.

Snart är det sommar med blommor och blad.

Vad som ska hända och som ska ske,

Det ffir väl höra och ffir jag väl se?

Trettondagsafton ?ir dagen idag.
Men kan jag droja vid den håir ett slag?

Blå. Min k?insla blir stundom blå.
Ja, den fär vingar, den då och då.

Men fast jag ej jåimt är med i ditt spår

Vill jag till sist ropa: "GottNytt År!"

Musik och orginallyrik:
Alice Tegn6r och Anna Maria Roos.

Melodi: "Blåsippor".
Ny Lyrik ErikAsteving

DET ÅR DIN DAG IDAG, CÖTE

Q0a3.a1.27.)
Det Zir din dag idag Göte. Det vet jag
mycket vä nu efter att jag har tagit en extra
noggrann titt i min nya almanacka. Men o1_
du kan ursäkta mej en aning Zir det varken
Du eller Din feminina motsvarighet Göta
som fick mej att göra den hiir extra nogranna
titten utan det att Ni delar Er dag med
frrintelsens minnesdag. Vilket ju äir nåntinf
som har en angelägenhet ör miinskligheten
i stort. Så jag hoppas att vi kan dela åsikt
här, Du och Jag, Göte att det hiir senast
nåimnda som har den allra
angelägenhetsgraden. Men, Du glöm for
den skull inte bort att njuta av Din dag idag
med hela Ditt hjiirta och Din sjäI, Göte! För
som det brukar säjas ibland:"Det ena

utesluter inte det andra."

Erik Asteving

I STÄNDIGT SKYMNINGSSKRUD.....
I ständigt skymningsskrud
För hon en evig kamp
Mot Auroras alla ankomster.

Erik Asteving ._

Vi på redaktionen vill tacka Erik fiir sina

bok recensioner. Och välkomnar honom att

komma till expeditionen fiir att välja en bok
fiir ett värde av 50:-

REDAKTIONSKOMMITTEN
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Vilhelm Moberg och
kungen.

För fem år sedan kom Vilhelm Mobergs
pamflett "Därför är jagrepublikan" ut i en

ny pocketupplaga pä Atlantis fiirlag med
fiirord av Anette Kullenberg.

Jag läste den då men fick lust att läsa om
den i höstas när Carl Gustaf Bemadotte
besökte Hallsta Pappersbruk och kryperiet
infrr det så kallade majestätet florerade
håir.

Den lilla lättlästa boken utkom ftirsta
gången 1955 och elva år senare kom en

andra upplaga med fiirord och efterskrift
av örfattaren själv.

Man tycker att en nära femtio år gammal
skrift skall kännas omodern att läsa idag,
men icke. Det forvanande iir att den
fortfarande kiinns så aktuell

Moberg
förordar
inte republik
av
ekonomiska
skäI. Monarki
och republik
drar ungefår
lika stora
kostnader-
menarhan
och jiim6r Sverige och Finland.

Han är istället emot monarkin därfbr att
den är en vidskeplig kvarleva från ett
odernokratiskt feodalsamhälle. Från början
valdes kungarna av stormännen och var

alltså ett slags presidenter egentligen. Men
fran och med Gustav Vasa ansågs kungen
ha ätt sin makt från Gud: "Konung av
Guds nåde". Åven dagens monarkier
bygger på samma antagande.

Under senmedeltiden satt de svenska
kungama osäkrare i sadlarna iin idag.
Mellan Magnus Ladulås och Gustav Vasa
blev sju kungar nerpetade från tronen av
en, ör den tiden, ovanligt självst2indig
bondeklass.

Moberg ger massvis med fakta om den
svenska monarkin och han var (år 1966!)
optimistisk om framtiden: "AIla iakttagna
tecken tyder på att republikkravethar
verklig resonans hos dagens ungdom"
skrev han. Lyckligtvis slapp han attträffa
vår tids ungdom eftersom han dog 1973.

Den som vill skaffa sig argument fiir
inlorandet av republik har mycket att
hiimta i denna debattbok och den som vill
behålla monarkin skall nog läsa Svensk
Damtidning istället.

BN

ANGÅENDE MEDLEM SKVARTAR

Efter medlemmars önskemål kommer vi att
ha en fortlöpande verksamhet. Så medlems-
kvartarna kommer fortgå från nu och framåt .

Det kommer att gätill på sarnma sätt som
fiirut. Ring avd exp. {iir att göra en intresse
anmälan, så samlar vi ihop er lor ett
kvartssamtal vartefter vi ffir in anmälningar.
Vi kommer attha samtalen uppe i Röda
Villan. Så hör av er till oss på telenr.

an5-26390
Hälsn. Joakim Eriksson och Försäkrings-
rådgivama.

Vilhelm Moberg



När oturen är framme
Skadeanmälan från IK Svedala.
Jag skriver, därftir att ni ber om ytterligare
upplysningar rörande mitt olycksfall. Jag hade
på skadeanmälan under rubriken "Hur hände
olyckan" anfort DÅLIG PLANERING som
orsak till mitt olycksfall. Eftersom ni önskar
skall jag fiirklara det mer ingående, hoppas
fiiljande detaljer skall vara tillräckliga.

Jagär murare, och olycksdagen arbetade jag på
ett platt tak på en ny sexvåningsbyggnad. När
jag hade avslutat mitt arbete, hade jag ca 50
tegelstenar över ( runt I l0 kg). Istället fiir att
biira ner dern i handen, beslöt jag att fira ner dem
i en tråibalja, genom att använda en talja, som
lyckligtvis var monterad på byggnadens sida
uppe på taket.

Efter att ha fastgjort repet ordentligt nere vid
marken gick jag upp på taket, svängde träbaljan
ut och lastade tegelstenama. Sen gick jag ner
igen och lossade repet, samtidigt som jag höll
fast ordentligt lor att siikra en långsam och
fiirsiktig nerfiming av de I l0 tegelstenarna.
Observera att jagpå skadeanmälan anftirde att
jag väger 7I kg.

På grund av min överraskning över att bli riven
bort från marken så plötsligt, fiirlorade jag
sinnesnärvaron och glömde att släppa repet. Det
?ir väl onödigt att säga, att jag hastigt friiste upp
låings hussidan.

Omkring tredje våningen mötte jag träbaljan som
var på väg nedåt. Det fiirklarar skallfrakturen
och det brutna nyckelbenet. Detta mötet
minskade endast framfarten en aning, så jag
fortsatte min hastiga uppstigning och stannade
inte örrän fingrarna på min högra hand satt
djupt inne i taljan. Lyckligtvis- i detta ögonblick
hade jag återätt min sinnesnärvaro och lyckades
hålla ett stadigt grepp i repet trots smärtoma.
Nästan samtidigt nådde träbaljan med
tegelstenarna marken..... och botten gick ur
baljan. Befriad från vikten av stenama vägde
baljan nu ca 20 kg. Jag refererar igen till min
vikt anftird i skadeanmälan. Som ni säkert kan
fiirstå började jag en hastig nedtur låings

byggnadens sida.

Vid tredje våningen mötte jag träbaljan
päväguppåt. Detta ligger till grund för
två brutna anklar, skrapsåren på benen
och den nedre delen av kroppen.

Mötet med baljan minskade hastigheten
tillräckligt fiir att minska skadorna när
jag foll i tegelstenshögen, som tur var
bröt jag endast tre ryggkotor. Jag ?ir dock
ledsen att jagmåste berdtta, att när jag
låg d?ir på tegelstenarna, i smärtor och
ofiirmögen att resa mig, och betraktade
den tomma baljan sex våningar ovanfiir
mig- tappade jagäter sinnesniirvaron och
släppte repet...........!! ! !

Ur FK &VI (kopparbergs
personaltidning) nr 2/88

AVD 68 INFORMERAR

Enligt årsmötets beslut 2003 -03 -25
Andras öljande villkori TF-68

Namnbyte till enbart TF-68

I § 4 Ersättnings regler läggs ett tak på ett
pris bas belopp (F.n 38600:-)

I § 5 utbetalning av ersättning ändrade
utbetalnings regler

I § 8 Giltighetstid giiller fran årsmöte -
årsmöte

Lennart, Joakim och Ulrika



REHAB GRUPPEN

När man går runt och pratar med folk så vet
många inte om att det finns en rehab-grupp på

bruket. Fortsätter man prata så kommer det
fram ett arurat nafirn på gruppen "björnligan".
Varlor har det blivit så att en grupp som ska
hjälpa människor fär öknamn och skällsord. Jag

tror att mycket beror på okunskap och
missft)rstånd . För ex antal år sedan var det
många med alkohol problem som hamnade i
den här gruppen och många drog alla över
sarnma kant. Det har gått så långt att det finns
folk som inte vill gå i gruppen pga att dom
tycker att vi på bruket dömer dom på forhand.
Vad vet vi egentligen om olika sjukdomar?
man kan se ett benbrott men allt som vi inte
kan se som ryggont, hjärtbesvär och ännu värre
när något går sönder invärtes. Värden rasar
samman, vad har man for stöd då av
arbetskamraterna?. På Hallsta pappers bruk ska
man vara lite MACHO men vi alla går någon
gång i livet genom någon kris vissa mzirks det
inte på men andra klappar igenom.
Arbetsgivaren har insett att den här gruppen
gör nytta, det märks genom att den hiir gruppen
är undantaget i från nerdragningar tillsammans
med traniee-gruppen. Skulle man ha något
problem och bli sjukskriven en längre period så

är det viktigt att man bryter mönstret och
kanske kommer ner ock jobbar bara ett par
timmar- Den skada man har gör det kanske att
man inte kan gå ner till sitt ordinarie jobb.
Genom en rehab utredning fiirsöker man hitta
olika lösningar skulle man hitta något jobb som
verkar lämpligt så går man tillsammans med
arbetsgivaren ner och tittar.på det lor att se om
man klarar av det arbetet. Aven
fi)retagshälsovården är inkopplad ftir att
personen ska få det så bra som möjligt är man
osäker kan man även begära att facket ska
kopplas in. Skulle man hitta ett l?impligt jobb så

kan man få en test period på ca tre månader.
Sedan 1992 är det ca 50 personer som har gått
igenom rehab gruppen och 18 stycken är kvar i
bruket i dag, resten har blivit sjukpensionärer
eller har slutat. Vi fär hoppas att det inte blir
fler som hamnar där när vi nu ska minska
arbetsstyrkan.

Att gifta sig med en man bara för att han
ser bra utdet är som att köpa en ost utan
att ha provsmakat den.

Biryitte Bardot
M.W

Nya truckregler

Den 13 mars antog skyddskommitt6n de nya
regler som skall gälla på Hallsta Pappersbruk.

Reglerna bygger på det fiirslag som varit ute på
remiss en längre tid. Mycket kvarstår dock från de
gamla reglema och här nedan tar jagbara upp de

ftirrindringar som infiirts.
Truckforare skall vara ffllda l8 år och ha minst

körkort klass B. Detta tillsammans med ett
truckutbildningsintyg ger fiirmannen rätt att skriva
ut ett körtillstand. (Undantag från körkortskravet
kan göras enligt TLP2}02,kategori A.)

Till den dagliga tillsynen av trucken har
tillkommit att brandsläckarna skall kontrolleras
enligt gällande fiireskrifter. Dessutom skall
truckens hytt städas ur efter varje skift. Detta har
bl a med brandsäkerheten att göra.

Användande av skyddsskor är obligatoriskt och
tomgångskörning liingre än I minut frrbjudet.

Hädanefter dr truckfiirare skyldig att rapportera
till arbetsledningen samt avhysa obehörig personal
som befinner sig i pappersmagasinet.

Det finns numera även ett komplemenr till de
nya truckreglerna i form av skyddsfiireskrifter på
Hallsta Pappersbruk, med specifika regler ftir
respektive avdelning.

Många av de gamla reglerna finns alltså kvar
ofilrändrade. Det är till exempel fortfarande
otillåtet att transportera lösa (ogreppade) rullar.
Detta har blivit ännu viktigare att fiilja nu sedan

"krabbaggregaten" gjort att fallhöjden ökat
avsevärt fiir tappade rullar.

BN

Ordspråket:

Tiink på vad du
Säger, så du

inte säger vad
du tänker!

M.W



POLITIKER OCH ELEKTRICITET ?

När PM-12 1974 var en alldeles ny och fin
maskin, den startades vid en tid när efterfrågan
stod på topp. Man kunde till och med sälja
utskottsrullar. Detta är sant. Då som nu kom det
massor av besökare fiir att bese underverket och
ähöra om det &amgångsrika projektsamarbetet
med de anställda och deras organisationer. Det
var politiker såväl centrala regionala och lokala,
fiiretagsledare små som stora, fackfijreningsfolk
från forbund så väl som från lokala avdelningar
och klubbar, journalister från radio TV och alla
möjliga tidningar, studenter vid högskolor och
universitet m m. Jag ställde upp som guide då
också.

En avbesökarna kommer jag s?irskilt ihåg, en
partiledare som rökte pipa. Han blev
statsminister vid det kommande riksdagsvalet.
Han hade med sig en lokal riksdagsman ett
kommunalråd och en kommunpolitiker fran
Hallstavik, dvs en normal uppvaktning.
Dåvarande platschefen Bengt Arnesjö och jag
tog emot och Bengt berättade om den
genomfi)rda investeringen som kostat 180
miljoner kronor. Det var vedlinje 6, det var TMP
1, det var 2 packmaskiner, det var PM-12, det
var magasin m m. Siirskilt poängterade han hur
vedsnål TMP-processen var och hur mycket
elektrisk kraft det gick åt. Han ftirklarade att
elektrisk energi betraktades som en
insatsvara/råvara.

Därefter var det dags fiir fabriksbesök. Jag kom
att gätillsammans med den lokale
riksdagsmannen och när vi kom in i tolvans
maskinhall, som då var v?irldens modernaste och
erbjöd en bra arbetsmiljö bl a hade det satsats på
bra belysning, säger han åt mig "måste man
slösa så mycket energi på belysning"? Jag
försökte fbrklara fiir honom att om man släckta
alla lamporna så skulle elmätaren snurra lika fort
ändå. Han fbrstod ?indå inte vad menade. En sak
var han klar över nån kärnkraft behövde vi inte.

I dag skall kärnkraften ersättas med bl a
vindkraft. Det tycks vara högsta politiska
visdom. För att överfiira detta till Hallstas
behov pä2100 GWh behövs det 400
vindkraftverk av senaste modell till en
kostnad pä7,7 miljarder SEK. Detta ?ir lika
mycket som två pappersmaskiner med
komplett kringutrustning. Så måste det blåsa
också! Hur mycket kommer en KWh att kosta
från sådana kraftverk?

Johnny Karlson

Enkätundersökningen
Brukar du besvara våra enkätfrågor på
hernsidan?
Då tillhör du en liten tapper skara. Det iir
tyvärr svårt att utkisa någonting av enkäter
som endast besvaras av några tiotal personer-
Till exempel svarade endast 49 personer på
frågan om euron. Diirlor vill vi uppmana al._
som har internet att bevara de enkätfrågor
som ibland dyker upp på hemsidan.

På frågan: Tycker du vi ska infiira en
individuell lönedel i lönesystemet?
Svarade 18% jaoch 8l% nej

S9oÄville infiira euro i Sverige medan40Yo
var emot.

Utvecklingssamtal hade endast 34o/o haft
fiirra året.

B.N
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Ett långt brev

Ett ursäktande brev

När jag kom in på kontoret i morse fick jag
genast kiinslan av allmän ovänlighet, och

eftersom många av er kallat mig"djävla
skitstövel" rakt upp i ansiktet, fiirstod jag att
jag måste ha giort något fel på kontorets

nyårsfest.

Chefen ringde mig från sjukhuset idag och

eftersom det här rir min sista dag på jobbet vill
jagta chansen att be er alla om ursiikt. Jag

skulle helst prata med var och en personligen,

men ni verkar bli både döva och stumma när
jag forsöker prata med er.

Först till vår kära älskade chef vill jag säga att
jagär ledsen fiir alla saker jag kallade dig i
fredags eftermiddag.Iagär väl medveten om

att din pappa inte eir babian och din mafllma
inte är någon kinesisk hora. Din fru är en

fortjusande kvinna, och hela min historia om

att du köpt henne for en femma i Tijuana var
ett påhitt, och dina barn åir utan tvekan dina.
Jag hoppas du inte skadade huvudet när de

forsökte fä lös glastillbringaren. Jag skäms och

inser att det kanske inte var någon bra id6 att

frrsöka kyla av dig med vatten.

Till Maria vill jag framlora mina djupaste
ursäkter. I eget fiirsvar måste jag påminna om
att du verkade gilla vårt lilla upptåg i
brandtrappan fram till dess att trappräcket gick

sönder och vi fiill tre meter ner På
trappavsatsen på andra våningen. Trots tre
revbensbrott du ådrog dig dåjag landade på

dig, iir jag s2iker på att du håller med om att niir
vi landat var det bland de mest spännande du
giort.

Erik din lille djävel, du får lorlåta mig fi5r det

lilla sprattet jag spelade dig. Om jag vetat att

du var så harig hade jag aldrig giort det. Det
kunde ha gättmycket värre om inte den tjocka
damen stått just under fiinstret ntir du hoppade

ut. Hon lindrade ditt fall en hel del. Miinniskor
har dött av att falla tre våningar.

Lennart, jag ångrar attiagsa åtbrandmannen
att det var du som ringde in det falska
brandlarmet. Men, givetvis, hade jag ingen
aning om att de skulle göra en så stor sak av

det hela. Det iir verkligen tryck i de där

vattenslangarna, eller hur? Och vattnet är

s?ikert riktigt, riktigt kallt!

Nils-Magnus, jag vet vad du måste tycka om

mig. Det måste ha skrämt dig och Anna rejält
nåir jag plötsligt öppnade dörren till
städskåpet, och jag lider verkligen när jag
tiinker på hur hårt du slog i hakan i handfatet
niir du,böjde dig ner fiir att dra upp byxorna.

Vi måste häffas och ätamiddag någon kväll
efter att tandl2ikaren giort klart dina löständer.

Christine, den enda ursäkten jag kan ge for att

stjäla dinakläder och gömma dem ntir jag

hittade dig utslagen på damtoaletten är att jag
var full. Jag vill också att du ska veta att jag
var jäue generad n?ir jag inte kunde komma
ihåg var jag gömt dem och du var tvungen att
gå hem iklädd överdraget till den gamla

soffan. Att hissa upp dina trosor i
flaggstången var atL gå lite fiir långt, men som

sagt: jag var ganska full.

Till er alla, jagär ledsen. Att sätta eld på

Lindas byxor vm roligt just då och det gör
mig ledsen att höra hennes man tagit ut
skilsmässa på grund av det.

Nu n?ir jag har bett er alla om ursäkt och vet

att jag är forlåten kommer jag att göra mitt
bästa ör att kunna folja med på

picknicken

rrÅ



HUR MAN FÅNGAR SVENSKA DJUR
Ilarar: göm dig i en buske och låt som en morot.
Rävar: Göm dig i en buske och låt som en hare. Om du inte
kan låta som en hare, fånga en hare, se ovan
Lämtar: Skaffa en stor håv. Ställ dig nedanfor ett l?impligt

stup och viinta.
Grodor: Stryk lim på näckrosblad. Du kan även locka
grodor med hjälp av flugor. FQ.r att ffinga flugor. Se nedan.

Flugor: Låt bli att tvätta dig. Annu snabbare är att skita på

marken och låta det ligga.
Grävlingar: Skit på marken och låt det ligga. Grävlingar är

mycket renliga djur, det kan hlinda att det kommer for att

gräva ner det.
Minkar: Klä ut dig till miljöaktivist och anfall en pälsfarm.

Ålar: Traditionsenligt skall ålar fängas med händerna i en

stor tunna, helst efter att en hel del sprit druckits. (skånsk

ålagille)
Gäddor: De flesta ffingar gäddormed drag. Det är dock
välkiint, att det iir lika effektivt att vada omkring i vattnet
med ankelkedjor.
Talgoxar: Spetsa talgbollar med sprit. Om det är sommar, är
det effektivare attha riktigt stora fönstemrtor som faglarna
flyger in i.
Yildsvin: Kapa en grisbil. Måla grisama med sprayfårg. Om
du prompt vill ha riktiga vildsvin, kedja fast de snyggaste

suggorna i skogen.
Renar: Var riktigt snäll hela året. Sitt sedan på taket och
v2inta natten till julafton.
Älgar: Vänta tills älgen sornnar lutad mot ett träd. Såga av

trädet. ( Detta enligt gamla källor, som aldrig har fel.)
Rådjur: Plantera tulpaner. VZinta.

Björnar: Björnsax är bäst. Klarinett fungerar också.

Uttrar: Uttrar är lekfulla djur, så bygg en rutschkana i snön.

Verkar de inte vara intresserade, pröva med ett gameboy.

Bävrar: Bävrar tycker inte om porlande vatten, då reagerar

de instinktivt med att försöka bättra på dammen d2ir det
läcker. Metoden ?ir alltså enkel: Hitta en bäverdamm och slå

en drill' 
H.Ä

Illrikas recension
om Jerka

Musikalen "Jerka" med Jerry
Williams är en lysande
fiireställning på Göta Leijon i
Stockholm. Den handlar om att
vara arbetare och ungdom på
SO-talet och till nutid.
Föreställningen är både sorglig,
allvarlig och med en massa
rock. När Jerry sjunger
Workingclass Hero då ryser
man.
Åven Boppers medverkar.

IrE'

Golf åir precis som sex.

Du behöver inte Yarabra
ftir att ha nöje av det.

Lewis Gnzzard
M.W

s{fN roÅirfi€R t{[ ÅT? LYSSi\]t V A?
PÄ TTT EVENTUELLT i'}E' I EN

Om du känner dig
oersättlig
ta en promenad på

§rkogården.
Torvald Selinder

M.W
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Pappers ska

(Eget fiirbund)

c liirbli ett eget liirbund med en avdelning på varje arbetsplats
o kännetecknas av ett medlemsnära arbetssätt medlemsengagemang och hög grad avvi-anda
o samarbeta med andra fackliga organisationer fiir att skapa styrka och effektivitet
o samarbeta ftir att kunna påverka inom områden där vår egen organisation har brister

(Fackliga uppdraget)

o bli möjliggörare ftir medlemmarna
o utveckla det fackliga Iedarskapet
. se skyddsombud och kontaktombud som eff uppdrag
o utveckla skydds- och kontaktombudsrollen

@åverkan ägandevägen)

o anta etiska regler ftir sina placeringar
o informera medlemmarna vilka fonder som fiiljer dessa etiska regler

(Arbetsformer)

. genomfiira återkommande regelbundna medlemsenkäter
o kännetecknas av öppen information till medlemmarna
o utveckla information på alla nivåer
o satsa på facklig utbildning fiir alla medlemmar
r utveckla arbetsformer fiir bäffre tillvarata unga medlemmars engagemang
o utveckla arbetsformer fiir bättre tillvarata kvinnliga medlemmars engagemang
o utveckla bättre arbetsformer fiir aff bättre tillvarata invandrande medlemmars engagemang
. vara positiva till att använda ny teknik i det fackliga arbetet
o skapa en elektronisk mötesplats liir aIIa lfirtroendevalda
o skapa en elektronisk mötesplats ftir alla medlemmar

(Pappers massmedia)

. synas mera i massmedia
o utbilda lokala fackliga Iedare i mediakontakter
o utveckla en plan liir långsiktig opinionsbildning

- Gubben och jag ska fira semester på
olika håll i år. I Varftir gick du inte till polisen när du hittade

- Jaså, var då någonstans? | den fina ringen?
- Jag skalt röja uppe på vinden och I Nää, det stod ju " Din liir evigt" i den.

gubben skall måla om i käIlaren.

l
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SVAR: SE SISTA SIDAN
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SVAR: FÅGLAR
1. BLÅMES
2 nÖosrrÄnr
3 MORKULLA
4 TALGOXE
5 FASAN
6 ORRE
7 LABB
8 TÄRNA
9 GÖK
10 GRÖNGÖITNC
1I LÖVSÅNGARE
12 KRÅKA
13 KORN KNARR
14 ÖRN
15 ALBATROSS

Vi på redaktionen vill tacka
Killarna på brandstationen

Johnny Karlson
Aleksandar Smdovic
Jörgen Åkerlund
Erik Asteving fiir deras bidrag till detta nufltmer av
Pappersmagasinet. Och uppmanar även fler att fatta pennan
och skriv några trevliga rader. Kanske ni har varit med om
något roligt, trevligt eller kanske underhållande som fiir oss

öwiga kan vara av intresse. Ni kan ju även komma hit så kan
vi hjälpa er att ftirfatta ihop någonting. Vi kan även
ombesörja med någonting att örfatta med.
Häl sningm redakti onskommitt6n

på redoktionen är:

Jookim Eriksson : J.E
Börje Nordström : B.N
Hons Ähmon : H.Ä
Ulriko Enlund : U.E
Tommy Folk : T.F
Morgon Widlund : M.W
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