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Sedan årsshiftet lwr vi
ett avtal som shtlle ge även
arbetare fiirmåner som tjdnstemtiwwn vid Hallsta
Pappersbruk hafi sedan lange. Avtalet gsv oss rdtt att
förhandl a I okal t om att inJbr a för s kott s s eme s ter (iv en för
arbetarervi shtlle htnnafå ersdttningftir det arbete som
utförts gratis i alla tider, överlappningstiden m m.

L
Ft;r att slippa billigare undan och åsidosdtta wtalets
andemening har Holmen Paper i Braviken Vargön och
H al I s t a erbj udi t tj tiru t emannogrupp enut åt er gång t i I I
semester enligt lag. I Braviken och Vargön har tJtirctemdnnen taclcat nej till erbjudandet, hur det blir t Hallsta
vet jag i skrivande stund inte.

Men bara att erbjuda tjörctemttnnen detta ör ett lån mot
arbetarna vid Hal I sta P appersbruk.
a

Jolmy Korlson
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Från och metl årsnrötct 1996 har avtlelning 68 ftiljande styrelse, rcvisorcr och
kommittder:
Ordfiirande:
Vice ord{iirancle:

Johnny Karlson

Kassör:
Sekretera re:
Studieo rgan isatö r:.

Vicc kassör:
Vicc sckrctcrarc:.
Ledamot:
Lcdamot:

-

Anders Sjölund
Sune Alm
Lotta Widlund
Roger Berglund.
Urban Wiik
Lennart Svenberg
I(rister Jönsson
Palrik Lundberg

Styrelscs u ppleanterr

UIla Stra.ndberg
Alexander Grähs
Torbjöm Jansson

Revisorer:

HåkanLundquist
Björn Tömkvist
Mikael Holmberg

Studiekomrnittdn
Roger Bergi und, sarnmankallande
Lennart Eriksson
Taisto I-laLrtala
I{ans Åhman
Anders Sjölund

Kulturkommittön
Sven-Olov Jansson, sammankallande
Roger Berglund
Börje Falkhäll

Informa tion skommitt6n
Sune Alnr, sammankallande
l]ans Åhman
Börje Nordström

Förslagskommitt6n
I{äkan Lundquist
Lennart Svenberg
Ungdomskommitt6n
Lotta Widlund, sammankaliande
Kjetil Eriksen
Catarina Östin
Anders Liddn
Daniel Andersson
.Iörn Pedersen

ämstiilldh elskomm i tt6 n
Gert Wiggedal, sammankailande
Agneta Persson

J

Valberedningen
MatkommittrÖn
Lennart Svenberg
Sune Alnr

Taisto Hautaia, sammankal lande
Flans Åhman
Jan-Olov Jansson
Robert Wahiström
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STUDIEKOMMITTEN
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run dk urs at,slutart

Avdelningcn.s l-orsta kurs lv pappcrs nya gruncll<urs:rv.slutade.s med.
en hcldlg i Gri,sslchamn clcn 2 april.
I(rrrsen som iir tiinkt att guromfi)ras pir 72 timnrtr Icunrlc under Bcrnrl
Sclriilcrs lcrlning hlaras av på 64 timmar.
I'furuvida tlcnna tid var tillriicklig, ocir andm synpirnktcr-.pii grundkurscn,
undcrsök.s just nu gcnom en enlcit till dcltagarna.
Åv dc synpunktcr som hitintilrs I<ommit in
ficlcrr niigra åv svarcn pri att
tidcn fijr lrbctarrörel.scns historia, mötcsteknili ochlllmiinnl geniensamma an.stiillningsvillkor kanske var något kort.
Avslutningsdagcn om "fackrigt lcdarskap,'mcd ovc lvar,scn från
Lo har
sri h:ir Lingt firtt myckct beröm, "vrikligibra" och
tiinkviirda
"nrånga
fundcringar att ta mc<!" iir n:igra av synplrnl<tcrna.
N:igon tyckcr att man klnsl<e kundc l<öra cn «lcl :rv Iiurscn i samarbctc
nred någon unnan tvdclning.
Diiremot hrr kritik riktats mot drilig lokal och rtt man frck flytta omkring.

a

Förhoppningsvis krn vi iröra cn ny kurs i hö.st och dir ta hän.syn till de synpunl<tcr sonr kommer fram gcnom cnl<iitcn.
Många som anmiiltle sig till kurscn höstcn 1995 ficl< intc plats på dcnna
kurs, de.ssa har fiir.sta ',tjing" på niislr kurs.

Till

L

.si.st - ett stort tack till alla deltagar.c.som visat stort intrcssc
och hög
niirvaro 1l:\ kurscn. Ett tacl< oclcsii till kursledaren lJcrnd som, som raniigt,
Iagt ncr ctt omfattande arbctc fijr att liirbcrcda och gcnomfijra kursen.
Till alla som intc ficlc chansen crcnnlgång - viilko**I"o i höstl

Stu

dickommittön/Roger
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Ni som iinnu ej skicliat in enlciten - glöm intc bort den,

B erglu n d

Ang. BAM-utbildning.
Vi har kört ett par kurser i Bättre arbetsmiljö med arbetsledare och skyddsombud. De som
hade gått utbildningen under 7O{alet och behövde färska upp minnet. Det blev mycket
lyckade kurser, måhga intressanta ideer växte fram under kursens gång.
T.ex. att chefema skall medverka på kursen ett par timmar och att arbetsiedare och
skyddsombud har en träff varje år och tillsammans går igenom frågor om avtal och lagar.
Vi fortsätter med nya kurser i
Taisto Hautara

höst'

Försäkringsrutan

rönsÄKRII{csnÅncwARB
:

Ai,clslning.6S har,ettantal:försäkcingsrådgi.var,e;sonr-ärutbildadcfÖr-a[kunna gc
medlemrnarna information om våra försäktingar. Om du har nägra problcrn lian du
vtincla dig till någon avneclartstående pefsoner:s':t fär du hjlltp och råd
Du kan oikrärlioda dig till oss pir exped.itionen. Kan'vi.inte svara dig dirckt pä dina
frågor sir skafiar vi fiam konekt infornration'
Vära lörsäkrin gsrådgivare är
Bö rj c No rdströtn;.'H:tmn Da g
lloine Jansson, Bygg Dag
P i rltl<o Svarvar-I'elli,'PB Dag
Tlisto I:[autltla, I\{assa Dag
I(cnt Anrlcrsson, Åf<C Skift 5

r.F

Gert \Yiggctlal, ?B Drg
Ägneta ?crsson, Yakt Skift 2
Rogcr Berglunti, Ilamn Dag
Jan-Olov Jansson, Förråil Dag
Urban \Yiik, Åt<C Skift 6
Conny l{edin, Brand Dag.
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FACKET FÖRSÄKRAR

Ulrika och Sune pri expeditioncn-

LATHUND
För er som tycker att det nya sättet att beräkna övertids- och ob-ersäLtning kiinns ovAn[ och krångligt, kommer här cn "översättning" till procentsatser.
Tänk pä att du inte tär ob-ersiittning samtidigt med överticisersättning.
(Däremot utgär ob-ersättning samtidigt rned övergångsersättning vid skiftbyte i förekomrnande
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övnnrrusrRsÄr-rNrNc
Divisor
Divisor
Divisor
Divisor

95
85
70
50

rnotsvarar 84,2oÄ
motsvarar 106,0 %
motsvarar i50,0 %
motsvarar 250,0 oÄ

OB.ERSÅTTNING
Divisor 600 motsvarar 79,2o
Divisor 270 motsvarar 64,8 oÄ
Divisor 80 motsvarar 118,7 oÄ

övrncÅNGSERSÅTTNTNG
Divisor 315 motsvarar 55,6 oÄ
Börje Nordströrn
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EDEBOSALEI{, FOLKETS UUS
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" 75 år med kvinnltg röstriitt - btreu.rlet sont.uititr kl ass,2,,
En dislcussion om jämställdhet'i clagens samhiille.

r- fnledare MOIr{A S LIN (s)
Sångartist JE,fÄ S,UIWSTRöM
Norrtiilje kommun medverkar l![argareta Spring,
t Från
I.o** n en.s j1i ms tä lcl hetsan.sva ri g, frfin Hal Ista Pa ppers b rul<
u

I

,lrtn zetterman och från Pappers Clae.s Irellgrcn, fiibundssekreterare.
Debattletl are Britt Hult6n

Fri entr6

VALKOMNA !
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Jeja Sutdstt'öttt'

Mona,Sahlin . debatterar
jcimstcilldhetsfrågor på, Folkets lius i Hallstauik.
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Den 26 mars besöktc llobcrt Nyberg llallsta Pappcrsbrrrk
IIan var hiir fijr att medverka p:i avdelningens årsmöte men
hann dessförinnan gå en ordentlig sväng nrnt bruketBörjade på taket av ÅKC och imponerndes av fabrikens storlek, fortsittte sen från vedplan via barkhus, termon, sliperiet

titt pappersmaskinenrarrntagasinen;har*ncn''och"returpql4ler§:--,,'
an I iiggn i n gen. Ro b ert Iö[j de m ed stort .in.tresse processen:ochr',
på fack{öreningsm6tet uttryckte han sin taclsamhet över att
fått komma hit - "ni"bortle alla se fabriken" som han sa.
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PAPP ER,SITR U/ff STIP EN D I E II O II I)
eller som den hette från börjaru " olycksfallsfria lcassun".

I.I ALLSTA

L
L

F o n d'en : s o:m. b ild a de s - l 955:' dltp,on eta s - at..L ed ar n a o c h
Pappers som tillsritter sfisrelse och revisore r för att sköta
verlcsamheten. Detttt red.ovisas uarje tir på vå.rt rirsmöte.
P e ng mn s. I o mm e r fr å"n' r tk s o'ntfa:lt an: d. e t tiv l i n g i v r
hranseh som gick ttt pti att rninska antal.et olycksfall.
Dettct ledde ti.ll utt arbetsgi.v$ren överl.alade folk ott inte
anmrila olycksfallför att då skulle-man inte kunna vinna
e

17.

trivlingen.

Detta ledde
ersättning.

till åtminstone ett Iivslångt handkapp utan

Summan slm vi "vann." ttppgiclc ttil 60 000:-.
Att lcastningen (rrintan) anv tirucles ttdigare till " stutliereszr" framförallt i österletl. För några. ti.t' seclan iintlrade
Ledarrua och Avd. 68 reglerna så att pengorna istiitlet
skall anvcindas ttll kulturella aktiviteter.

L

L

Ledaruöter ifondstyrelsen cir l{ans Åhman och Börie
Iralkhcillfrån Avd. 68 och Ingemat' Rybing Jrån Lerlarna.
Medlemntar t dessa organisationer ltan sökrt bittrag till
kulturell.a a,ktiviteter av oltka slag.

För att kunnafti bidrag vilt. vt hu en beskrivning av uktiviteten vilka softt medverkar m m samt en lcostnatlsliallcyl.
Skiclca ansöka.n t god tid. ttll oss i styreLsen, ta giirnu
kontakt metl någon av oss för diskutera din idö.

If ans Åhmaru

a

UTTALAI\DE FRÅN

L O-DISTRTKTET

IIITALAI.IDE antaget vid Lo-distrihet i Stockholms

iåns årsmöte tisdagen den

I6 april I996

kärnkr"aften,åär alternafiyer inte",bety"der, ökad
arbetslöshetl

Av"y,eckla^

,

,

Det råder skarpt läge i-laadet'jtjots ett par år av.högkonjunlctur;riir arbetslösheten
sammantaget nika.13 ptocent- Trots stora nedskiirningari;de sociala trygghetssystemen går i år
sLatens finanser back med TSmiljarder. Dcl är därlär nödvändigt-att vanligt folk och cie im
fattar beslut om foretagens investeringar känner tillittill attrVi lqan lösa vära ekonomiska
problem. LO-distriktet ser med stor tillfredsstållelse att regeringen nu Bvser att prioritcra
sysselsättningen. För att klara deHa måste alla parter i samhället dra åt rätt h.ä11.
Industriinvesteringama irar en nyckelroll - inte för att industriproduktion i sig är vilctigarc iin
annän verksamhct - utan for att Sverige behöver en tillräcklig industriell bas for at fä balans i
ekonomin och därmed tryEgavilf;irderr.

L
)

Regeringens viktiga.ste uppgifi de ntirmaste åren blir då att visa att Sverige ljr ett bra
invcsteingsland. Inte genom ttt vi skall sdja vår arbetskraft billig och roinska våra ambitioner
på mi§Öområdet, utan genom att medverka till att arbetskaftens kompetens ölcar och att vi tar
tiilvara vå,ra naturliga konkurrensfordeiar. En av våra viktigaste konl«rrrensfördelar är att vi
kan producera e) med smÅ miljOutsläpp och till relativj iäg kostnad.

LO-distriket tar därör kraftigt avstånd &ån att nu av politiskt taktiska skal påborja en
kärnkraftsaweclling innan vi har uweclCat ekonomiskt och miljomiissigt rimliga iltemativ. En
fbrtida aweckiing av en reaktor under ma-rrdatperioden innebär

att

ett av viirldens säkraste kärnlraftverk stängs samtidigt som vi har kvar vi:iridens farligaste
kirnlraftverk - sex jättereaktorer av tjernobyltyp - på andra sidan östersjön,

att bortfaliande

eikraft ersätts av dartsk kolkaft och eventuellt av rysk kårnJcraft,

att d får bctala ett skadestånd till kräftforutagen

på 10-15 miljarder kronor samticiigl som

elpriset hojs.

innebii ett tydiigt buctskap till de som ska-ll fatra beslut om
investeringar i Svcrige eller utomlands: "sverige nedmonterar en vilctig Jconkurrensfördel - lägg
Era investeringar närmare marknaden!"

Dessa orimliga konsekvenser

Sädana antitillviixtbudskap drabbar inte våra stora internationella foretags ägare

slär i stAllct härt mot wonsk sysselsättning och viilfiird.

-

sådan

politik

Lo-disrriktet i Stockholms Iän uppmanar rcgerillgcn aft i stället använda
slctdeståndspengarra tiil ufveckling Bv ny tel«nik för effelrtivare
energihushållning och nya energitqi[or - samt biståud för ökad. siil<er]ret vid
rysi<a och litauiska kärnlraffverlc Sysselsäftning, viiifiirrl, miljö och
kiirulffaftssiil«erhet måste väga fyngre än att hrllla Centerrr vid gott humör.

i

tr I

\./
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.hz/n
,,hamnavtal" verkar au bli en segclragenhistoria. Boiagetvill som bekant förFrågan om ett nytt
jobba ob-tid. Detta till silmre betaisämra arbetsviiikoren för oss, mecl bl.a. ökad s§ldighet att
ning än den ob-tid vi gör'idag-

jiirnnare

t1öde
lastramper'
är tämligen ointres-serade av föreslagna nyordningar" Med ökat antai
inom nuvarande arbetstider'
av bilar och jarnvagsvagnar o.s.v., menar vi att utlastningenklaras

Vi

t

'fill dess ska
I höst skall det nya ro-ro-fartyget vara klart och borjr trafikela Flallstaviks hamni iu ska "Gammelk'ajen"
angöringsplatserna för f;irjor"ära ombyggda och uppmuddrade. Senare
*.llon RP och reningsverket rätas ut och. breddas'
Börie Nordslri)m

t-ro
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740 o oo

L

kfiysrliut»

L
Ett stort grattis till dig som är anställd vid i{allsta Pappersbruk. Just DLI jobbadc föna året ihop c:a
740.000 l<r i vinst tiil företaget. Totalt 816 rniljoner kr.
Men du, glom inte att sända en tacksamhetens tanke till alla dem som fick lamna bruket för ett par
år sedan. Utan deras sjalvuppoffrande sorti hade kanske vinsten blivit futtiga 800 miljoner kr.
Nu är det bara att hoppas atl en dcl av vinstpengarna komrncr oss anställda till n1,lta i lorm av nyinvesteringar (ocir, via skatter, till en t'örsärkning av den offentliga sektorn). Men där är vi helt utlämnade till aktieiigarnas godtycke.
Sedan unninnes tider forhåller det sig niirnligcn sä att de som bara investerar sin arbctskraft

i pro-

ctLktionen, av någon anledning inte har nrigon reeli talan när det gäl'ler hur produktionsöverskottet
skall anviindas. Det iir bara den som satsat kapital sorn tillerkiinns äganderätt i förctagct.

Varfi)r det skall vara

så har ingen någonsin Iychats

förklara fiir mig.
Bt)rjc Nord.vtriinr
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Åke Janzon
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djtt in1ägg utan att jag fick en möjlighet
detta när det var aktuellt, kommer mitt svar först nu.
Du är självfa1let j din fulla rätt att tycka vad du vill om mig - det är egentligen
inget jag,:kan-el'Je,n..bör: .kommentera- l4enref.tersom,,di-tt. in.1ägg. tnnehå".Iler f I era sak--

Eftersom PappersMagasinet publjserade
I

i
{
I

att

kommentera

fel

oc.h dessu;tom'.:skickats.

några

)

Du

ti I'1 rättal'agganden.

iir lill

PapoersMagasinet känner j'åg

skr"iver "Förhandlarna svarade på några frågor"av

ett

behov av

medlemmarna och

att

det blev

göra"

dags

att gå lill beslut. Då begärde mötessekretera'ren ordet ..."
Din skrivning antyd.er att jag, av någon dunkel anlednin,g, skulle ha avvaktat in i
det sista med att kommentera avtalsbudet - så var jnte fallet. I själva verket gick
det till så att Johnny presenterade vad bolagets bud jnnebar, undei den redoyisningen svarade han också på några konkreta frågor från medlemmarna. När Johnny var
färdig med sin redovi'sning 1ämnade han ordet fritt. En kort tystnad uppstod därefter
begärde jag ordet - först av alla. Ytterligare några in1ägg fö1jde bl a från mig sedan gick vi till beslut.
Jag vet jnte Ake vad du ser för kladervärt j detta - för mig är det normal mötesdemokrati.
Vidare skriver du "vad jag inte förstår är att en'-törtroendevald som sitter med i
AU och avdel n i ngsstyre l sen i nte yttrat s ig i d
sina egna beslut i styrelsen" och att " i ngen h ade tydligen reserverat sig i styrelr

sen".
Även här har du mi ssup pfattat situatjonen. Styrelsen hade inte tagit ställning ti11
bolagets förs1ag efter som den sista förhandl'ingen ägde rum efter det styreisemöte
som föregi ck avdel ni ng smötet. På avdelningsmötet sa också ordföranden att "förhandI inqskommittQn" föresl og att mötet skul'le godkänna budet.
Att jag inte skulle ha yttrat mig i styrelsen stämmer hel lerinte. Jag har ofta (kanske alltför oftal) synpunkter på än det ena, än det an,dra . Aven på avtal skraven och
jag hade flera gånger framfört idäen om ett engångsbel 0pp
Så över ti I I avtal srörel sen och det "utopi ska engångsb elo ppet".
Åke tycker att "årets avtal trots allt blev ganska got ttt och "bättre än väntat".
Personligen tycker jag att den centrala uppgörelsen va rh yfsad men att det lokala
I

1 aget var då l i gt.
Kritiken mot det magra lokala påslaget skall riktas mot företagsledningen som inte
orkade bjuda till mer. Vår förhandlingskommittä har säkert gjort vad de förmått vilket jag också sade på fackmötet. Jag trodde heller inte att det skulle gå att
åstadkomma någon mer nivåhöjning av lönebudet. Därför föreslog jag att vi skulle

pås

{

l
i

acceptera n.ivån som framförhandlats men att vi istället för en nivåht5jning sku11e
förhandla vidare om ett engångsbelopp.
Fördelen, för bolaget, med ett engångsbelopp är att det också är en enqångskostnad.
En höjning av lönenivån är svårare eftersom den kostnaden följer med in i framtiden.
i relation till brukets vinster ( 1994 ca 240 mkr och 1995 över 700 mkr) ansåg jag,
och anser fortfarande, att ett engångsbelopp på 15-20.000 kr är ett anständigt belopp för Hallsta pappersbruk för att visa sin uppskattning över personalens jnsatser
under de senaste åren. En uppskattning som många andra vinstrika företag visat sina
anstälIda - dock inte "vårat" bo1ag.
Till sist. Eftersom Ake uppenbarligen tycker att man skal'l begära ordet snabbare
än vad jag gjorde på mötet och dessutom (felaktigt) kritiserar mig för tystnad på
styreisemötena är det lite märkligt att du tar upp denna debatt 1ångt efteråt i
PappersMagasinet. Själv tycker jag att det hade varit bättre och naturligare att ta
upp den här diskussionen på ett fackföreningsmöte.
Vä'l mött på nästa möte!
Bästa
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I LO-tidningcn kuntlc marr liir niigon
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Löneökning
ska hetalas
ut genasf
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FÖRETAGEN mås.

te onredelbart be-

tala ut den löneökning som arbetsgivarna och facken
centralt kommit
överens om.

L
l.rlll,sck

Dct slilr arbctsdomstolcn, AD, last i en dom som
direkt berör 300 anställda
vid ABB Assist iLudvika.
Mctall och VI, SvErigcs

IASI-

ovct

verkstadsindustricr, kom
23 maj [örra årct övcrens
oru ctL ccntralt avtal som

\Öshet

bI ost" '

hggr:s-,
sivtteu
SÖrrrn'

gav gencrclla Iönehöjningar frtln och med 1 juni.

DIob\e$'\

har knivt att de ccntralt cvtaladc lönchöjningarna ska

Metallklubben i Ludvika

*".",1:ll;-

bctalas ut redan på junilöncn.

Men arbetsgivarna h?invisadc till att dc iokala [örhandlingarna ännu inte var

s.Iäl\gbeler

L
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tolkningcn utan går hclt pä
Mctalls linje.

Skadestånd
Det var väl känt vad det
centrala avtalet innchöll
och dct var även tydligt hur
stor ilöjningen var, Förcta-

gct ska där[ör, enligt AD,
betala ut den centrala Iö-

Jiii,.#l'n"*D.L',R

r''

centrala höjningarna måste räknas in i varje förctags
lokala system tar dct tid innan löncförhöjningen kan
bctälas ut.
Mcn arbctsdonrstolen,
AD, accepterar inte den

:l.Tf.fu

neförhöjningen

äf;äår.

Ulrika

;}.' ''' : ,' "'

samma
nrånad som den börjar gälIa.

AD

påpekar också att

det intc finns något stöd för
arbetsgivarnas tolkning att
dcn nya högre lönen skulle

kunna betalas ut först när
de lokala förirandlingarna
är klara.
ABB Assist får nu betala ett allmänt skadestånd
på 30 000 kronor till Mc-

tall.
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Så var det dags igen. I förra numret av Pappersmagasinet redogjordes det
kort om olpksfallsstatistik och projekt samt lämnades några rapporter på
olycksfall, några med dödlig utgång från andra bruk.
Tyvärr konstaterar jag att även vi själva inte har varit skonade från liknande
olyckor dock utan dödlig utgång, dels på egen personal.och dels på
entrepenörer.
Belröver inte,gå in närmare på några specifikare fall utan endast uppmana att
inte ta några genvägar (risker) utan tänka efter före.
Däremot skall jag lämna en kort rapport från skyddsombudsresorna ( 2 st) när
detta skrivs återstår en resa, så den får ev. rapporteras om i nästa nummer
av PlVl.
Resorna har startatfrån Hallsta Pappersbruk på söndag den 31/3 och 1414
kl. 13.00 med buss. Vid 1S-tiden har det varit samling i konferanslokalen
.
ombord på lVl/S
D är Arb etaiskyddsstyre lsen och Yrkesins pektionen var representerade utav
Ragnar Khristensson och Hans Karlsson som också fick inleda konferansen.
Konferansens tema var Ansvar, Arbetsgivaransvar och Arbetstagaransvar.
Aven några nyheter i AML-lagen presenterades, främst samordningsansvaret
som har blivit förtydligat, dessutom har ansvaret stramats upp för byggherrar,
amälningsplikten för större projekt är borttagen etc, etc. En kort tid ägnades
åt CE-märkning.
Dag två presenterade Morgan Holi,,qvist (Molle) och Gert Wiggedal Hallsta
Pappersbruks "stödgrupp" den bestär dessutom av Kerstin Ekelund, Solveig
Persson, Runar Söderberg, Per-Anders Wikstr:öm, Göran Niclasson samt
Kjell Johansson (Kocken).
Fortsatte sedan med temat Ansvar och grupparbeten utifrån inträffande
exempel som Göran Niclasson redgjorde för, vilka ledde till en hel del
diskussioner när det gällde vilka som har ansvaret för exempelvis olika
åtgärder bl.a. delegering. --".
Nästa punkt på programmet var att presentera Hallsta Pappersbruks
Riktlinjer, dvs. en för oss anpassad intern kontroll.
Dagens avslutades med en guidad busstur i Helsingfors som blev ett
uppskattat inslag innan det var dags för IVI/S Mariella att rikta fÖren hem mot
Sverige igen.
Vad som vi inte hann med på dessa konferanser var, att diskutera olika
metoder/riskanalys-modeller och vilket eventuellt utbildningsbehov detta
skr-rlle medföra. IVlen de frågorna är rrågot som vifår arbeta vidare med på
"hemmafronten", mer.om detta i ett senare nummer
Detta var en kort resumå av två stycken skyddsombudsresor, som jag
dessutom tyckte var mycket trevliga och dessutom ett litet avbrott i dön
dagliga rutinen. Jag hOppas att det är flera än jag som §cker likadant.
.

lVlariella.

Hans Ahman
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I lntatet ätal för arbctsmllJöbrott
I fortsåtter att mlnska. Samtldlgt
I tenderar åtalen ntt'tr6lfa'allt h&
företagen. Drygt 6o ptocent
lger nu på VD och ägarnlvå, vlsar
Arbetarskydds genomgång av ar-.
bctsmlllömålen 1995.
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För 1995 r:rpportendes 8l donur
och srnlfbreliggandcn i arbetsmiljömrll till yrkcsinspcktioncn, tlen l§gstl
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fvå montörct skadades allvatllgt ail en mobilkrun v6lle vid ell btEge
I lggesuod höstcn 1994; lngel åtal väcktes mot abctsqivaen,

O Akri(bolrg
Utdömrndd rv vit.. Iilrc i riltt

:vd l.l Arl. llI)5-01-21. DII

li(l urfttrt
rv yrheitup.ktion.n förrhEdi lrSllrd.i
I
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Vir. uldömd.r.j. Unirlll.il iSl«Lholrnr Hn, rotcl 21. 1995-01.10.
t7896-94.
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Uldöorrnd. iv vit.. lnlc i rlrr rid ulfö.t

fi)rrlrtdr lrBrrd.r

Unrrl(.n i SrNk.
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ö I 44t6.91, övsrH3gad.

Ärbrtrmiljöh8cn. Il.ntcnt rsb$tlraltigt
mrtcri:l utrn yrk.sinrf,ckl;oncnt till!r.l.J. PconinSt)öt(r 50o Ir. StockhoLnr

'flt,rvd I{
5561-9a.
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a Srrllför€trildsrr fiir A$
\4d rrbrtc pl fcsd^rb.rtnriljölagcn.
rtlllninB vr. awtlnd.t m(llrn rtållningspl.nk o(h ylgg sil lto( rlt dd frnnt risk
för ncdrtörrning. Åtalct oBillat, Sto(kholnrs TIt, rvd l4 Å:1. i995-01-10. DII
I l,l. LJ I{-798-r{. l-rEr krrfi.

a StlllförctrlJrr. ldr,^B
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Lu. lB5-0t- 17. :555.1?.r4. l-.,tr lrrrr.
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tuL.$miliöhB(n. tuvlDdc kvrrrrh!lliEr
mrtcriil vid nrrnucll blt5!rioB. 50150 kr.
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Kropprskada. Förrc8liilB .v rkllldl8rllct
till p.{rm.5kir fungcradc intc. Opcre-
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lör.n hilkrdcpl 8olv.t och fastnrdcdlrvid mcd vitnrtcr hrnd i nraskinrnr mrtirsknr.60170 kr turlstidr TIL 19950?-2:1. DU l2l. l] 46/95. hgr Lrrft.

ArtBirniljöhgcn. Anvlndc kvrrEhrltigl
nritcrirl vid minu.ll blturrin8. 10xf00
kr. l-irlköpings'l'll 1995-01.15. Dn 100.
I ar9/r5. l:'[x krrrt.
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El-es. Lagr kräfr.

O Utbiltlningslcdan

(konsnh)

(lktl). vi(l rtlriklninE
^rbct§'nililthror
för bJBrnnnrccrlilikrt föll livblt tr:ln .ir.
k 4 nrct.rr höjd.Ånordnin8(nt sprrrr(
furgcrrde irlr pl .v$!t g& Tio .ldcr
skadedcs. Åtalrt ogilht..Cbrcbor8 TR,
ryd 6:2. 1,95-02-09. DB 99. t! 163l-93.

hgi

a SrÄ[förcrrädirr ör
^0 togs i bruk
Arb.tsmiliöhgen.'lty(kiclrl
ulan rt! vnra bcriktigat och godklnt.
loxl20 kr. I.IuddinSc J"V. 1995-02-27.
0251-00174-95, L1B!

kraf!.

krift.

^rl)crimiljöln[cn.
bruk utsn att varr b*iktigrt
kllni. l0rl30 k.. lludding.'fl(. r(d 2,
1995-02-15. DB I77. 81705-9{. h8r
krr fr-

lil9l

a llitriirhndd t)roduktionrch.f

a Plrrichct srrillför.rrii(h.. ltr

Llti krifi.
fdr AB

Ärbctinriljöht(n. Övrrtritt rv yrkcsin.
rpEkt;on.tr nr.(ld(låt förIuJ. §tll.lrtill-

rrn. U,ncl'fn.

1995-01-02.

DII 67. I]

,58/9{. (lnncfir(ir lvcn plföljJ
blrnd rnn:r

tro{ rrltfyllrri.)

Lagr

i
och god-

(llrll). Vid cirt(rnr(ng^rl)rrsnriljötrrorr
örint: stnilail( cl.ktrirkt (lriv(n onrr0rarr. v:rvi.l en rrbctstrgrrt rkfthdrr rvlrt.
4or2(» I(r Xrirrirnstdr TR. 1995-02- 15.
DB 89. ll 280/9{. b8r krlft.

för

krrit.

avD

a S.l(tionrchctop.rrt6r

Arkttmiuöligcn. 'liyckkitrl togr i brul
utrn.tt Yrn bailtigat wh godLlnr
Ptmingbtlcr I 0o0 kr. Stcliolm TIl,

Arb.tsmiljöbrc( (DrB), rBp.ktiv. .rb.Bmiljöl.g.n. S§drkuordning h:dc
i.llr ur funr(ion utu Biltidrlfl OFn-

I 16.

O Årbctslcdrrt

Årbcrnrilj{lhgcn. Il.dc

^ll
(lkll).'llrIIrl)(r(

knfi.

o Åkti(tiol18
Uldöm.nd. rv vil.. lnk i rlll tid ullorl
rv vrkcrinrpektioncn för(lagd! lltlrd.r
Iin)lel vir.40 000 kr. li.mmrrrili.il i
Cörct'ort, rvd 7. 1995-01-16. Mll 6167-

Öv(rklr8rd.

tcnom&1tl

a Sriillför(rridrrc iiir
(llrB).^U
I'lir\O-(lcv nr.d^rtrrsmilj(lhroit
fo11.k grilcltnrck. iitlrndc pl grnlirtri.
l'hr glcd rv nlr lrr,(L.[ rvlntdc, o(h
kö«les öyrr av vlnil.r lhmhjrrl. Ilrn rkedr(lrr sylri.70r:00 kr. Lind.ibcrij, Tll.
1995.01- I 6. l)B 66. ll l5:\/9{. Lr$ krxfr.

bc-

^rlxlstrriljöl)ro!1
(lrrv3
ilrin nt rill(ll<kligt

r:ik.. sk),(ld!xnorrlning funnr uplsatt vid rrkfor.n. I'lJr.
,l.Brr. föll rill nrr.k n o(h död.dri. Åtrld o8illar, t0r80 li Sro(1(}'0lnrr'rR. ivd
l1 A:1, 1995-01-06. DB 281. Il 14.996091.

iilt

utbildning för hanrcring rv rslxrtlrrltigt
mrtrri!l. Ätrl.t o8ilhl, S.Ucntuna TtL
1995-02-22. DU 160. B 768-9{. t:8r

bifi.

tl 89/95. Llgr

O Konunun

O I hnrlclsbohg
UrdöorioJc rv yilr. Lrlc i r:ill li(l ulförl
rv yrkcrinspcktioncn iörclagdr !tg,lrdcr.
lln)krt vir.2 000 kr. LlnrdllcD i Slftkholnrr l5n, rotcl :5. l»5-01-10. Mll Ö

-r4.

lntc ^B
i r:{il li(l ilrfört rv
^rb.rrnlili(rh8rn.
yrldirrspcktioncn lurclrgrlr ltgr«l<r.
40i10 ki 'licllcl)or8r 'tR, 1995-01-l{.

1991.

a Sr:illfii.crridrr. lör Å$

ut(lÄnrin(lc ry vit.- lillr i rlrt riJ utförl
av yrkcrinsprktionrn förcliBrli llEIrd...
Försligl vik 50 000 kr. Llnsrlillcrt i
Vlrmhnds IIn, rot(l 6. 1995-01.01. N.lll
2916-94 8 Lig. kraft.

a Srlllrilrrrrildrr.

l-idldpintr'fll l»5-01-19. Dll

a Rcrlrur.h[,i8nrc

wlrs !lkrbLl hlngr

.hE.

fry.kk:lrl toSr

l-

^:l.1995.0l-t6.
khft.
L1t:

fih omkonl. Skyddsråck !!kn.dct
dco rUllstlllning mnr friln! invJn(lcr irl.. Åtxl.l o8illnl. Sunoc Tlt. l9r502-21. Dl) 18, Il 268/9,1. l-rgr krrft.

vi(l rtldnin6 skadrrles
rn pcrxrnal nryrkct rvlrt. Villlorlig dorn
o.h 80rl2o k lGlnii.'IR. 1995-02-07-

srrttmfilrnndc 180

fiircnirrg
Urdönhndr av vit.. Intc i rltt lid urfört
rv yrkcsinspcktioorn för.hBdi lr8rrdc(
Jlnlit vi!. l0 000 k ,l,:tturalt.n i§tGkhoifr. hn. 1995-ol-26. Mll Ö 3560-9{.
Overkhgrtl.

rölc Åtrlct o8illil. SlocLtol,nr TIL lvd
ll
l99t.0l-06. DB 293. D l{-505994. ^:1.
Lrga krrft.

a Stillförstridrrc fö'

Mll O

krifi.

rky(l,lsutrurtninS, Svctsarc skadrdö av

tub.Bmiljöbrolt (Drll). Und.r lrbcl.

ch

Kq.tfskilh. Iifrtr orvshlrt (lnrcnliB.rrlxtc i skoLnlltirlskfik fick oisolcrrd

17729-94. Lågr

a Phr(h.f
, mcd llngdjustcring rv rrkbjJlkrr föll .n
byggnrdurbctrrc f.ln cirka 4,5 mcl.r3
h6id

O Hc!rrikcr

lrörclrSr vir.25 00o k.. Ilnsrlt!.n i
Src--kl$lnri ltn, ror(l 21. l'»5-01-25.

o lilononrirk

[:gr knft.

]lnllGt vitc

lördB cu h.nd frrtn«lc mrlhn tryckprrscnr valnr. Ätdct ogiUrt, pffölidt.ftir8ifi. Stoclholmr Tlt, avd I 4 ,rL l. I 9,9502-06. Dl! 141. B l1-7011-94. LiEi lq.ft.

fri( rill nllri

1995-01-ll. lISm/94.

rv yrkcrinspcklionrn

l4-

Ahticbolag
Urdömrndc av vir.. lnr. i r:itl tid ul[ö.t
rv /rkcrinrp.ktioncn för.ligdr lt8Ird.r.

^n rslrnhiltitt
Årbctrmiljöl.tBrn. I tJnr(rrt
o)itrirl utin yrlrrinrptltioncnr tiltsrlnd. 40rl:0 kr. I tovii liir VIilrr Slcrig<.rvtl 5,rotcl

0

t

Ö

övrrUrSrd.

a stillrb'drIdr'. tur

L

77.

kr.ft.

Arbetasktdd 71,/95

h8r knft.

a tirskilil

lirnra

virc. lr)rd rrföil r! )'rL$.
irspckriontr förrhgdr liglrd.r. f ör.lagt
vir.5 0oo kr. Lhrrltr.n i Sl«Urolmt
Un. rotrl 6 l. I t95-01-2 l. MJI Ö I 703-95,

Ukltiilrrril. !v

örtrkh6rl.

avD

O VD, vcrlsradschcf

(B(B). Svrr-

«h sklr-

^rbctimiljöbrc(
rrb.ta utfördd inohhur uhn nödvtnd:g
n.Btöbutlugnint . au.r pcrsonug

Arbc6nriljöbro( (RrB), ubcrmil jllrgcn.
Knfiovcrllringul mcu.n rdllor och

spmBkin håd. int.

fö*s

mcd dq/dd.

fln8tIRfl§ilY00 6/30

i

t

fubcrnrBir. fJ(Md( rh sklhds. Årrlrr oBiilrl (2 (). UdlöpinBi'l'll 1995-0119. Dlt I 17. ll {llt/9.1. Ov(rldr8rd.

I

a Alti.boltt

Srnklrolnr, rvd 9. I 995-06" I r.
19.)5. LrSr klfi.

Urdönrrnrk rv vitc. lnlc i ritl lid utförl
rv yrkoinrpcktioncrr försliBrh 118:lrdrr.
l:örrlrtst vit. 5 0o0 kr. Linrr,rk'n i Str!l\olnrr tiil. rol.l 61. 1995-01-29. §lll Ö
19000-9.1.

Komntun

t

Uld6m!n(1. av v;rc. Inlc i

Llll :918-

1,192-95

av vitc.

luc utfdn rv yrtAitr.

]m

a StIIlfördrid.r. [ör

26.

ÅB

Ärberrmiliöbror (llrll), rrbclrmilj6hR.n. Urförl|. ptrnrpnirg rv trxt(lo«ll.k i
strid ilol rrlxtrrrkyd(kstyrckcnr föt-

12.

DB

Lr.9.

tuluinrilj'ölrt.n. llrntcril .sb€rtIilli8l
mitdill ul.I yrk6inrFklion.nr till.
(ln(|.40rf0 kt N{rlmö'l lt, rolel 13. l})5'
l0-l L DII 2l%. n I I l{6'95 LiEr knfi.

UtdöNndr rv virr. lr{. i rltt lid slfört

^nviindc lotrt)llllrinS.
firllrrirl vid minutll
l0rl0 tr. M.lnLl T[, rolrl t:. I195-09-

m

Ir. t-lniråtra i Stcl$olr$ !ln, mt.l
lD5-o6l9. MII O 6olt&95. ÖwrlJagrtl

06. DB 167:. U I 156-95.

konr och rlcn rnrlrc rkr,lrrlcr rvlrt. Åtr-

oBilht. Slrrkholn$ 1lt, rvd l1 A:1.
1995,10-:5. I)U ell. ll l{-10{:6-92.
överkh5rrl.

l.t

Ln[i krifi.

t

O Akticbolrg

Rcgionchcf

Utllnrrndc

ÄrtEl$.uiljöh8r(UfrldLltitatt.trbndröj3-

ttrmingl$ld l 2U0&rGlllihFTlL
E 5-06-20- DI} 188-895/15. b8l lcrft.

tcl

r.ka!Å
I

ev vitc. tntc

..

16. 1995-09.12.

k.ft.

urfd( rv yth5ir-

.

O Äkticbohg
Utrlörn!il(lr. ry

vilt, lott i.rllt

til !lf6rt

rrlnd. l!.nnintböt.r t :tU ke Okt,ru Åtrl.
D5-0{-2$, lg5{-{91-95. litr krr[t.

l1l8-rtE bgl!6ftr

VD dömdför olycka i excenterpress

a D(l.l8rrt i Illt

hllbdt...d&*
tr*&.eM-b-l-&ry.ldG
:.... k u§4.wdl,
n{.<h-

Arlxtrnriliöliflcrr. Tryckkrrl togt i l)ruk

l0rltX) kr. Udrlcnlh
Dll

198.

ll

I

12/95. Lrgr

'lll.

B«lkiinl.

1995-05-0].

Il 3E&r9{.

t!&Lllr.$6.r-.t.@
!!t&
S
Vtu ql nbsait&Ltu0rk
riu,'n..t
I rdr ru*r Yr l&k §r.il
&
& r! G. rddk.,
dU&
!r*k
*r E
d xe§l{au...'
ldrtsrL[. Fr&h[F
fl,
lkrW
{&!&rl{rs.fr{

knfr-

a Krpl€n, Iöirnrnt, liinril
\rlktrtrriliöbrort (8rI). Utförd( skiurövfl r!il toN trr«] mot miliuh för§^i[g
Vi.nplikti8 skrdldd iv rlotl i
rkrifr.i
lrnr.f,, 60t100 lr,.l0rt00 kr. trtsltt ogil'
lrr. LidkitpingrTR. 1995.05.09. Dll 183.

tubetarc/(ydd

olj. itlhktc PI rrmrr o€h b€o.'till-

rJ(lditn irnilkliulcr sml hrnt.rinEi.
och rkyrldr[öa'skriftrr srknrdd. 50t60
kr. l15roösrn(lr'll{. 1994-05-24. DB 1.11.
n 6719{. I lo!li lör Nrdre Norrlrrd frnn
cj rlJl ltt nr.dd.'h lirövninBrtilLllnd.
1995-10-ll. ll 1!l/ra. l.r8r krrfl.

lildglllrrniisturc

!ltIift

uingsnrdcl. 30r&) kr. Örnlköldril« Tll
1995-I l-: l. Dll l0l. tI I76195. bBr k rfi.

14ns

Företa(are dömd för
praoelevs albetsolycka

I

Åtalade friades
för dödsolycka

Innchrvrrc rv firur
rrinrlcrlrill till

^rl'(trlilitllrtl.n.,\nlil.,.lc
rrlrrr i rrriil rrd rrL'((rrskyilstvrcl*nr
likgkrifi.r. VilllarrliU (lorn mh liOr10 lg.
Cör! llovll. rvd :l (r!l 3{. 1995.11.22.
DB 1179. t] 70{/95. (lnnrfirtir lvril p!.
fölid för ftt'kingrin[.) I-rtr Irufr.

a ÅIrirttohB
UldörnrnJ. rv virr. lntr i .Jtl liJ !rfört
rv yrlcrinrl'rkrioncn i(trrhgdr JrEtrd.i
l:önlrgl vit.20 0(yl kr. KlnlnrlrrJltco i
Stoclholm, rvd 4. I 995.1 I 27. Mll 5 I l8-

Jll.

Plrtrhcf

.trb.rrmiljöbrort (UrB).

lll

Att€aa6l<tdd 5/95

till.n trdl.T.rll.n grvvib vrrvid
föll fyn ylnintrr trh ihdrd.r.
hd.t otillr!. Sv.. tlovR. åvd i. 1995-05.

hän8d
clcven

19. DB 79. B

16ll,/91. Lr6r k

199!. Lrgr
Arå€la6l<ydd

ifi.

O Dcllgrrc i llR
Arbctrnriljölrgcn. Ärlig .rpotitionsnrlrninB rv lufiförhilll.ndcnr virl fmmrttrll.

nint rv.rt(rphrt hldc iril.
,ortoo t. Uppql. ÄM.
0353-E76.95.

L:gr

utförtt.

195-06.20.

lrft

a Plllrchrf

a tlrnd.ld'olit

Årbcumiljohgcn. Llnrnadc oriktigr
uppSifi<. i rvr6bhnk.tt till yrl.tinspckrion.n. !0rl{0 b. S(Gklolmr Tlt, rvd
l1 A:t. l9r5-0t-22, D0 5{2. B lt.l0127.

Arb(trmiliöhg.n. Try(kl!rl rnvåndcr i

övcrlJ:grd.

irid

f,ror ).rksinsp.!rioncnr förbud.
För.!.$ vitc 5 o00l§. Unrdtr.n iSlGkholmr l!n. rol.l 12. 1D5.06-23. Mll O
8661.9,1. Lrg. knft.

o Srlllldr.rrild!r. för AII
Arb.rrmiliöligcn. I l.ntcnt rsbcrthrltitt mrtcriål !lan y.kdiortcklioncnr
rillttlnd. 60rE0 Lr. Vln?Ebor8r'fIL
1995-09.19. DB 180. D t92^)5. L!B!
krrft.
a Srlllfårdrld!r. t6. All
(Drll). Dy8linrdr$Ill.
^rbctrmiliö[rort
ning srlnrdc lilhrid.rl«l ch slkcrt

f!,teu

t0xl0 ki Siuhlr.dibys,lrnr'fll
B

{/91. Lr8,

1995-

knfi.

a Alti€boh8
Utlörnrnr]( ny vit.. l!c(lrcv t.hrbcic i
nrid mot yrkcrirtrp.ktion.nr förl[d.
llnrhl vil!:0 0OO k Klmm.rrlt(cn i
Stxliolm..vd 9. 1995-06-28. Mil 618.
19r5. L.g! knft,

a Pl.r<h.f

a Lrndning
Uklömrnd. rv vik. lnre ilrltlrr rv yrk6.
inrp<ktioncn lurchgdr JrBl«lcr. Förrhtt
vitr 50 000 kr. l-.llnsrlil.n i Stockholnr
lln. rorel ll. I 995-06-09. Ilrl Ö 60 I l-95.
Ovcrklrgrd.

trgr hrift.

Arbttrmiliöbrotl (8rU). Undcr nlrnings-

opcrllö..n i bulm. Sf, lcrlhd inktlrrc
frnnrintcp! platr fmnrfdrnlscn..l0x2J0
kr tlovR f6. Nc.lrc Norrlsnd,ivd l. 1995.

^rb.BrniljöhBeil.
rnatrrirl utan

linrcrit

krft.

rsbcnhaltigt

),rkcsini1rclaioncilt lillrtltrtl. ÅrbriillBirna ilkn«lc förtskrivcn
ultrildning. l'cnninBbötrr I 000 k( Erlövr

a lil.Lirikrr

ÅM.

lont i lotrtlkt mcd lcbcln «h rrnrhdc
nc. frln drn il.gr hil uvlndc, ddk
util .tr ikrd.s. 5orl20 k Kalmrr'tIL
1995.10'01. Dn 583. B 1496-95. bgr

1995-07-07. l2sl't70.95. bB,

avD
AnvJnd( bySgrrbrtr^rb(lsmiliölr8(n.
Inn rorn inrc var lxriltigrd «t gotl.
klrrd. Åtrlrt oSilht. tludiklvrlL TtL

116 fur rilil.il. Strörnförandc lrl,dllodr

krrft.

a ALticlrolåt
Utdönutrdc !v vir.. lilrc i rln tid urför(
rv yrkcsinrpcktioncn forchgdr ltgtrdcr.
,f'nbt vit. 5 0O0 kr. LJnsrit.n i Oncr.
tötluds ltn, rcrcl l. 1995-10-16. lvtll
20:5-95 Ii LrBa k rft.

.VD
ArbdrDiljöhRcn.

rryckkirl

^nvtn(1.
rcm irtc vrr besiktigrt
50t350 kr Södcrt!lj. ÅM. t995.10-16, 0258-006ll-95.
Lrltr krrfi.

Opcntö..nJ ylnsl6 hurd klirndrs nrclhn
prescrh),grn rl itl dcn mlJl( lnrpul.m3, Arbctr8ivrrc^s lrbctrmiljMrBr hidc int. pl tiriBt rI( dclcg.6B till v.rkrtadshcfcn..l0r-!30 Ir, lblci o8illrt. VIrnrmo TIL I995-10-17. DII 2('1. ll 44{/94.
bgr kraft.

95, Lrgr kroft.

Ärhttrnriljohgcn. Anvlnt ryl tryckLlrl
ronr intc vrr beriktigllc och godk!ndr.
l0x2l0 k. Södn Rod ]'lL 1995-09-01.
DU 111. U l!72.95. Iå9. krft.

O VD, rtyrcLclcrhmot

avD

Dclrgrrt I llB

1251.119.95.

h8l knft.

flRIIIf,RSl{IO[ 6/gE

Arbcthili6lrg.n. AilvInt tryqLkl.l lom

Arbctrmiljöbrcil ([rB), [ö'p..knin8t.
mrlin rnvlndcr i prcduhion trolt rtr

Stc6rn ras:dr varvid
rrbcrsrrgir.il iöll o.h rkrdrd. t,ldr ldl.
r.rnr. l0il J0 kr Sjuhirrdrbygdctrr TtL
valtninSJbyXEnJd.

1995-l:-

11. iJB

l5l. I\ ?:/95. Latr krft1

Urdönrrnrlr rv virc. Lrr. i rllr lid utfört
av vrkcsinsptkrioncn för.h8dr !tsrrd.r.
Förchgt vir! l0O 000 lr. Ulnrrllr.n i
Kopprrbtrgr ll^. rotcl 2. I995-12.21.
Mrl O l63l-95. OvcrlJrgrd.

komponcnt utrn rrt ha qcnomgll förcsluivcn hkarundrrsokrring, Prnoingbö.
rcr I 000 k, Fllövi ÅM. 1995,06-l{.

Lngr

a
^rt)riilrdr.. (llrLl) Ij(.ilsk!pirrbc.
Arl).rrn\iljöt)(rr
trr€ niltsidc fonstrr pI kommunrl for.

a Komnriln

int. hr bcliktiBr! o.h godllnt. 40180 ki
Norrtlljc ÅM. t995.10-05. 0255-00255-

U l{9/95,

bro. llron rrrrdc vrrvid cn rrbcttegrrc
dödrd.r. Årnl.t ogillat, villkorlig donr
och l00rf0 kr. Örrcrsunrlr Tlt. rol.l l.
1995.12-011. L)l] !6. l\ r03/9:1. L1ltr krifl.

a YrkrdlrurG

avD

150.

rlknr.l. koruti(rcnr och crlarcnhct fiir
d€ilr. rrt riyr lldr( 100 mdcr llnt stll.

(Llr8). l)qxwlBrr., (^rbrtsn\iliöbNt
nrstrd n\€d rot(nn1lc kniwrr,oloradr 16rr-

krfi.

Dl)

a A.l,ctr.hrf ho!.otr.prcnör, undcrcntrcprcnör (ino(hdv,r. rv firmr)
Årbc!snriljöl)ror (tlrll). Ily86(nrrcprcilör !ffdroU lr uilJrr.il(cprrnöt rorn

a Srillfördriid.re fö. Åll
rio lrvckklrl
^ös§,niliöhBcn.
^ovindcxh Bodk1ndr.
rorn intc vrr b<riktigrtl.
{0r:10 l. Lukl TIL l99t-10-19. Du
I 17. l] 695.9t. L.8r kr.ft.

Ar§.rrmiljöhttn. I.linr.?&1. hIrdphsr.

1195.08-22.

Uldömrnd. rv virc. l^tc i rJlr rid utfön
iv yrk.rinrFCkrioncil iorchgtlr lt grrdcr.
[ör.lal$ vitc:0 o(yj kr. Llniräil.il i Ålviborgrlln,rot.l l. l99S-l2.0l.Mll 307:.
95 l!. Ovrrklugll.

a l'lrts.hcf

Arltrrrmiljöbroil (Ilrl)), Tryclprc* lrrdc skadat rvrklrmning:rkydd- lilcv konr
i kontrkt nr.d mrrkincni vrklr v..vid
ett lingd klippt.t.v. Åtilct ogilhr.
Stocldrolmr TR, rvd l{ Å:1. 1995.10,21.
DB 9:1. B l4-129:.94. Lrgi krlft.

avD

kfifi.

O AlrticLohg

a VD,Y€rlslrdtch(f
Årlxrrnilltbrott (ltrll), rrlEtsnril)ölr1cn.
lirccilrcrltcr sln*lc förokrivct slodrl.

a Arlrrttlrdrr(

09.27. SB l?6. I| l0l,/95. Lagr
I

avD
Lrbcr!miljölrg.n. Arb.trd. vid (irkclt:!8
som uknrdr klfvkniv och ovcrskyttd.
Sbdrdc fing(rtot)prr p! vlnrt.r h!ild.
Prnnin8bör.. I 000 k. t995-06-l{. Dll
92. B 69/91. tr8r Lrrfr.

ik)4idrrlckc. ByggD.drirb.tlrc
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lZ.

75n5

slokl.v rr-

bclr p! bf8gilsllniilS dir.n (kl tv
tkyddrrlcld monr.rrrr borr. i!,itt för
öppning(n lnmprdc rl(v.n Il öv.r.

t

r[

Ärlrrtsnriljöhgcrr. l.lrrrrrrt orikliU

^rlr(trnriliölaBrn.
ning lxrlrrvs i rtrid^rbtt(
nrot yrkrsinrptktir»
n(nr rörbud. l0rl80 I0. sr(Lholnr'I']1,
rvd lt tu!. 1995.05-17. Dll 5:2. lJ l{8?{9-91. btr k .ft.

M.08. DB
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a lt.slrurrtrgititc

t

lrBi lrift.
f.iil frirdrl

93,

l"lll

,l,rhdrilil;öL(rr. (l)rll). lr'lrtrrhbrl till
!r!v(6 hrka(le f.rrt i upprllrd brhllhrt'.
kl:irn(l(r.n !rlHrD.l L(lrllhrril filll
'rcr
rruar. rl rvlil ilr lxrr rvl«1, Åtålrt ogilhr (2n). sLrll(rr(I 1 l{. r99t-il-08. t)lJ
?76. !t !l0r)5. !:rrrr krrfr.
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I
- ltbq ! .h' {-{
urisAld-L§.,br.
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rhg&.r&il
!btFd*!u.
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dr.srJg*6dril.t
tuc
urr.&dr&iladdl,
. , tdi rk4nldrd.tu
Er*Ue
i6 & I tF i{.e a&s!r \4 U, rr; *re r&. hLirh,r *$&
h &at.lhth.
.rJirlt$-!gsub'.n'd1Ahl5.e&Lit.
tE{rE-.i
r{r'urr,*er{}rÅ,1.
!-r{r*dq*r.ol+^

Lrt! kr!ft.

^LrirbolrBrv,irr. lnl. i rlrt rid urfört
Ur.lödrod(
av yrkcsinrprlitioncn forrlig(h ltBirdsr.
Fördlgt vir. t0 000 ki t-llnjritt.n i
Norrbo(mr lln, rol(l 6, 1995-05- I l. Mll

.

l.

h8r Irrlt.

onl !nv:ln(lninli rv kuniskr lxktnrp-

a

7l ?-95 ll.

srocklrolnr, rvd

.(Br&L tuh(§trtrr.

Lfll O,121G95.-1.6i,. '-tötLtrdt lrn,,rottlrl.. lr95'10-16. Nllt

a Srnllfbrrrriid.r€ för
^ll n!b$lhrhiEt
Årbrltmiliöl.8cn. tl!nlc.al
mrr.ri!l ulJn ),rk.tinlpcktioiltns lill-

uriil r[ vn.. b6iltigrt dh

rv yrkrsinsp(krion(il [orehgtlr ltgtrdtr
Jtrilrkrl vit( 50 U)0 kr. lilntnrarrrlt.n i
199{.

rkrift.i DIGlIt rrplodrraJclrrids'l; ' {nrlFurlr.ölir.rrlaairtsP.ttiotrootf, §lHtrrE.rcn rlod:dcr 5vliul0d0kr: Siu.. -;.ödr*,tls&ltgttrB.lföeläto?.s)fr'
hlrrdsbygdrnr TIL 1995-0iB {2!95. bt, kr.ft.

li6.

kvrrt:hrltigt

Arb.lrmiljöliBttr.

qxlilio,n törlr8dr ltgrdd. förbgl vit.

Llt! knfi.

li. Övcrkhgrd.

l-ivlinr rnyinil$ inrc. ]'vl ,tl1l.
ilintrt ytr:irr föll l9 rrcttr. I)(n cn. om-

mr8nrl[,rytårn! lill ntr!kin(nt.vsk]iln'
oirt8rrkytld Bllt rön(lrr o<h cil lö.bikoppling gjortr. Opcrrtörtil fick v!nscr
pcllingcr:vklippt. Årrl.t oSiurr (2 !t)
Orklrltrrmn!'l'tl ly)5' l0'10. Dll 176. l)
146/9.1. Lig. kr!fi.

a §ullllJrrtrildrrr tör^D

trndsting

Utdörmdt

Alticbola6

rrrt lid ulföil
rv yrkcinrpcktioncn ltr(li8rl, artlr(l.a
vitc
25 000 k' L:liltrll!.fl i
l:örrhgl
Vtrnrhnrlr l5n, rotel 6. 1995tr)r-05. Mll

Urdönrlnd. rv yild. lnlc i r:ill lid ulfört
rv yrk6inrp(hiontn förrhEd! !18Ird.r.
Iör.h8r vit.50 000 kr. Krmmlrrlrtcn i

rkrivnr rkyd(t. IlxB(rirrbcrort förlondc fyn fingnr. Åtrltr DUillrt. Ihild.nt TIL
l195- l?- 13. Dll 9m. U I 561-95. Lrgl kflrl

S^MMANSTÄLLNINC:
CBNISTEN RAPPE
(DrD). Vid

ilIll^ingr.

^rb.§miliöbrott
byggcdmgr
intc kopplingrrnr åt titJr!(k.

BEAnBETNINGi

NANS OLOF WIXLUHD

L

\

SAF

Slcrönor i malctens

oterer

SA

Jrg lrrr olir skrivrrLrrrrcr.'l'ro inrr rlr Llc 1'Ir ut p:1 rtt :lvJ slöjr lor[rttrrrrrrs 1,rkrs)rcr:r)irllrclcr, rtr llirr {blk rccrprct I'l

miXj öanb etetl

hur tlc skr skrivlr rorrrrnrr ocir novcllcr.

finni

cftcrsom

i

seLt

in

grcdienscrnr för

grltsstirlnilidj:rs

pl

pl cxrkt srrnm:t vis som nrlgon rnnln. Vrd r.rr skrivrrkurs lrrndllr
orn iir iltf 8e tips, tunrrcrllcr, rtt tivr l)illlrx s:iu sor)r kxll gairr
erfrrenlrttcrnr hos vlr och cn unik:r;
Och: rtt v;lga g.l vidrrc frrln tlcssr crflrcrrhcrcr in i hntrberöring,

t

'fvl

O Årbctsgivrrnr lrrr vrrit
"fr:rrnglngsrikr" rr:ir (lct giil
lcr rtt rngripr oclr rrserr
'önrbctet: Dcil s('rrrslc
rtt:tckcn frln rrbctsl,ii-

l)Ll!rd innxt onl
hygierriskr r1rlir)sviir(lcn (sr j\r.
l)('trrsky(l(l 5/96). Sr\l: l,visrr
lörcskriftcrnr orn ir tr.rnkoltroll och kririscrrr rrbetrr.k1'ddsstvrclst'n för (lrt rrl)ctc
sonr bc<irivs i rrtrctstiruppcrr
lör hvgicniskr gninsvlirdcrr. lirr
Erupp ronr lrlller Lrppsikr över
dc kunriskr irnl)t!l sonr !rxnlcrrs pI'.'ln xrb(tsplrtscr, xnrlyscrirr tlcru och lrr stiillning
till cvcrrttrclh 1;riinsviirtlrrr ellcr [örtrud.
Kln bcllripr oln nrlgon stiillcr frlgrn: Vrrl hlllcr rrbclsgi.

vrrnr

cgcntligcrr pri rnctl?

Illg:lr Svirrl sotXltrt

)1r

l:iir

: LJc vlll

nriljöskydd p:l xrbctrl)lrrscrnr.
Dc vill hclt cnktlt bcsriinrnrr
sjiilvr, prccis soru rlcr vrr fi!rr i
vii rltlcn.

frfrf
Jrg hrr rrbctrt nrcd rrtrclsnriljölilgor scdrn I 971, ocl)
kommcr viil ihllg htrr dct vrr

.ör l0-25 lr scrhrr. Iln prr excrnpcl:
o lLerbriirrslcskrn<hlrn. I clt

frll rrbctrrlc clvr nrctrllrrbctr-

L

rc rned

rtt tcslr

brii0slcs),JtL'nl
till stridsflygphn i provriggrr.
De övcrsköljdes rv 0yg[oto1,icn

nlir till cxcntpcl vcrrtilcr gick
stindcr. Flyglbtogcn pil golvcr
vrr normrlti rrbctxrnr exponendes [ör rlngor i stort sctt
vrrje drr.
I ril rlrtrt l':rll tcstrdcs rt'rnrotorcr xv ctt 25-trl rrbctrrc.

l)t

.

,\rbcrrrnr mlddc dl-

ligt, lrrtlc vrscl,

rrr

irrrcssr,:1rig-

rntlrr i rhg klinrh
symptom li.ln löslingsnredcl.
hctcr och
I Ios

bohgsllikrrnr blev

de
non clrrlcrrdct bcsvai r!'n r n slri§

konrnrr fn\ n lrir irlsrkt ivitctcr,
osttnt lcvtrrrc c(cctcrr.

å *..Dettr hiirrdc i börjrn av Z0trlet d11 rrtrctsgivarnr lrrric
"mrktcn'l it)tc bxrr övcr rr[rctcl utan ockil övcr likxrnr.

trn. Vi irrorn frckr:t visste inlc
rlt rsbcst krrnrlc lrrnrkrlh
crnccr, ntcn lrbr'lsgivlnrl vlr
infornrerndc vir sitt iörslikri ngsbol'.r6 AöÅ (Ärbctsg,ivrrnes önrscsidi gr lnsvrrsförsiikringsbohg). Dc lrrtlc infor-

sins, fiktionens viirld. Diirlör brtrk:rr jrg ge nrinr kursdclrrgr-

rtt skrivr crr kort historir sont biirjrr rrrcd ortlr.n:
"Nltrjlg vrr brrn...'l ivlcn dc nrrlstc Ijulir, nrinst en gIng, g:irrc i trppgilt

nr hur rn;lngr glngcr sonr helst.
Dct visnr sig olLr vrrr sv:lrl. )v{rn iir
ltt rllclcles nredvetct rvvikr frlrr

ovln

srrtningcn,

lelel

al.l

s

a

tbc

s

I

miljöontbud

s

n)an

Roll /\hlbctg gi\t till angepp mol

S^F

sofl lrotar ci

ltopoa av

gr[tnsvdtdesULtppcn.

lvlcn det hrndlrr ju intc onl

l:chlll rör

sig övcr griirlscn

ntclhn srnning oclr [rntusi,
sonr iir kllr pI v:rr 1;r:inscrr
gilr, filr

brckr tillbukr till tlc f(irhlll:rndcn sonr rlddc i börjrn rv 70trlct. lvlun rttrckcrlr irllt, sonr
vi s:l nrötloslnrt byggt u1ltp lör
rtt A cn vcilig irrtrcsscbrllns.
Årlrctsgivrrnr !:inkcr nrr Iiin)-

ju tv:irtont liittilrc iltt

vrrir iirlig,

T\
-lJ

e

problcrnxt;skr diktrr:rr rir

stillct

clc

ok;inrl:r

-

na griinsviirtlesliruppcn och

hopprs rtr tlcn tliirnrctl skr

folkomröstnirrgen om EU. Diir

r$tscn_

synnerligcn viliri11. Nrr ntrlstc
vi [l r'tt rvllilrrrrrlc:.§kr crr ].rrt
gcnont lvhoPp o6h rnclm trix
kunnr ll cil hclt systc[r ntt
bmkr srnrnrrn?
Dcr scnrstc utspclct fnllrr
SAF giilklc ocksrl rrbctnrskytltlsstyrclscns ftireskriltcr
om intcrnkontroll. Dc skr
borr, och crsiittns nrcd till intct
ftirpliktrndc allnriinrrr rild.

Vrtl lijo«le tless;r nriinrriskor
litr r(t stoppr kxtilstrofcn? Ingcr. i\vslöjrndct sköts upp i fcrl
rlri hundrrtrls nrlinniskor hrr
tlött oclr kommer ntt dö sorn
cn f(lljd rv dcttr.

lv{<it dcnnr bnkgrund bcgiir-

dr fickförcrringsrörclscn i mittcn xY 70-tllct l)ltn(l xnnxt ctl

rvtrl orn

[örctr gslrii lsovil rtl.
Dcttr skulle ganntem riittcn

till oprrtisk [örctrgshiilsovr\rd,
till grgn för bldc rnsrlilldr oclr
fiirulrg. litl rrkhnt rvlrl triif[rdcs ocksil. Åv rrbcrrrskyddssryrclscn krivdc vi rtt cn rr-

bctsgrupp för hygicn isk..r
gr:insvlir(lcn skullc bildes, fiir
rtl fiirh;n(lrx nyx \-kxn(hlcr.
l:rckliircrrirrgsrörclscn krilvtlc
ocls:l obuntlnr forskrre pil rrbctsmiljöomrldct. Dc skullc
intc vrn bcror.n<lc rv förrtrgens pcngar, och

lörsökte ekononrer och politikcr

upph6rl.

blintla

rt\ttt

oss med hoppers ljus oclr

skrkr oss rned sv:irtr!t i skrlickscc-

Sonr frr rlgr'lr r.r rninl excmiir gr:insv:ir(lcsgrupp(.n

nrriot.

Pcl

0rg hrr slutrr rtt hipnr.)
Att kontrollcn !rrotiuktiorr
och kvrlitcr ntrdclst ISO 9000
lir bm, nrc!t xu kontrollcrr iltt
arbctsrn iljörcglcrrrr l'öljs g:1r
intc liir sig, lrrr::cr SAll. Dct iir
cn cvnisk insriillninll. Dcn qrg-

nrr

inte Sverigc son hclhcr,
och intc hellcr SÅlls nrctllcmnrrr prl sikt.
Jr8 hrr crr ril(l till

Ilnnl(l

Frostling oclt Svcnskr Årbctsgivrrcförr.ningcn: th ert rnsvrr, innrrr (lct iir l'(tr sentl

Och förc, undcr t ch cfrcr .icrr
socirtlLlcrrrokrrtisl(a I)irrtikonl'rcsscn i rnrrs, strrrrdc nrcdicrna av hisrorieberlittr rc sönl

lctl gnvnllvrrligr
sisteradc pr\

rtt

nrincr

(lc txhdc

sant.(ctt kllnt grcpp hos

in- I(RÖNIKÄN

rlh bcrrittrrc:rv

sl<rönr.r, fnln lv(rrk

Twnin till Pirrten.).

rf
l-

jrt förtktilr (l(ssr ok.irrdr dikrtrc. Dc rir i sin
fulls riitt ntt försiikr övcrtrlr oss orr) rtf derrs vision rv
fnnrtitlcn iir dcn riittx. Jr-sidrns k:rrnlrrrrjggllslrl Orld Engström harju trgit konsckvcnscrnr rv sirr l'irnrrs; och blivit yrkcssk:ldcspehrc. \hrjc poliriker rnsrr t!cr ju vrrr sirr plikt rft
upptriidil i unclerhil)lningsprogrr rn.
lv{en förbrnnrd bli r jlg p.t denr sorx ; n tc crkii n ncr r rt pol itik handlrr onr vrtl dc hoirprs och tror och rryckct Jite onr vrcl
ro inre ttt

devet.\'rrd jrq irrit*:\s övr'r rir ekoro:re rrrrs löjligr rnsprlk pL1
rtt - med siffror ocli st:rplrr och rlirr,,nr:r - försökr görr. rroligt
rtt de sysslrr ntc(l nlgor shes vttcnsk:rp, lir vi hrr lrch lniotrlr$ fncit p;l xtt ekononrcr ohl :ir rlrrnrrrrrrr :in tilgct.

Llt oss crkiinnr rtt vi rllr lir rlrörrrrrrrrc. L1t osJ tr vrlrr
drömmxr till hjiilp för rtt görr vIr tillvrro slikrxrc, f6r bxrn
metl frntrsins hjiilp kin vi sc vrr rishcr:: firrr:s, och lril:crrrrs
rnöjlighctcr.

dirltir inrit-

trdcs Årbcrsnriljöfonrlcn.
S^Fs strategi iir att försökr

i

ok:inrlr

frarnkrllrncle cgcnskrpcr [cm
Ir titligrrc, 1970, vid cn konfercns i Siilcn, (lnlbrrnntioncn
fick intr. dclgcs rrtonrstrlcndc.)
Ontkring I 70 pcrsoner frrln
l'örctrg"-hlilsovlrd och förctitislcdningir dcltog i konfc-

rSbestens crnCer-

',

rtt liugfl för ntt vinnr en fOrclcl.
Utru tlcn som mcd rlh sinnen
i

Ro,t;htbor/,
ot

Sv M et all I

bet sm i lJ6ombud, m on.
s Ul atu ct a r c t'tbunde I

^du

flR[ilnxsIY!0 [/s6

rtl till och :netl r1ön crr rli,ljl

rv rtt iirrdra o[r i tillYrrons iirutsiiitrrirrgrr. lv{rn niistr,t sl(:ir)s.

oclc:l för sie sjrilvr. \,{cn nog h:rr
dc sinr diktarfcstivrlcr! [n rv de
menr grrndiosr pil scnrrc r\r vrr

ulcrrts o[]

l?t.fr

rrrviinclr' rcrt)rainslct

,\1C77.

It fi

o Åsbcstskrntlrlcrr. 1975 rv.
slöjxdcs xrt r\ltr rnr'trllrlcd.
lcrnnrrr tltttt i rsbcstclncern
mesothcliorn vitl dlvrrrlrrtlc
Nolrrtrs Vrrkstlitlcr i 'li ollhiit -

h:r Lrort en r.td l:rglig:r rrbcts-

t

rllt

och lörsvrrr företrget. Dc
sinhcder hcllrc iin
rtt hjlilptc rlc skrdrtlc.
Till slut vrnn iinrll
xrbctrnu stritlcn, nrcd lrjiilp
rv ol>urrtlnr liikrrc, lv{etrll och
l-O lllittsskydd. Scgc.rn inrrcbrr
rtt rlh briinslcn och lösrringsnrctlcl sI sm:lningonr bcrrlktrtlcs sonr hiilsofirrligr.

olikl dchr rv rrbctsmil-

vrrnr lrrndlrr

L

bohgsliikrrrc 6iorrlc

fi!i r,t bltntliborr korten

unt lxr

rucusrssos

TAN KAR FRÅN FACKFÖRENI I\GSRO RELS EN

Ur r?ittvi'scutrctlningcns rapport till LO:s 23:e ordinarie kongrcss 7-12l9 1996
"l)cn störstir olril.tvistn pit trltct.splntscn iir lrtt vi lrar {:ör litc att siigr
t:ill ont, vi vill lrl sjiilvsrvr.lrntlc gr.ul)1.rr:r', r,i

vili

lra rrrt:r' rrt:lrilc[rring or;lr

"Deu, r,il<tigaste frirgan att ta

:

i

så ruycl<et sorn inte är rcglcrat

ffi

avtalet. r\ri:etet hal ut.vccklats urcri
iutc löncu, vi vill ha mcr lokrrla
möj lighctcr till. löncförhan dl in g

i\ll§ r,a1'.'
llåt t.ritrgru py i nu n-l\w.ti1hei*-*

it\l

rned på u'betsplatsen är att vi gör

-

och utveckiing."

o.o

Röt uisegn

dt

o.o

Ä rbL

dt

"

l s l öt

r

r

Cn

rf l: t r,,lt

ol

t

ffi

"Polit,il<t:r'rra Itorrlc rrt oclr

tn

r:r:.cln

pi

ha sl<ygglnpprr... rrt i vrilcicrr rnr:cl
rlout r:ch lit ck:rrr torlo sp1,or oclr

ffi

blil ott
annat svrrsiil.t och en annftn viirdcring av viir't ar:l:ctc."
liil I tisryn

tp

I

)

i r t,

t

n

blir ocrhört

stor niir rnan kan pår'clka och föriin-

,'

(h'a."

t

ljqlt!!(sntptr t l'iltlcruollcn.

.

...:

"Dct rniistc vara glasklart vilka faktorcr sollr gcr högle Iörr, irrgot
utrylnnlc [ör bedörlnin« o,:h god-

lrur arbct.ct l:ttngsrnr... nlIa vcrlcru'

I

ändrirrgar'. Är'bctsglädjcn

ffi

dt

blöjol sii

,

n.

o-o

b1,tu

n' ri gr.

"Det iil viktigt att kuuua bcstärunra
över sitt ar.'l:ete, att kurlnil göra för-

tryckt i l<anskc 20 rir? I-lorr kaLr ju
intc längle l<ornutrrniccra, har inget
s1:råk? "
Ir

t

db

pir utl:ildning. Och hur ska uran
kunna urotivcra cu ansriillcl för
utl.rildning som joltl-rat och vnrit för-

t:li

lI r r t t

a

gorna rn1'cltet lriirclarc. År nran övcr
50 år så str'rurtar fijrcttgct ntt satsa

.S t o

a

o.O

"Fackct skrr clriva ut.i:ilclrringslrå-

ll 6ru1t 1 t i

fil tn

lcan irirvcrlca arbctct <lclr sirr sitr.rati on.

ÅI t l«

n kur t trbct orefi rbr t ndc!.

iirsvnr slrnl; att fii l<iirutl itlt. llttllt

ffi

lliir tira3nrplt.

it tot

"iVlan rnristc fii trinltir sj;ilv och

i hand

för att ha ctt irrbcte l<vat'."

pp

ffi

"Lagcn onl nrlstiillnings§§dcl är' vil<tig för att hjiilpa 'dc srnål sor:r irrte
si<a bchör,a gå nrctl nrössatr

r

r

n

irrtc Iörrclörhanclliugcrt tiII I'ör'lIlndlirrgar orn arbctsorganisat.iottcn - i
frarrrtidcrr katrskc vi kan görl dct."

l<rrnsl<c clct

Kou n t

t1'cl<[ighct får' finnas. Idag kopplas

'l\,ii (u ck li g rii t t ris<\nt

1t1t

i t\torrlnr

t

t

l.

o,

t l,srr/äsrrn Srrr.rgl:.

drc

ffi

")lcspclit iir irrtc clctslttrttltl sottr

"lngcn siigcr: rtt vi rir det. i\,icn rnan
frir ltir sig irl.t. man iir dct. lylan iir.
viil dum onl urarr harnnar liirrest;
rrcr'?' Dct rlriisl.c virru sjii.lvI'iirnoclriug
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