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ORDTORANDEN HAR ORDET

FOLK MÅR DÅLIGT PÅ JOBBET.
Arbetsgivaren har mycket stor makt att beståmma om hur mycket som skall produceras

och av hur många. Som fackfrirening har vi att argumentera och forhandla men det

avgörande beslutet ligger hos arbetsgivaren och det är detta vi nu ser resultatet utav.

Arbetssituationen på fabriken verkar att bli allt tuffare. Organisationsförändringar
genomförs som varken är accepterade eller förankrade. Desperata personalminskningar,

som man inte uträtt konsekvenserna av innan de genomfors.

Många medlemmar har på senare tid hört av sig till mig med frågor rörande övertid,

sena avlösningar, dubbelskift, underbemanning och annat som rör arbetssituationen på

fabriken. Vad det beträffar skiftavlösningar så regleras detta i avtalet om Allmänna
Anstiillningsvillkor § 2 mom 6. Vad som inte står i avtalet är hur länge man orkar stanna

kvar. Avgörande åir i första hand vilken tid på dygnet det rir frågan om.

Några personer som kontaktat mig påstår att deras arbetsledare sagt att jag sknvit på ett

avtal som tvingar den som inte får avlösning att stanna kvar i åtta (8) timmar. Något

sådant avtal finns inte. Det tir upp till var och en att avgöra hur långe man orkar stanna

kvar. Bö{ar tröttheten göra sig påmind är man snart en säkerhetsrisk både för sig själv

och andra, även produktionen kan äventyras.

Den arbetsledare som hindrar någon, som uppgivit trötthet, från att gå hem och wingar

denne att stanna ynerligare tid, tar på sig ett mycket stort personligt ansvar.

När det gäller bemanningen på skiftlagen finns ett avtal som anger arbetslagens

numerär. Underbemanning betraktar vi som ett avtalsbrott. Förekommer det

underbemanning och det inte går att fä tag i ersåttare åligger det arbetsledaren att

avpassa produkrionen till den ddande bemanningssituationen.

Arbetsledaren har inte rätt att, annat än mycket tillfiilligt, gå in i en befattning som avd.

63 har avtalet för. Skulle så ske bevisar det bara att arbetsledaren år en onödig fast

kostrad.

Det normala för en chef är att denne månar om sin personal och anstränger sig fÖr att

skapa goda arbetsförhållanden. Så tir det inte på alla på alla hander langre. Numera

upptrader många som kravmaskiner, som hela tiden drar åt skruven fÖr att krama ur

även den sista svettdroppen.

Dessa frågor har sin naturliga plats på dagordningen vid arbetsplatsträffarna. Era rÖster

måste höras och vara så starka att de tränger igenom den silduk som blockcheferna

utgör vid fabriksledningsbordet. Vad jag har förstått framförs det inte någon kntik utan

locket siner hårt på "tryckkokaren".

Johnny Karlson
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Studieuppsökarna, som i år är elva till antalet, har ambitionen att nå ut till
alla medlemmar. Trots detta är det ofrånkomligt att man missar några som

råkar vara borta när uppsökaren besöker arbetsplatsen. Om Du inte fått
kontakt med en studieuppsökare senast v. 41 men ändå vill anmäla Dig till
en kurs kan Du själv anmäla dig till närmaste uppsökare eller ringa till
fackexpeditionen.

\'åra uppsökare är:

!qr:onica Liuneqvist: Hamn, h-lab + rullala g (ej skl 5)
Kent Andersson: Nler o Massa-block skl 5 + Pll 2 skl 5
Patrik L ndbers: tiH NleriNlassa o PB, Förråd, Brandbod

L Taisto Ha utala: Nlassa skl 2 ,3,.{ o 6, Illek.l'erkstad, By'gg/snickeri o Städ

Roger Larsson: i\Ier/l\lassa-block skl I
Börie Falkhäll: P,\1 I I skl 2
Leif Sö erberg: P,\I 12 + Emb (ej skl 5)
AndersLid6n:Emb skl 5 +P,1I 3 o ll skl 5

Hans Åhman: El- o valsverkstad, Transp, ['H-grupperna PB/emb
Robert F lvkt: Pll 2 o3 skl 1,2,1o6, Pll ll skl l,{ o6 + }ler-block
skl 2,3,4 o 6
Daniel Andersson: PII 2,3 o I I skl 3

Årets stuclieuppsökeri tir igång och pågår till och med v. 41.
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Vårat studieutbud ser ungefär ut som vanligt

o Nytt fiir i år är en del material omkring det nya pensionssystemet
samt avtalspensionen. (Se annan plats i PappersMagasinet).

q Medlemsutbildningen (ersätter gamla FGU) är en facklig grundutbild-
ning som riktar sig till alla medlemmar. Den läses på daglid och ersätts med
LIVA-tim ma r. Ku rsen sta rta r efte r å rsskiftet.

o Förtroendevald i Pappers (FiP) vänder sig till medlemmar med ett fack-
ligt uppdrag och som redan gåft MedlemsutbildningenlFGtl. -

q MATEMATIK börjar med grundläggande matte; siffror och tal, huvud-
räkning, avrundning, överslagsberäkning, procenträkning o.s.v.

o ENGELSI(A - från nybörjarengelska upp till gymnasienivå. Det är aldrig
fiir sent att börja och nyttan av att kunna språk bara ökar.

o SAMIITiLLSKUNSKAP - ett viktigt ämne. Särskilt nu efter höstens val-
resultat "Ett Sverige som vlr", "Dina rättigheter - fler än du tror" och
"L]tan skyldigheter - ingen solidaritet" är några av kapitlen i boken.

o SVENSKA - den som behärskar språket har helt andra möjligheter att
påverka sin omvärld än den som är språkligt osäker. Kursen kan läggas
upp på två sätt; med betoning på träning i tal och skrift eller med fyngd-
punkten på det grundläggande svenska språket som sådant t ex grammatik

o DATA - här finns flera olika möjligheter. Du kan även ta det s k data-
körkortet här hos ABF i Hallstrvik.
Kurserna är i år avgiftsbelagda.
Windows, Word och Works olika steg kostar 300 kr.
Excel och Power Point kostar 500 kr.
lT-kurserna är fritidscirklar och där gäller den vanliga medlemsrabatten.

o FRITTDSCIRKLAR - kan vara allt ifrån dans, navigation, spanska till
matlagning, flugbindning eller träslöjd. Bara tillräckligt många anmäler sig
så fiirsöker vi få igång en kurs. I ABF:s studieprogram (finns hos uppsök-
arne och på fackexp) finns exempel på fler kurser dIr finns också priserna.
Medlemmrr i avd. 68 her en särskild medlemsrabatt på heha kursavgiften
dock max 300 kr.

L
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UR INNEHÅLLET:

Pensionerna i ett historiskt Per§Pektiv. Från legohjonssädga till premiere-

sery.

Pensionerna i samhällsekonomin. Det är alltid den akriva generationen

som bestärnmer hur mycket Pensionerna biir värda. Utan en aktiv generarion

skapas ingen välFird att ta del av. En kort genomgång av de grundläggande

ekonomiska ftirutsättningarna ftir arr öke insikten om art Pension inte främst

kommer från politiker utan från det egna arbeter och rillvixten i samhdllseko-

nomin.

Därftir hotade ATP att haverera. En beskrivning av hur en stor generalion

pensionärer inte kan f'orsörjas av en krympande andel yrkesaktiva'

Det nya pensionssystemet. Så kommer det att fungera i prakriken och även

om det aldrig går att säga hur hög Pensionen blir i kronor går det ändå art skapa

sig en hygglig bild av ved som väntar borrom 65-årsdagen' Här beskrivs även

tekniken med premiereserver.

Ingen blir uran pension. En beskrivning av garantiPensioncn som ersirter

dagens [olkpension och Pensionstillskortet.

Pension fore 65? Här beskrivs de sysrem som rräder in om vi ince kan arbeta

och r..;äna in pensionsrärr. Här visas också art der krävs flera sparade mrljoner ftir

den som vill pensionera sig själv vid 35 eller 60 års åldcr'

De nya avtalspensionerna. En beskrivning av hur Avtalspension SAF-LO

fungerar och vad som påverkar urfaller. Här 6nns även en korc genomgång av

de ftjrmåner som [åg i der ddigare STP-systemet.

Andra avtalspensioner på den svenska arbetsmrrknaden. Korta beskriv ningar

av r..;änstepensioncrna bakom lorkortningar sonr [TP' ITPK, KTP PA/Kl och

KTPK. För närvarande pågir forhandlingr ont att rcformerr sn.rrt sagt alla

olika r.,1änstepensioner på den svenska arbetsmarknaden'

Måste jag spara ftjr att slippa ålderdom i fattigdom? osakcrheten om dc

framtida pensionerna gör att många sParar tiU sin egen pension Men vad bcry-

dcr 200 kr i månaden? Gör de hundralapparna någon skillnad? En genomgång

av de olika privata sparalternativ som marknldstörs allr inrensivere

Måste man vara börshaj {tir att hiing:a med? En allc störrc rndel rv pcnsions-

kapiralet placeras numera i akner vra ol-ika fonder.varje indiqd skr 1a1v besurmma

*å ,o- dr äa och fel placenngar. Och skillnadcn i urfall kan bli nrvcket stor

nteuan den som väljer rärt och den som satsar galer. En beskrivning rv' hur man

kan resonera runt valet av placeringar till de nvr prenricrescr!ernr, rvtalspen-

sionen eller det privata pensionssparandet'

BokenkomPlett.ra3medrelevantadiagramochillustrationef§amtenutlorligordliste.
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I Galleri Robert f{yberg har vi nu kommit till en av Roberts speciella
figurer - den filosofiske hammaren och hans "medarbetare".
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PENSIONSVALET -98
Nu när det snart är dags att välja förvaltare för er avtalspension
(valet skall ske senast den 31112 -98), så böriar många röster
höras om var ni bäst placerar era pengar.

Många som gör sig hörda i mediabruset är knutna till vissa

finansiella intressen och talar för sig och sitt företag.

Det råd vi informatörer vill ge er är att alltid titta efter vad ni

som sparare får betala för att någon förvaltar era pensions'
pengar. Tänk på att den till synes låga avgiften pä 2 % i längden
blir mycket pengar uttaget över flera år. s" exempel nedan !

FOLKSAM-LO Avtalspension har en strävan att nå nivån 0,2 o/, i

förvaltningskostnad.

Lennart Svenberg Agneta Sundblad-Persson loakim Eriksson

Avtalspension SAF-LO

37 års premier på nivån 3 600 kronor om året

med en genomsnittlig avkastning på 8 pro-

cent ger Anna Andersson ett bruttobelopp

(exklusive avgifter och skatter) på 790 000

kronor. 790 000 kronor är dock inte vad Anna

kommer att ha kvar. Förvaltaren kommer att

ta en del av sparkapitalet i avgift för sin för-

valtning. Av tabellen framgår tydligt hur stor

skillnaden i kronor kvar till pension är mel-

lan olika förvaltare.
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lag har inte tid
När man fägar någon av våa medlemmar varför han eller hon inte Sår pa
avdelningsmöten, är man ofta svarct ' lag har inte tid".

Låt oss göra en liten äkneoperation för att se hur stor sanning det kan ligga i den
motiveringen.

Året har normalt 365 dygn och det gär 24 timmar på ett dygn. Alltså har du 8.760
timmar till ditt för{ogande under ett år.

Vi är generösa och låter dig sova I timmar per dygn. D.v.s I x 365 = 2.92O timmar per
år.

Du har 5.840 timmar kvar......

Vi utgår från att du aöetar 225 dagar per år. Det gör 8 x225 = 1.800 timmar per år.

Du har 4.040 timmar kvar......

Om vi dessutom antar att du ägnar 3 timmar per dag till att äta mat. fill denna
aktivitet åtgår 3 x 365 = 1.095 timmar år.

Du har 2,945 timmar kyar......

Detta antal timmar är din egentliga disponibla fritid. Om du tar 20 timmar per år av
denna fritid, d.v.s 7 oromille*, för att bevista avdelningens möten, så har du ändå

2,925 tim mar kvar......

till andra aktiviteter.

Sä vissf har du tid, eller hur !

Sune Alm

* Dessa 7 promille kan du använda till att påverka din lön, din arbetstid, arbetstidens
förläggning dina fönäkringar, din aöetsmiliö m.m.
Det är kanske värt ett försök ?
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Jag har i tidigare nummer av pappersmagasinet uttryckt min oro angående den ökning av
olycksfall på fabriken och att trenden måste bytas, att vi ska jobba säkert. Glädjande nog har
trenden brutits och om det håller i sig filr vi ett "rekordIlr". Visserligen finns det lite till att
göra innan vi når vårt mål, dvs 10 olycksfall per 1 miljon arbetstimmar. ( Se bilaga.)
Jagfi övertygad att vi kan dit om vi alla hjtilps åt.

Ett sätt är att utbilda s§ddsombuden i riskanalysering, det fär givetvis inte frånta andra
medarbetares skyldighet att påpeka brister i arbetsmiljön.

Som jag sa inledningsvis har Hallsta klarat sig ganska bra hitintills , men det finns andra
pappersbruk som tyvän inte klarat sig lika bra.
Eusum: En fördubbling av olycksfallen jåmfört med 1997. Dessutom en tragisk dödsolycka,

dår en 53-årig man klämdes ihjäl i en torkmaskin.

Karsl«år: En storbrand i ett mellanlager av papper och som ödelade stora delar av produkt-
ionen. Tre personer till sjukhus, dock ingen som blev allvarligt skadad.

Vallvik En explosion i en sodapanna, stor ftirstörelse men inga personskador mig
veterligen.

Detta iir olyckor som också kan inträffa hos oss, darfor måste vi aktivt arbeta med
forbattringar. Följa de instruktioner och regler som finns samt noggrant planera
säkerhetsarbetet. Det gäller faktiskt våran egen och våra arbetskamraters säkerhet.

För ett antal veckor sedan fick jag åran att delta i Pappers 20.e kongress på Folkets Hus i
Stockholm. Jag kan försåtkra Er om att det var jobbiga men intressanta fyra dagar, dar många
mer eller mindre kloka debatter fördes.
Det område som jag och Taisto Hautala skulle bevaka var på arbetsmiljöområdet, eventuellt
argumentera mot eller för de motioner som togs upp. (Vi slapp det eftersom alla tyckte som
oss.).
Underlaget for arbetsmiljöarbetet var en rapport som en arbetsgrupp taglt fram på uppdrag av
forbundsstyrelsen 1997. Rapporten skulle utgöra ett underlag för beslut om inriktning av
ftirbundets arbetsmiljöarbete de nitrmaste åren. Rapporten som godkändes i sin helhet av
kongressen tar upp de problem som finns i branchen och vad förbundet ska arbeta med.
Jag ska inte ta referera hela rapporten i det här numret utan jag tar bara upp de mest
intressanta att satserna

Pappers skall verka Iör:
Att vållandeprövningen tas bort.
Att ingen drabbas ekonomiskt p g a arbetsskada.
Att ta fram informationsmaterial med olika teman inom arbetsmiljöområdet.
Att rätt bemanning finns innebilrande att individen kan styra och ha kontroll över sin
aÖetsbelastning samt få tid att utveckla sin kompetens.

a
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En arbetsorganisation som innebtu uweckling för individen med vidgade arbetsuppgifter och

ökade befogenheter.
Att slå vakt om industrifööundsprincipen.
Att skapa det goda arbetet.
Att hjälpa missbrukande medlemmar bli av med sitt missbruk.
Att motverka alla typer av kånkande sårbehandling.
Att det uwecklas god kompetens för rehablitering och friskvfud"
Arbetsti dsforkortni ng.
Att öka individens inflytande över arbetstidens forlaggning.
Att forskning om skiftarbetets effekter genomförs.
Att alla arbetsplatser utformas så att de passar både kvinnor och män och inte orsakar ohälsa.

Att monotona arbetsuppgifter byggs eller organiseras bort.
Att utveckla bra arbetsformer for forttndringsarbete.
Att arbetsmiljön blir bullerfri och vibrationsfri.
Att minska kem ikali eanvtlndningen i nom branchen.
Att främja forskningen om nya processers påverkan på arbetsmiljon.
Att skyddsombuden har en god utbildning för uppdraget.
Att arbetsforutsättningarna för uppdraget utformas så an s§ddsombudet kan upprätthålla och
forstiirka sin yrkesmässiga kompetens.
Att delegera fackliga beslut till naturliga arbetsgrupper på våra arbetsplatser.
An anvtinda de kontakter som finns (LO Arbetarskyddsstyrelsen NAMP. EMCEF.) för att
påverka europeiska direktiv och standards.

Som ni kanske ftrstår kommer s§ddsombudens roller att ftiriindras med förbundets
intentioner. De kommer att ha mycket arbete framför sig.

För de som är intresserade av hela rapporten kan höra av sig till mig eller till
avdelningsexpeditionen för ett exemplar.

Hans Åhman.

VI HAR INGA
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PAPPERSMAGASI N ET PRE SENTE RAR:

Aånf ry
NAMN:
Åroen:
nöoo:
FAMTLf :

FAVORITMAT:
MUSIK:
rÄsrR:
FAVORITFITM:
YRKEN:
FRITID:

Robert Flykt
28 år
Söderfiamns BB 7970
Mor, f;ar och yngrc bror
Pasta och Sibylla
Allt möiligt, mest hårdrock 70- och 8&,tal
För tillftillet "Liftarcns guide till galaxen"

"StanYats"-triologin
Hjälprullare, rullarc, passane, torl«are och operatör ÅfC
lnnebandy, golf, bandy, fiske, jakt och sommarctugan.

§ä åär berättar Robert om sig själv:

,ag flyttade från Vallvik till Hallstavik den l5 november 1988 och böriade arbeta på
PM 1l (A-skiftet). På PM 1l var jag ti[ i september - 89 då jag böriade på PM l2 som
rullare och därefter som passarc och torkare.

fag gjorde miliärtiänsten i Gävle på I 14 årcn 1991 - 92.

Efter avslutad militiirtjänst fortsatte jag på 12:an fram till 1993 för att sedan övergå till
en tjänst som operatör i ångcentralen. Där aöetade jag till i september i år. fag har
nu böriat som huvuds§ddsombud för AU 3, d.v.s. PM 2-3-11-12 och Order och
distribution.

Vad jag vill med mitt arbete som huvuds§ddsombud är att uppnå en säker och trygg
arbetsmiliö för oss arbetare. Mitt mål är att nå en nollvision vad det gäller olycksfall
och bra anpassad arbetsmiljö för oss på golvet fag hoppas att vi skall hiälpas åt att
kämpa för en sund och bra intern arbetsmiliö på Hallsta Pappersbruk.
Kom ihåg att den fura bli vad vi tillsmmans gör den till !

För övrigt * iag placead på Block PM 2 och har kontor vid förmanskontoren på dito
PM.
Finns att nå på telefon 265 39 eller personsökarc 265 39.

Med vänliga hälsningar
Robert Flykt
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pÅcÅENDE pRua(r,

VEDLINEl.

Vi kommer fortsåttringsvis att informera lite om de projekt som pågår på våran fabrik i
Pappersmagasinet. Först ut blir projektet för ny vedlinje.

Den nya vedlinjen är dimesionerad för att klara av 3000 kbm ved per dygn, idag år
kapaciteten 2500 kbm för vedlinje 4,5 och 6. Efter VL I igångkörning I apnl 1999 kommer
W 4 och 5 att rivas. VL 6 körs på dagid för att förse sliperiet med ved.
Stor vikt har lagts på yttre och inre miljö, med hög målsättning att minska buller få bra
ventilation ,belysning och fiirgsättning. I servicedelen finns manövetrrun, omklädningsnrm
och matrum samt kontor. Även verkstiider är inrymda här.
Fastiln skyddsnivån i projektet iir hög fick man en del mindre anmärkningar av den "flygande
inspektion" som yrkesinspektionen genomförde nyligen. Hitintills har man varit forskonade
från olycksfall, endast en mindre klilmskada har inträffat.

Bygget och montaget pågår enligt tidplan . Man beräknar att uppvärmningen av huset ska vara
i drift vecka 41. Bemanning tir idag ca 40 st och i november december ca 100 st. För
närvarande pågår det schaktning av en kabelkulvert som under en viss tid ändrar in och
utgående tung trafik.( Detta finns anslaget.)

Projektgruppen vill påminna om att obehörisa ei äea tillträde till bveeet och fiir behöriea
eäller strikt h iälmtvåne.

Hans Åhman genom Rune Johansson projektledare.
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Om arbetsorganisation

" Det har är historien om fyro arbets-
kamrater uid narnn Alla, Någon, Vem
som helst och Ingen.

Ett uiktigt iobb måste utföras under stor
tidspres{ och Alla uar öuertygade om att
l.lågon skulle göra det.

Vem som belst kunde ha giort det men
Ingen giorde det far det uar Allas 1obb.

Alla tyckte att Vem sorn helst kunde göra
det men Ingen insåg att Alla inte skulle
göra det.

Det hela slutade med att Alla skyllde på
l'lågon när lngen glorde det som Vem

som helst kunde ha g1ort."
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KLIPPET

,,ÄR DET HIGH TECH
ATT slÄncA BoRT

90 PROCEIUT?"
- Vi måste övergå från genomsttömningsekonomi trll att koncen'

trera oss på dei som törs in iekonomin. Dematerialisering och

Faktor lO handlar om att minska vårt oerhört slösaktiga omlopp

av ämnen, som alldeles i onödan tillåts ställa till miliöproblem'

Olt .!3srsnåla inrum.tis§nhill.t, KEppatt 0m

man titt r 9l matni.lsr ckololitL rytt3.cl(lt' t.
Fricdrich Schmidt-Blak, F.ktq 1o'b.tttpFB L&t
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Friedrich Schmidt.Bleck, tidigare bi'
trldlnoc chef ior \\uppcrralrnscl'
ru(er. cn rv upphovsminncn rtll re-

sonem3ngc! om Faktor -l och Frkror
10, srmr grundarcn rv Fscror I0 [n-
!clture. iammanialtadci

- Felct rr rtt rt nasran hclt och

hiller koncentrcrar miljopolittkcn på

r1odct ur ur ckonomrn. på ctTekrcrna

rr produkicr och Proccsscr som eko'
nomrn qcr I urbrcc (darav vå( tlxcring
L id end-ot-prpe-lösntngar). l'i måstc

r rndr pl resoncmanqcr och t scrller

sarrr rn jtq:rder på det som skÅll slus'
)J5 ln rikonomln.

- \linntrken tbrtivctrr r d:q {-5
gingcr !(orre mangdcr irsra mrrcrial
o!cr oeh mcllrn kootlncntcrna ln na-

rurkrllrcrnl. mcn nustln rilt l r saltcr
rJrcl'c ).Jng) ouat u(rn n\((l I ge'

nom:nrtt örslosas ca 9l Prmcnt av dc

n!turresurscr vi rkördaf. trä§cr upP

cllcr uoinner. mcdan rc5tcn an\lnds
r [orm rv rlansrcproduccrandc trng"

Och dcrrr kalla( vl hog(cknologl!
- \cr ei användcr mindre rn l0

prtrcn( rv de matcrtal vi Plxkar ut
ur nacurcn så hrndlrr dct tntc ban om

dcn rrondcl som urnvttlal t ckono'
min. Alla 100 prmcntcn rv de matc'
rialcr vi får iomlopp kommcr rtt
rndra mrllön ch rndra skccndcna I

dc ckologrska svs(cmcn.

Uitt r. rkoloiitk rrtilack
- !i ska intc :tnmr till vån urag av

rcsurset för ett bcvara cllcr span för
framriden. Dct & cn vanlig missuPP
facning an dcmrtcrialiscrin g hrndlar
om att bchllh rcsuncr "kvrr i mer'

kcn" ör fnmdda bnrlc Nci, cftcnom
inge narurre3ur5cr kan Plockes ur
kosrnzdsfrin hrndlar dct om rrt sakre

ncr och mrnskt dct ocrhöa JlÖekqt.
omlopp rv tmncn som rlldclcs r on(i-

dan rillla sdlh till miljöProblcm.

- Dcmatcrialiscring handlar om att

kraftigt minskr dc crrabördor vi läg'

gcr på miliön, art läce högst berYd-

ligt på dc ekologiska ryggsäckrnr.

- För varje ron brunkol som vi

bränncr i Tyskland har vi cn extm

kostnad gå ca scx lon matcrial som

måstc grävas uPP ur mrrkcn' Vi fldr-

flvcrar sålcdcs cn naturrcsun ur sict

naturligr lägc, croc att vl lnlc anven-

dcr dcn. Del finns inga Pcngtr att

riäna, dct är bare rvfall som förorcnar

och som vi måsrc bcah föl atr bli av

med. Det är kolc§ ckologiskå ry88'
säck.

Rsursslös:ndr lT?

- Om man cirtar 9ä sin dator så scr

man cr Z0 kg avancerad tcknik, mcn

ior rct prorJuccrz apparrtcn måsrc

man samridiE ftirflYta I{ ron rv flsa
ämncn i nrturcn (vatrcnförbruk'

nrngcn oriknad) ur sr(t lagc Ånvin-
darcn scr intc datorns ckologisk ilgg'
§åck som är i storlcksordningcn cn

laktor 600.

- Den som hivdar art informa'

cionssamhillct kommcr art bli rcsun'

bcvrrandc bör nog börja räknr cftcr
vilkr kosrnrder dct hrndlar om i tcr-

mcr rv "osvnliga" miliöinvcstcring-

ar. Vilkcn är dcn totala ft!rflyrtningcn

rv marcrial P€r cnhct tiänst som vi

får uti \:d inncbir det i form rv cko'

logiskr rygSlackar art skicke upp sr'
rcllitcrl

- lidigerc hrr vi bcdömt mr!c-

rirlcgcnrkePcr :om elcktrisk led'
ningrförmåg1 mrlrl vrkt formbar'

ncc Nu rr dct drg: rrt llg& nll Yl'
rcrligarc cn bcdÖmning:grund - mr'
rcrirlco chologisk. rYt8t'ck' Pl
Wuppcn lirudtutct hil vi bcräkn"
r.vtt3åckcn ör ce J5 vanligr matcrid

ocli ryStrlckrrnr' dcn mängd'lv'
fallsmrtarid' dcc korqr rtt fl fnm

dct önskadc matcrialct, varicrar från

väldigt lite ( l-Z) ldr rundvirkc tiil ca

300 000 ft5r platine och guld.

- Art använd8 koppar i bYggna'

dcr mh aluminium i ftinstcrramar år

från ckologisk utgångspunkt myckct
värrc än men tror. \'aric gång man nr
1 kg aluminium mm ny råvam ur na-

curcn har man roalt scrt utnyttjat 85

kg av naturcn. Koppar har ctt moc'

svarande r-yggsäcksvairdc På 500.

Kunskapcr om matcrialcns cxlra
miljöbclascning krävs all6å fÖt atl
kunna konstrucra miljöanPassec

Met nytt .Y dlt Yi nYtti,
- Vi bchövcr ctt n-vtt synsiirr Om vi
vill lämne miljöurrymmc ävcn fö. de'
gcns och morgondagcnl ston bc'
tblkningar i Kinr" lndien. Sydamerike

a(r anvdndt rcsutsct fdr allchandl ul'
rustning trh anliitSningar så måstc vr

dcla mcd oss.

- \linst hälfren av dc rcsurscr

som glr in i världsckonomin skulle
bchöve skir13 bon undcr kommande

årtiondcn om vi vill åscadkomme cn
ckologiskt rimligt stabilc tillsdnd'
mcn f?!r vår del räcker intc dcttl Vi

måsre lärr ost rtl göra likr mYckct

mcd barr l0 procenr rv dct mrrcrial

och dcn cncrgi rom vi kör in i ckono'

min i dag. Om dctte hrndlar Frktor
t0.

- Att minskr matcrillflödcnl
mcd 9O proccnt äl intc ctt Prognm.
dct ir ctt mål som ske uPPnrls. När
man vrnligen aler om efrcktivircts'
vinsccr i cteblcnd rcknik sl hendlrr

dct om 0,6 proccnt Pcr lr i ctt längrc

ridspcnpckuv. Åth kan då ftirstå hur

llng rid dct tkullc u rct lstedkomme
cn -tnditioncll" 90-procendg eilck'
uvitsshöinin& §tcn dct iir intc cffek'
tivitcrshöinrngrr hor crirtenndc tek'
nrk vi alu om! För acr kunnr till'

frcdsscälla rÅra irrmtida bchov iv
rjänstcr kommer vi rrt bchova aildc'

lcs ny rcknik, mcd hlälP 1v cn stcg'

vis dcmarcrialiscring och hck nva ma-

ccrial.

- Eficrsom dcmatcrialiscring
inrc handlar om 3(t gora cxt:tcrandc

reknik mcr elTektiv tr ucrruckct cco

cificicncy kanskc något I ilsclcdandc,

iven om dct omhuldas av OECD mh

WBCSD. Dct ar okad resur!P(o-

duktrvitcr vi bchovcr. \ilken rjdns(

cllcr vilkcn funkrion rrll men haJ

L'rgå frän dctE lstalLcl ior rrr c:nka r

,.å"r., ulrustnlnq :cir iorcmll'

Hur krn nran mcd mtnsra insrts av

marcrial och cncrgi lå fram cjanstcn

cllcr funktioncn, undcr lin95ra (3nk'

bara rid mcd lägsta tankbara törbruk'

ning av naturrcsurscrl Dct rr rrd
\llPS handlar om. från vrggrn crll

grrvcn. clter frln !regr trll !rqga'

- År Frkror l0 cn omollrghct?

Inrc om mrn inscr atr dc( lr cn svs-

tcmfråga ah incc cn iräga om :rr bvg'

ga bdrrc gre,o(, Om vr granskrr dct

vr gö( mcd rcsutsProJuK!l! i(c(sogon

sl kommcr vl i(t indrl nclr uÅr cko-

nomi mh öljdcrna blrr cnormr' Dl
blir dct t. cx sjalrklrrr rrt bc;krrtr

rcsursanvandning och Lntc lrbetc'

\Yuge.irl lnlit,n
hno://tr.wup9!.r nst orSAV l' f cne-E
Indä.html
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