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ATT ÅKA PÅ
ISEN HALA

Att åka skridskor är en gammal vana. Det var ett be
kvämt sätt att färdas på, inte bara för nöjes skull. En lätt
skena av trä och senare metall fästes med ett band runt
foten och man kunde fara vida omkring redan på vi
kingatiden.

Dom som sedan länge verkligen har utnyttjat skrid
skon som färdmedel är holländarna med sina kanaler
och vattendrag. Därför har dom också blivit eller varit
världens främsta skridskonation med sina stora namn i
hastighetsåkning bl a.

Skridskosporten spred sej emellertid från kalla Nor
den ned till Holland. Redan på 1200-talet var det före
gångslandet fram till 1890-talet, då norrmännen och rys
sarna kom fram i stor skala.

Det var också holländarna som först gjorde skrid
skon av trä med den raka järnskenan och den upphöjda
långa spetsen. Den första skridskon helt av järn kom
fram på 1830-talet och den moderna stålskridskon till
verkades först i USA omkring 1850 och kom till Euro
pa 20 år senare. Och i dag finns det en synnerligen lätt
och funktionell långfärdsskridsko i stål. En sådan kos
tar från 290-350 kr på olika håll.

Stockholms Skridskoseglarklubb sysslar inte bara
med segling utan framför allt med långfårdsåkning och
har i dag ca 5 000 medlemmar. Dom har en fin service
för medlemmarna per tel. med israpporter och vilka tu
rer som går. Där finns olika grupper för olika kunnighet
från I-V med ledare. Medlem kan man bli efter rekom
mendation från 2 medlemmar. Men någon nybörjare
kommer inte in. Man måste ha vana och kunnighet.

En välutrustad skridskoåkare, antingen det gäller
långfärder eller kortare promenader, har alltid isdubbar,
livlina och ispik - för att stöta och pröva isen - och
helst skall man vara några stycken i sällskap. Isdubbar
na bör hänga om halsen, så högt upp att de finns allde
les under hakan. Om man har otur och går genom isen
får man genast tag på dubbarna om dom är placerade
rätt redan från början.

M.

BILDGÅTAN
i Gustavsbergaren 6-1975
vanns av Elisabeth Sandqvist.
Rätt svar: l. Rutens väg. 2. Kommunalhuset. 3.

Kvarnen. 4. Televerket. 5. Gustavsgården. 6. Ebbalund.
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Å·n finns det älg i våra skogar. De här mötte Hilding i Mölnvik.

Den här vintern skall vi minnas som den då vi återupp
levde vår barndoms "riktiga vinter" med snö, kyla, glid
under skidorna och drömföre i pulkabacken. Länge va
rade den inte men den kan komma igen, nu har även för
skolebarnen fått uppleva snöns fröjder.

Den här vintern har vi också luttrats i OS och upp
täckt vår litenhet också i vinteridrotter. Det underliga
har hänt att vi gustavsbergare har hållit tummarna för en
finländare. Inte bara i brist på svenska medaljörer utan
fastmer för att en f d kompis från de gustavsbergska id
rottsarenorna, Arto Koivisto, åkte förbi de flesta i spå
ren och plockade medaljer av de ädlaste kulörer. Redan i
mars -69 hade denna tidning Arto på bild som tvåa i
kooperativa regionmästerskapen, kämpande för Gus
tavsbergs Fabriker. Vi Iömsknade till när Åke Strömmer
påstod att han jobbade i Huddinge.

"Det smakar ändå karl, sa flickan, kysste tuppen."
Vi blev, som sagt, lite tagna av snövintern och det kan

ni se på Hildings fina omslagsbild från Runmarö och
uppslaget från vår skärgård, en tjusig Värmdöskildring i
ord och bild.

Aret som gick var Kvinnoår och Byggnadsvårdsår.
Margareta har gått omkring och frågat om våra flickors
syn på Kvinnoåret och på kvinnorollen i allmänhet.

Byggnadsvårdsåret får sin fortsättning genom Athi
Lemminkäinens vettiga förslag till om- och tillbyggnad
av Gustavsgården.

Företagsläkarens mottagning har flyttat till gamla
"kyldisk" i våningen under Museet, ingången mitt på
långsidan. Vi tog in en bild i samband med läkarrappor
ten. Många har svårt att hitta och går av gammal vana
till Gula Byggningen.

Gustavsbergs Fabriker har en ständig och plågsam
avtappning av yrkeskunnigt folk. Det gäller våra pen
sionärer, men själva verkar de så belåtna över friheten
och det ATP-grundade oberoendet, att våra beklagan
den kommer av sig.

Ingarö har mist sin medmänsklige präst och är ledsna
för det. Skolhuset vid Kolström skall bli museum.
Strandvillan är riven och finns inte mer, inte heller den
sista tallen på Kattholmen.

Företagsnämndens rapport präglas av byggindu
strins svårigheter men Konsum-Domus säljer så det står
härliga till. Mölntorp glimtar som en fyrbåk från Ströms
holms kanal och en rökfri arbetsmiljö, när får vi den?

När vi träffas åter i vårnumret blommar tulpanerna i
rabatterna.

Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 9 december 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 15.00-17.35

Allmän översikt
Bo Broms allmänna översikt anknöt inledningsvis till den re
dogörelse KF-chefen Karl Erik Persson nyligen lämnat på för
bundsstämman. KFs totala resultat för 1975 kommer att
präglas av lågkonjunkturen. På industrisidan är det främst
skogs- och byggmaterialsektorerna som haft en vikande mark
nad. Utsikterna för svensk industri 1976 är inte lysande. Den
nyligen framlagda långtidsutredningen pekar också på noll
tillväxt av BNP (bruttonationalprodukten) nästa år. Den kraf
tiga lageruppbyggnaden (10 miljarder kronor) som skett un
der 1975 är ett betänkligt konjunkturtecken. Den tillväxt som
skett på inkomst- och konsumtionssidan ger dock vissa för
hoppningar för vår konsumentnära produktion. Hela Euro
pa visar på en svag utveckling av byggkonjunkturen. Speciellt
Västtysklands prognoser för hela 70-talet pekar mot ett lågt
byggande. I år har 10 000 byggjobbare i vårt land lämnat
branschen. Vi hoppas dock att 1977 ska ge oss en smula upp
sving av nybyggnationer. Ett tecken för ett sådant uppsving
kan möjligen vara att vi 1977 får ett ovanligt stort antal 24-
åringar, vilka enligt statistikerna brukar sätta bo eller byta
bostad.

Vilka åtgärder är nödvändiga för att vi ska förbättra situa
tionen inom Gustavsberg?
Vi måste öka våra försäljningsansträngningar - vi hoppas

också på KFs stöd att marknadsföra våra produkter. En in
tensivare bearbetning av kommuner och myndigheter måste
till. Kvalitetstänkandet måste alltjämt vara ett av våra grund
begrepp. Vi måste höja priserna, men prisvapnet får brukas
med aktsamhet.
Vi måste söka nya marknader och ta fram nya produkter

som passar vår inriktning. Kostnadsjakten måste gå vidare
och kostnadstänkandet måste slå igenom ytterligare.

1976 ser ut att bli ett svårt år för oss, men vi får inte gripas
av missmod utan måste med alla till buds stående medel käm
pa oss igenom.

Marknadsöversikt
Bo Ekström redogjorde för marknadssituationen på VYS- och
VA-sektorn. Antalet färdigställda lägenheter 1975 blir drygt
70 000 medan påbörjade hamnar på 50 000. Sanitetspors
linsförsäljningen på Sverige överstiger budget, medan bad
karsleveranserna minskat. Moderniserings- och utbytessek
torn betyder mycket för oss - främst vad gäller sanitetspors
lin.

Diskbänkarna har en hygglig marknad, men prisnivån är
inte tillfredsställande vad gäller exportbänkarna. Oxelösund
har haft en ökad efterfrågan av normalrör. PVC-rören i Fri
stad har ökat på inomhusavloppssidan, medan tryck- och
markavloppsrör minskat. Pumpar är fortfarande ett av våra
glädjeämnen.

Produktionen
Bengt Bram gav en redogörelse för emaljverkets ombyggnad.
Denna sker etappvis och i augusti 1976 räknar man att det
hela ska vara klart. En kraftig personalbesparing och en bätt
re arbetsmiljö torde bli de främsta resultaten av denna ratio
nalisering.

Bertil Dahllöf rapporterade om situationen på SPF, där
man haft en god bemanning under hösten. En produktionsök
ning av klosetter kan noteras, och även primautfallet har bli
vit något bättre. Ett nytt projekt "Keram 80" syftar till att
framdeles öka produktionen och förutsätter ett nytt lager.

En annan projektgrupp arbetar med ventilationsproblem i
ugnshallen där man med hjälp av miljöfondspengar ska göra
förbättringar.
PLFs orderingång har ökat, men vi är bekymrade för den

ökande frånvaron. Även PLF har tillerkänts medel ur miljö
fonden och man ska åtgärda buller och ventilation.
HPF har en god efterfrågan av varor, men har drabbats av

problem på rågodssidan och med gasolen till ugnarna. Avd
205 ansåg att de inte informerats om situationen och åtgär
derna som vidtagits på rågodssidan och Gösta Westh med
gav att ett förbiseende skett.

Arnold Erderyd bekräftade den gynnsamma marknadssi
tuationen på HPF-produkter, men var orolig för den import
ökning av porslin som sker. Vår kvalitet är dock klart över
lägsen importgodset, och han var optimist inför det komman
de året.

Även Peter Pien andades en försiktig optimism inför 1976.
Hela plastbranschen har dock haft en sviktande marknad en
längre tid bl a beroende på ökade råvarukostnader. Peter Pien
betonade också att vi måste söka nya marknader för plasten.

Bokslutet 1975 09 30 samt
1976 års budget
Det i förväg utsända bokslutet per 1975 09 30 jämte 1976 års
budget kommenterades av Ruben Edqvist. KF har fått en be
svärligare kapitalsituation genom de senaste årens inflation
och en försämrad likviditet. Vad har då GFs försämring be
rott på?

Vi har tappat volym, främst genom den försämrade bygg
konjunkturen.

2 En mängd oförutsedda saker har inträffat bl a gasolpro
blem, rågodsförsämring, ökade initialkostnader för nya
produkter m m.

3 Vi har drabbats hårt av kostnadsökningar bl a personal
kostnadernas kraftiga stegring. En 20 % försäljnings- och
prisökning måste till för att vår budget ska infrias för 1976.

Information om strategiskplanering
Bo Broms informerade om att vi förutom I-års och 5-årsbud
geter till KF även gör en strategisk planeringsöversikt, där det
gäller att bedöma de risker och chanser vi ser på marknaden
framöver. Samordnare för detta arbete är Tore Jansson. Ru
ben Edqvist liknade detta arbete något vid finansdepartemen-
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tets nyligen utkomna "Långtidsutredning -75", vilken f ö in
tresserade i företaget kan rekvirera genom Tore Jans son.

Färslag, ekonomisk information
Bo Broms anmälde, att personalorganisationerna för att till
mötesgå de anställdas önskemål enligt träffat avtal om insyn i
företagets ekonomi begärt, att både ekonornikommitte och en
extern konsult tillsätts. Bo Broms meddelade, att företaget av
vaktar-Kf'Os rekommendation i ärendet. Arne Johansson an
mälde, att organisationerna föreslår Göran Höjer, som ex
ternkonsult och yrkade på att frågan forceras. Gislaveds form
att lösa denna fråga togs som exempel av facket.

Vid föregående nämndssammanträde antydde Arne Jo
hansson, att företaget diskuterats kring försöksverksamheten
med arbetstagarkonsult. Bo Broms hade nu undersökt saken
och KFO hade meddelat att GF aldrig varit påtänkta i sam
manhanget utan att diskussionerna endast rört Metallsidan
och att man därför stannat för BT.

Information om arrendesystemets
upphörande
Bo Broms informerade om arendesystemets upphörande. En
följd av detta borde bli att våra bokslut blir något fylligare och
får en mera officiell prägel. Intäktsöverskottet kommer säker
ligen i fortsättningen att betraktas efter ränta.

KFs industrichefer är kallade till konferens i dagarna, för
att få ytterligare upplysningar om vad denna förändring kom
mer att innebära.

Information om förhandlingar
betr Perfecta-Silenta
Bo Broms informerade om företagets avsikt att från 1976 01
0 I överta samtliga aktier i Perfecta-Silenta, som vi f n är hälf
tenägare av. Vi bedömer pumpar som en expansiv produkt,
vilken kommer att ingå i vår YVS- och VA-organisation. Sam
råd har skett med PSs företagsnämnd, och ingenjör Sven Lun
deholm blir platschef för Växjöfabriken, medan Jörgen Lun
dehed blir produktchef med placering på Fleminggatan.

Tidplan organisationsförändringar
En tidplan för organisationsförändringar med anledning av
sektoriseringen presenterades.

Bo Broms påminde om den namnändring som planeras i
sammanhanget med "AB Gustavsberg" som ett lämpligt nytt
namn. Anställda har möjlighet att komma med synpunkter el
ler andra förslag.

Ruben Edqvist anmälde, att det fattades några namn från
personalorganisationerna i den referensgrupp som skall följa
sektoriseringen. Birger Andersson anmälde Arne Johansson
och Wilhelm Westin från avd 205. Ingemar Sjöstedt ansåg att
VYS- & VA-sektorn i stort sett är intakt vid sektoriseringen,
varför utarbetandet av en organisationsplan torde kunna bör
ja med denna sektor. Bo Broms anmälde att nästkommande
direktionssammanträde skall ägnas organisationsfrågorna.

Introduktionför nyanställda
Gösta Treskog informerade om vad som sagts vid senaste per
sonalkonferensen kring introduktionsfrågorna och nämnde
även något kring det pågående projektgruppsarbetet.

Nils Winberg presenterade ett förslag till handlingsplan för

revidering av introduktionsrutinerna där den fortlöpande in
troduktionen för tjm/al kan börja tillämpas from I :a kvarta
let 1976, den lokala arbetsplatsintroduktionen from 2:a kvar
talet 1976 och de centrala introduktionsaktiviteterna from
3:e kvartalet 1976. Under mellantiderna tillämpas nuvarande
introduktionssystem med successiv anpassning till nya ruti
ner. Nämnden hade inga invändningar mot förslaget.

Färetagsnämndens organisation
Gösta Treskog hade fått i uppdrag av företagsnämndens AU
att dels komma med förslag på sammansättning och organi
sation av nämnden och dess underorgan i Gustavsberg samt
dels föreslå former för samråd avseende sådana övergripande
frågor som berör hela företaget. Han meddelade att han träf
fat företrädare för de fackliga organisationerna i Gustavs
berg. Man har gemensamt kommit fram till att det bör bildas
ett "Gustavsbergsråd" bestående av representanter för direk
tionen och företagsnämnderna med huvuduppgift att behand
la företagsövergripande frågor. Nämnden tillstyrkte bildandet
av ett sådant råd. Övriga företagsnämnder inom företaget har
tillskrivits i ärendet.

Nämnden uppdrog åt AU att föreslå sammansättning och
arbetsordning för ett "Gustavsbergsråd".

Man har kommit fram till att försäljningskontoret i Stock
holm bör bilda en egen företagsnämnd, vilket rimmar med
nämndavtalet.

Nämnden i Gustavsberg bör sammansättas enligt nämnd
avtalet, dvs 7 representanter för arbetsgivaren, 7 för Fabriks
och 4 för tjänstemännen.

Arne Johansson föreslog att samtliga direktionsmedlem
mar som gäster bör kunna närvara på alla nämndmöten inom
företaget.

Fabriks krävde att direktionsmedlemmarna även skall vara
nämndledamöter på den ort de arbetar. SIF menade att det är
önskvärt att så är fallet men att det inte bör vara ett krav.

Gösta Treskog fick i uppdrag att fortsätta diskussionen
med personalorganisationerna med syfte att presentera ett för
alla parter godtagbart förslag. Förslaget skall föreläggas AU i
god tid före nämndens marsmöte.

Beslöts att även personalkonferensens funktion och sam
mansättning bör utredas till nämnda AU-möte av Gösta Tre
skog och organisationerna.

Bildandet av en personalklubb
Gösta Treskog, som fått AUs uppdrag att förbereda bildan
det av en personalklubb inom KPA, gav en kort lägesrapport.

Överläggningarna fortsätter i samråd med organisationer
na och motionskommitten.

N'ämndmoten
Företagsnämndens sammanträden 1976 fastställdes vara 9/3,
15/6, 7/9 och 7/12.

Personalkonferenser
Personalkonferenser 1976 bestämdes till 10/2, 11/5, 10/8 och
9/11.

Rapporter
Protokollen från samarbetskommitteerna och personalkonfe
rensen lades med godkännande till handlingarna. Ur proto-

Forts. nästa sida
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Gustavsbergs
Scenstudio

· Vid årsmöte i juni 1975 beslutades, att verksamhetsåret
ändras till kalenderår, vilket börjar med 1976.

Till årsmöte, som hölls den 21 januari, hade A. Berg
ström, mångårig sekreterare meddelat, att han icke öns
kade kvarstå i styrelsen.

Till styrelse för 1976 utsågs.
Ordförande: Lars-Olof Löfblad.
Vice ordförande: Lennart Andersson.
Sekreterare: Helge Lindfors.
Kassör: Lennart Lindblad.
Suppleanter: Kerstin Dahlberg,

Agneta Lindblad.
Revisorer: Kurt Svensson,

Birger Säfström.
Suppleant: Gunnar Lindblad.

*

Dan Andersson-programmet, som hade sin premiär
våren 1975, har under hösten framförts på nio olika plat
ser och blivit en stor framgång för Scenstudion och kom
mer att givas ett flertal gånger under våren.

*

För närvarande instuderar tre olika grupper några

Vi har lämnat

Yrjö Boman

kortare pjaser, vilka äro lämpligare att giva i skolor, Uno Skoglund Foton: Leif Andersson.
folkhögskolor, ungdomsgårdar m m än de helaftonspjä
ser vi tidigare framfört. Dessa äro "Marknadsafton" av
V. Moberg, "Björnen" av A. Tjechov och "Den för
vandlade brudgummen" av L. Holberg och beräknas
kunna presenteras för allmänheten under kommande
höst.

*
På förekommen anledning meddelas, att skrivelser till

Scenstudion ej skall adresseras till övningslokalen Maria
plan 4 utan respektive sekreterare, Harstigen 9 eller kas
sören Björnskogsvägen 78. Tack.

A. B.

Forts. från sida 5
kollet från personalkonferensen kan nämnas, att personalav
delningen planerar en rekryteringskampanj under vårvintern.
Vårt rekryteringsläge är förhållandevis gott f n, men invand
rarandelen ökar stadigt. Vi har en positiv inställning till in
vandrare, men måste pröva alla möjligheter att först söka re
krytera arbetskraft redan bosatt i Sverige. Avd 205 ser gärna
en hårdare styrning av rekryteringen.

Sekr.
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fabriken och
0gatt • •1 pension

Stig Lindahl, till vänster på bilden härbredvid, till
hår våra veteraner. Han började redan 1924 påfa
briken och har varit gips- ochpors/insgjutarepå så
väl HPF som SPF. 1954 flyttade han över till Kyl
disk och där har han arbetat ända till sin pensio
nering.

Nu kan han ägna sig åt sina fritidssysselsätt
ningar, barnbarn och stuga tillsammans med hust
ru Aina som också gått i pension. Lycka till!

På samma bild står också Helge Palm blomster
prydd, även han avtackadpå Strandvik efter många stig Lindahl och Helge Palm
års arbete. Han kom hit till Gustavsberg/rån Lugn-
vik och började som reparatör och mekaniker på
BKF och har senare ocksåjobbat sompressare och
isolerare. Har varit BKF trogen hela tiden.

. K?,mm~; säkert ~edförtjusning att pyssla med TVÅ Mo·· TEN
sitt torp Nyhem 1 Lugnet.

Yrjo Boman t v kom hit 1955 och har hela tiden
sedan dess arbetatpå SPF, började som gjutare och
blev sedan smörjare och serviceman. Han är sjuk
pensionär och vi önskar honom allt gottförframti
den. Vi tror att han kommer att ägna mycket tid åt
sin kära stuga i Finland.

Jag mötte honom 42,
en man av brukets gamla stam.
Han ansågs gammal och fick gå.
Nu var han bitter, kom det fram.

Hans kondition var rent vital,
men vardag blev en skräck,
ty hans pension var minimal
och ej gavs extraknäck.

*

Uno Skoglund tv kan blicka tillbaka på en tid av
sammanlagt 27 år som han varit i vår tjänst. Han
jobbade i Farsta trädgård 1940-57, då trädgår
den utarrenderades.

1966-71 var Uno hos Valter Karlsson på vår
trädgårdsavdelning och de sista åren tjänstgjorde
han på transportavdelningen som chaufför.

Vi önskar Uno många sköna pensionsår.

Jag mötte henne 75,
hans dotter nu var pensionär,
med tid för hobby och sitt hem.
Helt nöjd hon lämnat brukets sfär.

Nu vilar sällan dyster sky
vid gråa hårs entre.
En solig vy har börjat gry
ifolkpension och ATP.

Lergöken
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Ur läkarrapporten 1974
Personalen är oförändrad: Rune Raxell,företagsläkare,
Margit Henocksson, företagssköterska, heltidstjänster.
Irene Ekroth, laboratorieassistent och sekreterare, 30
tim/vecka, Maila Elfving, audiometris och.finsk tolk, 30
tim/vecka, Agneta Ubbe, sjukgymnast, 10 tim/vecka.
Lokaler och utrustning står som "Oförändrat. I för
hoppning att mottagningen skall kunna beredas bättre
utrymme har önskemål om vissa utrustningsförbätt
ringar tills vidare fått anstå".

Och nu är läkarmottagningen flyttad till nedre botten i
huset bredvid Brandstation. I skrivande stund är loka
lerna inte fullt klara men vi hoppas att i nästa nummer
kunna visa lite bilder och berätta om förbättringarna.

415 personer har undersökts i samband med nyan
ställning (359). Siffrorna inom parantes anger här lik
som i fortsättningen uppgifter för 1973. Endast i 9 fall
(11) avstyrktes anställning av medicinska skäl. Den hög
re siffran för nyanställningar anger också en ökning av
personalomsättningen. Åtgärder för att minska denna
och förbättra rekryteringen har flera gånger varit uppe
till diskussion i olika kommitteer.

343 allmänna, ej riktade hälsokontroller har utförts
på personal, i regel över 40 år (465). Undersökningarna
har visat på ganska få nyupptäckta sjukdomar och sym
tom. Några ögontryckskontroller med "Glaucotest" och
"cancerprov" på kvinnor har också gjorts - alla utan
behov av vidareutredning hos specialist. "Den medicin
ska fackpressen intar en ganska kritisk inställning till
denna typ av icke riktade hälsokontroller under det att
allmänheten gärna vill ha den kvar."
Silikoskontrollerna sker enligt samma rutin som un

der senare delen av 1973 med röntgenundersökning av
lungorna på Boo sjukhus, därefter besök på företags
mottagningen för kompletterande undersökningar och
samtal samt besked om resultatet av lungröntgenunder
sökningen. Lungfunktionsutredningar i livräntefallen
har som tidigare utförts på arbetsmedicinska kliniken i
Solna.

Vid utgången av 1974 tjänstgjorde 647 personer i så
dant arbete som enligt lagen fordrar periodiska lung
kontroller (637). I samband med nyanställning gjordes
210 (176) lungundersökningar. Kontrollundersökning
efter minst 10 års anställning gjordes på 76 (75) perso
ner.

13 (19) personer med fastställd eller misstänkt silikos
tjänstgjorde ännu vid utgången av 1974. Av dessa åtnjöt
5 någon form av livränta på grund av nedsatt arbetsför
måga genom yrkessjukdom. Skillnaden från föregående
år förklaras genom pensionsavgång. Fördelningen på
olika svårighetsgrader är följande: Stadium III O (0),
Stadium Il 3 (4), Stadium I 9 (13), "Misstänkt" 1 (2).

Något nytt silikosfall har inte yppats under 1974. Nå-

gon sådan försämring att fallet kunnat hänföras till svå
rare stadium har inte heller konstaterats.

Vid årets slut levde 40 pensionärer (den äldste 83 år)
med någon form av silikos, fördelande sig på följande
sätt: Stadium III 12, Stadium Il 6, Stadium I 13, "Miss
tänkt" 9. 23 pensionärer åtnjöt livränta fördelande sig
mellan 100 och 20 %. I två fall har revision av livränta
utförts av försäkringsinrättningen.

I Oxelösund har Centraldispensären lagts ner. Lung
undersökningarna vid Centrifugalrör har därför gjorts
på lasarettet i Nyköping. Under 1974 gjordes 20 lung
undersökningar på nyanställda i silikosfarligt arbete och
en undersökning av tidigare anställd. Inga silikostecken
har framkommit vid dessa undersökningar. I två andra
fall har misstanke om silikos yppats vid skärmbildsun
dersökning. Anmälan har gjorts och ytterligare under
sökning vid lungkliniken i Eskilstuna har begärts. Ge
nom silikoskontrollarbetet har personalen på mottag
ningen gjort några besök i Oxelösund för erforderliga
undersökningar. I väntan på en företagshälsovårdscen
tral i Oxelösund dit Centrifugalrör skulle kunna anslu
tas är det angeläget att åtminstone deltidsanställa en fö
retagssköterska och ordna lämplig lokal för hennes ar
bete inom fabriksområdet.

På 52 (49) personer som arbetar med glasyrer har un
dersökning av bly i blod och ALA i urin gjorts. Alla vär
den inom normalzon.

23 pojkar (28), 10 flickor (9) har undersökts. För en
flicka och 4 pojkar rekommenderades viss arbetslättnad
eller fortsatt ögonundersökning hos optiker eller ögon
specialist.

15 truck- eller bilförare har undersökts. Inga medi
cinskt motiverade omplaceringskrav förelåg.

20 personer - personal på lunchrum och Strandvik -
har undersökts enligt 9 kap. Statens Livsmedelsverks
kungörelse (SLV 1973:15) med resultatet: ingen ompla
cering eller annan medicinsk åtgärd.

Efter förfrågningar från personalen på Målarsalen om
ev. hälsorisker med lösningsmedlet tetralin har en elev
grupp vid Karolinska Institutets hygienkurs tagit ämnet
som seminarieuppgift. Resultatet blev en allsidig belys
ning av tetralinets egenskaper och ev. hälsorisker och
diskussion om tekniska åtgärder för att få bort ämnets
risker vid användningen.
Hörselundersökningar har gjorts som tidigare. 604

personer i bullrigt arbete har undersökts. Av 423 tidiga
re undersökta personer har 6 st försämrad hörsel. 5 fall
av sådan hörselskada att de nya bestämmelserna för er
sättning som yrkesskada har uppfyllts, har anmälts till
försäkringen. Den nya gränsen för ersättning är en deci
belförlust på 35 i frekvensområdet 500-2 000 Herz på
bästa örat. Av 154 undersökta nyanställda personer
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hade 116 normal hörsel, 22 lättare, 1 måttlig och ingen
svår bullerskada. Av 450 under anställning undersökta
hade 202 normal hörsel; 130 lätt, 23 måttlig och 8 per
soner svår bullerskada. Av 234 anställda under 25 år ha
de 201 normal hörsel och 20 lätt bullerskada.

Personalen har som tidigare deltagit i skyddsronder
och komrnittearbete. Den ergonomiska bevakningen har
då huvudsakligen utförts av sjukgymnasten. Nack-axel
besvär var vanligast på HPF och Kontoren (drygt hälf
ten). För ryggbesvär (ca 33 %) är siffran högst på SPF
och HPF. Totala antalet behandlingar 775.

För övrigt har 46 personer (62) fått kompletterande
polioympningar. Som tidigare har anställda erbjudits
skyddsympning mot influensa. Vissa utlandsresenärer
och reparatörer av reningsverk har ympats mot Tyfus
Paratyfus m m.

Den totala sjukfrånvaron inom företaget har ökat i
jämförelse med föregående år. Särskilt ungdomarnas
frånvaro anses anmärkningsvärd.

59 yrkesskador (70) varav 14 färdolyckor har an
mälts. Förlorade arbetstimmar uppgick till 5 867, varav
färdolyckorna tog 714 timmar. Inga långtidssjukskriv
ningsfall (över 3 månader) har registrerats under 1974.

I KF:s årsmöte i Nässjö för personal inom företags
hälsovården i september 1974 deltog Rune Raxell, Mar
git Henocksson och tekniker från Gustavsberg. Temat
var Företagshälsovård och arbetsetik under medverkan
av bl a Ludvig Jönsson.

Försöksverksamhet har startats i samarbete med ett
öppenvårdsteam i Saltsjö-Boo av olika funktionärer med
uppgift att bistå personer med akuta eller mer långvari
ga psykiska besvär. Dr Johan Cullberg har också be
sökt företaget med sina medarbetare. Ett par samman
träden har ägt rum med den s k anpassningsgruppen

Läkarmottagningen har flyttat från Gula Kontoret till bot
tenvåningen i samma hus som Museetfinns. Ingången till mot
tagningen är genom dårren vid den stora trappan - med röd
målat räcke - som syns på bilden här.

med fackliga representanter, företrädare för arbetsvår
den, kuratorn och företagsläkaren.

Antalet besök på läkarmottagningen har varit 3 860
(4 089). 87 smärre kirurgiska ingrepp utfördes (114),
408 genomlysningar av lungorna (347), 238 skelettrönt
genundersökningar (333) och 963 kortvågsbehandling
ar (994).

M.H.

Kooperativ kommentar till "5 magra år"
Ur Kooperatören nr 1/76.
"Om man verkligen eftersträvat att, som det står i förslaget till
konsumentkooperativt handlingsprogram, 'medverka till att
utveckla samhället i sådan riktning att det som helhet är inrik
tat på målet att tillgodose människors behov', måste man för
söka bedöma dessa behov i ett samhällsperspektiv och helst
långsiktsperspektiv. Gör man så, kan man inte sätta behovet
av förbättrad sjukvård, åldringsvård, utbyggnad av barndag
hem och mycket annat, som, helt vilseledande, benämnes 'of
fentlig konsumtion' med nära 3 % årligen och av privat kon
sumtion med 2 %.

Blir det magra år då? Med en liten men dock ökning av den
redan nu största per-capita-konsumtionen i världen? Den som
så tycker har oanständiga pretentioner på vad feta år ska in
nebära.

Men valet av det aständigare alternativet med tillfredsstäl
lande ökning av 'offentlig konsumtion' ställer krav på politi
kerna. Främst detta: kom inte och lova skattesänkning! Om
man inte klart säger ifrån att valet av detta, det rimligaste al
ternativet, tvärtom kräver ökade skatter och avgifter, så far
man med osanning. De som så gör bör inte få några röster i
nästa val som vi alla deltar i - den 19 september 1976."
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Anna Pohl

KVINNOR OM
Karin Fredblad, 80 år, började en kort sejour på Må
larsalen när hon var 13 år. Hon kom sedan över till
Kontoret, där hon stannade till pensionen 1971. Karin
tycker om Kvinnoåret:
"För mej personligen har Kvinnoåret inte inneburit nå
gon större skillnad, eftersom jag har haft samma arbete
med ungefär likadana arbetsuppgifter hela tiden. Sedan
har förhållandena av tradition varit svåra för kvinnan.
Det är tråkigt att förhållandena har upplevts så svåra,
att man måste ta till ett särskilt år och kalla det för
'Kvinnoåret'.

Kommer inte det här att glömmas bort, när det nu inte
längre är kvinnoår? Borde det inte vara det jämt?"

INGA-BRITTA SUNDQVIST, 23 år, började härför
snart 4 år sedan och sorterade kopparpå HPF. Så kom
hon till studion och målar silver där. Hon och hennes
kille hjälps självklart åt hemma. Den som kommerförst
hem sätter igång med giiromålen. Inga-Britta är också
politiskt aktiv. Efter kvinnoåret tycker hon:

Jag tycker inte att man skall ordna speciella kvinno
år. Visst har det kommit igång en viss debatt, men det
spelar ändå ingen roll hur många kvinnoår man än ord
nar, om inte vi kvinnor själva engagerar och aktiverar
oss både politiskt och fackligt. Vi måste våga ta på oss
förtroendeuppdrag i föreningar och nämnder. Vi måste
kräva att orättvisor i arbetslivet och löneskillnader mel
lan kvinnligt och manligt arbete försvinner. Vi måste
kräva att det ordnas barnpassning under möten och kur
ser mm.

Vi kan inte bara sitta och vänta på att männen skall
ordna med jämlikhet, om vi inte själva aktiverar oss.
Tråkigt nog verkar det som många unga tjejer, som flyt
tar ihop med en kille idag fortfarande tar på sej hela an
svaret för det gemensamma hemmet. Det heter att killen
bara hjälper till och då är han dessutom väldigt duktig.
Det är ju inte det som det är frågan om. Det måste vara
en självklarhet att tjejer och killar delar ansvaret lika för
hemmet, när båda yrkesarbetar. Många kvinnor har ju
själva fördomar, när det gäller män och hushållsarbete.
Dom vågar inte släppa in mannen i köket, för då blir det
ju så stökigt osv. Om nu mannen inte är så van vid mat
lagning, städning m m måste han få tid att lära sig. Vi
kvinnor måste ge våra män en chans att visa vad dom
kan.

Det finns så många fördomar både mot män och kvin
nor. Skall vi få jämlikhet mellan könen måste vi skapa en
allmän debatt, om hur vi upplever och påverkas av köns
rollerna. Vi måste lära av varann, så vi blir medvetna om
varandras problem. Vi skulle starta studiecirklar och dis-



KVINNOÅRET
kutera våra könsroller och hur barnen påverkas av dom.
Det är enormt viktigt att föräldrar blir medvetna om vil
ket 'stort ansvar dom har gentemot kommande genera
tioners könsrollsmönster. Alla barn måste få en så för
domsfri uppfostran som möjligt både i hemmet och i
skolan. Det här är stora och svåra problem. Man skall
inte bara tala om förtryckta kvinnor. Vi måste gemen
samt försöka arbeta bort alla fördomar som finns. Det
är en fråga om att alla får en möjlighet att leva som med
människor under lika villkor.

ANNA POHL är 36 år och harjobbat här i 15 år. Hon
har sitt jobb på glaseringen på HPF, där hon också är
huvudskyddsombud. Fackligt aktiv harAnna varit länge.

Hon tycker inte att kvinnoåret har haft någon effekt
direkt, inte här åtminstone. Att hon kom in i det fackliga
arbetet beror på att hon inte kan "vara tyst". Om hon ser
något som hon tycker är fel på jobbet, så tar hon upp
det. Hon tror att karlar många gånger tycker att kvin
nan är tjatig och gnatig. "Dom tar en inte riktigt på all
var." Och när man misslyckas med något tar man det
hårdare än män - tror hon. "Det är svårt att hävda sej.
Dom föredrar karlar många gånger och skyller på att
det rör tekniska saker, som inte kvinnor begriper sej på."

Det är jobbigt men intressant att vara fackligt aktiv.
Man både vill och måste gå på kurser för att klara av
den fackliga tekniken och då är det kvällarna, som går
åt. Och har man barn kommer problemet om vem som
ska stanna hemma om man är två. Anna tycker att sam
hället måste ta större ansvar där, så att kvinnan också
kan hänga med lika självklart som mannen kan.

ALICE PETTERSSON, 60 år, började måla Argenta
1930. Hon var borta ett par år härifrån och jobbade på
annat håll, men så kom hon tillbaka till silvermålning
en. Och så har hon två barn som också tog sin tid. Nu
har Alice hand om konstgodsförsäljningen sedan 11 år.
Hon är också politiskt aktiv och är nämndeman och har
erfarenheter både politiskt och samhälleligt. Hon var
också ett par år ordförande i Socialdemokratiska Kvin
noklubben, som inte finns mer. Om Kvinnoåret tycker
hon så här:

"Halva himlavalvet bäres upp av oss kvinnor", sjung
es i en sång ur skådespelet "Jösses Flickor". En poetisk
och symbolisk beskrivning av kvinnornas insatser för
människosläktet här på jorden.

Hur naturligt och självklart är icke detta?! Tycker vi.
Men hur är det i verkligheten?



Jo. Nådens år 1975 utlystes som det internationella
kvinnoåret, då kvinnors jämlika rättigheter (och skyl
digheter) måste lyftas fram i ljuset för att behandlas och
diskuteras i delegationer och konferenser ändå upp på
FN-nivå.

Det är sannerligen ett svidande underkännande av
människors förmåga att tillerkänna varandra lika värde
oavsett kön.

Hur det har kommit att bli så här, är en alltför svår
fråga att beröra här. Vi kan bara konstatera att det rå
der djup ojämlikhet, trots att vi i bl a vårt land har kom
mit en bit på väg när det gäller att rätta till detta förhål
lande.

Men vi skall kanske ändå inte skylla allt på männen.
Många kvinnor är alltjämt passiva, när det gäller att
ställa krav, att villigt taga del i arbete och ansvar för
bättre förhållanden och framåtskridande.

"Kvinnoåret" är till ända. Låt oss nu verkligen på all
var hjälpas åt för att uppnå en verklig gemenskap och
jämlikhet.

Tillsammans skall vi, kvinnor och män, bära upp hela
himlavalvet.

MARIANNE LANDQVIST, 33 år, har en fil kand i
konst- och litteraturhistoria och arbetar sedan 8 år på
Museet. Hon är ocksåpolitiskt aktiv och har tre barn, så
hon vet hur det är attförsöka "hinna med". Men hon har
en man, som tar sej an både barn och hemarbete. Han
tillhör den skara unga pappor - öppnaför att alla mår
bäst om man samarbetar också hemma - som verkar bli
allt större i den yngre generationen - lyckligtvis! Ma
rianne tycker om kvinnoåret:

"I det politiska livet har kvinnoåret haft den verkan
att valberedningarna - som oftast består av män - känt
sig tvingade att välja in tjejer i styrelser och nämnder.
Och det måste längre fram få en verkan som kom
mer att bestå.

Informationen om kvinnoåret har varit enkelspårig.
Debatten har varit provinsiell - det blir den ju ofta. Man
har inte hört så mycket om andra länders reaktioner.
Det var ju i alla fall internationellt Kvinnoår!"

KARIN OLSSON, 29 år, har arbetat som sekreterare
på PR- och Informationsavdelningen i två år. Hon går
på kvällskurs på universitetet och läser engelska så hon
är hemifrån två kvällar i veckan. Hennes man hör också
till dom som tycker det är helt naturligt att man hjälps
åt med hem och barn. Han gör minst lika mycket av det
jobbet som Karin, säger hon. Och efter Kvinnoåret tyck
er hon:

Jag tror att kvinnoåret inte betytt så förfärligt mycket
för de kvinnor i I-länderna, som redan varit medvetna
om och uppmärksamma på sin roll i samhället. Där
emot tror jag att många av dom omedvetna kvinnorna
fått en puff och börjat fundera över sin plats i familj och
samhälle. För kvinnorna i U-länderna har nog tyvärr
kvinnoåret haft ännu mindre betydelse. Där tror jag en-·
dast redan välutbildade och internationellt medvetna
kvinnor har haft chans att följa med och delta i debat
ten.

En anonym man tycker om kvinnoåret att det inte be
hövts så mycket för vår skull här i Sverige. Det finns ju
tex länder där religionen har försatt kvinnor i en sär
ställning som det är svårt att komma ur. - Man ska inte
välja efter kön utan efter duglighet, och det ska inte fin
nas speciella kvinnoorganisationer - inom politiska par
tier t ex. Hur ska manligt-kvinnligt kunna komma över
ens om man inte kan resonera öppet tillsammans och hö
ra varandras åsikter? säger han.

På KFs förbundsstämma i december 1973 fanns en mo
tion från Konsum Norrbotten, där motionärerna kon
staterade att kvinnorna är underrepresenterade på be
slutsfattande poster både när det gäller förtroendevalda
och anställda. KFs styrelse tillsatte en utredning, som
skulle ta ieda på och klarlägga orsakerna till att kvinnor
så sällan ·får beslutande poster. Man skulle också göra
ett handlingsprogram med förslag till åtgärder för att
förändra det "snedvridna" förhållandet.

Sekreteraren i kommitten - "Kvinnorepresentatio
nen inom konsumentkooperationen" - Anita Persson,
säger bl a i vår tidning: "Många män har inte fattat att
kvinnors villkor i arbetslivet inte är en kvinnofråga utan
ett problem, som gäller bådas könsroller. Det finns inga
formella hinder för en kvinna att avancera, men vi vill ta
reda på hur det fungerar i praktiken". Utredarna har
gjort en kartläggning över förhållandena, som visar att
motionärerna hade rätt i sina antaganden. Man har tit
tat på utredningar från andra håll och tillsatt ytterligare
egna. Medlemmar, förtroendevalda och anställda har
tillfrågats. På huvudkontoret i Stockholm har man gjort
en enkät bland anställda. Femtio personer har frivilligt
anmält sig för diskussion om situationen. Resultatet av
kommittens arbete skall redovisas vid KF:s förbunds
stämma den 9-11 juni i år och kommer då med rekom
mendationer och förslag. "Vi ska verkligen försöka göra
en kort och lättläst rapport, det är viktigt att alla kan ta
del av den", säger Anita Persson och det låter befriande.
Kan detta smitta av sej på andra utredare, har man verk
ligen vunnit en extra poäng. Margareta
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Det ligger en räd, grann båt
vid Kattholmskajen denna januaridag då solen bryter
fram genom snömolnen och förgyller Farstaviken, som
fått en isränna i gryningen. I den lilla ettriga isbrytarens
spår kom en röd och en grå lastbåt in i viken så det blev
riktigt livligt i hamnen.

Denna vinter har gett" oss snö och kyla det som de
flesta saknat i dessa trakter, det är fem år sen sist. De
barn här i mellansverige, som är under skolåldern har
aldrig upplevt en snövinter och förtjusningen är stor.
Glömda skidor plockas fram ur förråden, skogen är full
av skidspår och det vimlar av barn i alla backar. Ingen
vågar riktigt tro på vinterns varaktighet, det gäller att ta
vara på fröjden.

Jag mätte en kändispå Domus i går
Ja, jag vet, det gör man ofta men den jag mötte hade
nyss haft en festlig roll i TV och jag log mot honom vid
minnet. Ja, sånt kan man kosta på sig i den här åldern,
det är ingenting märkligt med det, men han log förtjust
tillbaka och det var ju märkligt. Han borde ju snarare
känt sig besvärad över att inte få inhandla sin middags
mat utan att bli påmind om jobbet. Men han blev glad
över den lilla uppmärksamheten och jag tyckte att det
var roligt att mitt spontana budskap gick fram.

En dag i somras upplevde jag en annan kändis som
spelade upp en liten sketch i Domuskassan, skrämd från
vettet över att ingen kände igen honom - hade hans po
pularitet sjunkit så bottenlöst?

Han kände inte gustavsbergarna han.
En av dessa utmärkta människors främsta egenskaper
är att inte falla i farstun för någon. Chefer eller kändi
sar, det kvittar lika, här låtsas man inte om att man de
lar kö med bemärkta personer eller rycker i samma rea
lisationsvaror, som veckopressens käraste intervjuob
jekt. Domus i Gustavsberg är kanske det enda varuhus i
detta land där kändisar kan inhandla livets nödtorft utan
att känna sig särskilt betittade. Inte så att gustavsberga
ren inte ser och igenkänner men han tillåter inga träd att
växa upp i himmelen.

Först trodde jag att det rörde sig om "övermättnad".
Många ryktbara personer har bott och bor på denna
vackra ö, men visst ligger det djupare än så, det är fråga
om livsstil och självkänsla. Gustavsbergaren känner sitt
värde· och lever därefter och de invandrare som stannar
här präglas snart av samma mönster.

Livet ärfullt av glada dverraskningar.
Häromdan fick jag ett brev som berättade att jag var
ekonomisk expert,ja det var kanske att ta i, men det stod
i alla fall att jag fått pris för en bra gissning på Konsums
årsomsättning. Det är verkligen skönt att veta att man
har slumrande talanger, som ännu kan vakna i denna li
vets höstmorgon. Jag gick generöst omkring och erbjöd
mina kallsinniga vänner expertråd i finansiella frågor,
men det är svårt att bli profet i sitt fädernesland.

Efter några dar pockade ett förträngt minne på att få
komma fram i sanningsljuset. Jo, det var ju så som ni
misstänkte hela tiden, det var ett sömmersketips. Så här
gick det till. Det kom ett erbjudande att få delta i den sto-·
ra gissningsleken i december - hur stor blir årsomsätt
ningen i Gustavsbergs Konsum. Utmaningar i den vä
gen har jag aldrig kunnat motstå och jag räknade, be
räknade och använde alla räknesätten. Allt, det vill jag
påpeka, utan att äga den minsta lilla miniräknare med
minne, och kom fram till ett riktigt hyfsat resultat. Då
hade jag räknat till alla återbäringsmedvetna stock
holmare, öbor med fria bussresor, Ormingeringens ut
flyttade gustavsbergare och dragit ifrån Munkmora
Livs.

Det blev ett riktigt vackert tips
om jag får säga det själv, men så slarvade jag till och
skrev en siffra fel och Konsums återbäring steg utan min
medverkan med flera hundra tusen. Då, medan jag fun
derade över om radergummit låg i verktygslådan eller
bakom kryddburkarna, vaknade speldjävulen i mig och
jag tänkte, strunt samma jag ger slumpen en chans och
så blev jag femtio kronor rikare. Nu vet jag, det är så det
går till, jag skall börja att tippa fotboll på onsdag.

Vi river sällan i Gustavsberg
och vi river aldrig gamla hus i centrum utan skäl. I de fall
vi river har elden redan varit framme och gjort sitt. Det
har gällt Skuggan, Mariagatan 5, Nedre stenhuset och
nu sist Strandvillan. Mitt i vår saknad har vi upptäckt att
utsikten, landskapet inte förlorat på rivningen. Det har
blivit en vacker slänt, ett fint grönområde där husen nyss
stått och husen runt omkring har kommit mera till sin
rätt och tillförts nya värden. Men att Kattholmens enda
tall föll överända av ren ålderdomssvaghet var värre,
den kan inte återställas på flera generationer och den
saknas verkligen. Annars förändrar vi varsamt vid Far
staviken. Edla Sofia
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Rökning och arbetsmiljö
AvARNESTRÅBY

Intresset för luftföroreningar och kemiska hälsorisker i
arbetsmiljön är stort för närvarande. Det kommer stän
digt nya larmrapporter. Som en följd av detta intresse är
det naturligt att diskussionen om företeelsen rökning på
jobbet får ökad aktualitet. Tobaksrök förekommer ju ty
värr ofta i arbetsmiljön.

Röken innehåller många kemiska ämnen med likar
tad verkan, vars effekt på kroppen samverkar. Dessut
om innehåller den flera cancerframkallande ämnen, för
vilka ingen oskadlig nivå kan fastställas.

Mycket gift i röken
Är då rökningen en arbetsmiljöfråga? Ja, det är den på
varje arbetsplats där rökning förekommer, vilket är de
allra flesta. Rökningen i landet tenderar att öka, särskilt
bland kvinnorna. Man riskerar därmed en försämring av
arbetsmiljön och hela livsmiljön för oss alla, om inget
görs för att hejda rökandet. Den som inte röker har verk
ligen intressen att bevaka.

För luftföroreningar i arbetsmiljön har arbetar
skyddsstyrelsen fastställt s k hygieniska gränsvärden.
För gaser och ångor uttrycks de i ppm, som betyder mil
jondelar (part per million). För koloxid är gränsvärdet
35 ppm, vilket betyder att det får finnas högst 35 delar
koloxid på en million delar luft i arbetsmiljön, om man
skall anse arbetsplatsen hygieniskt godtagbar. Koloxid
är en giftig och luktfri gas, som finns i t ex bilavgaser.
Men den finns också i cigarrettrök, f ö i ungefär samma
koncentration där som i avgasröret på en bil, drygt 4 %
eller ca 42 000 ppm. Tabellen ger en sammanställning av
mängden skadliga ämnen i cigarettrök jämförd med
motsvarande hygieniska gränsvärden:

Ämne
Koncentration i

cigarrettrök (ppm)
Hygieniskt

gränsvärde (ppm)

Koloxid 42 000 35
Mättade kolväten 87 000 300
Omättade kolväten 31 000 I 000
Formaldehyd 30 2
Acetaldehyd 3 200 50
Akrolein 150 0, I
Ammoniak 300 25
Kvävedioxid 250 5
Svavelväte 40 10
Cyanväte 1 600 10

Tilläggas kan att röken även kan innehålla små rester
av bekämpningsmedel som DDT och arsenik samt dess
utom benspyren och andra cancerframkallande ämnen,
se längre fram.

Alarmerande siffror
De här siffrorna är alarmerande och understryker vilket
hot mot en god arbetsmiljö som rökningen utgör, även
för dem som inte röker. Kanske frågar sig någon varför
inte rökarna faller ner döda efter att ha dragit i sig dessa
enorma gifthalter. Man får då observera att det är hal
ten i själva röken som anges. Rökaren andas in en hel del
luft "vid sidan om" och späder alltså ut röken. En fri
brinnande cigarrett fördelar röken i rumsluften och där
med på alla närvarande.

Man får inte akuta effekter omedelbart över gräns
värdet. För koloxid har man knappast några kännbara
effekter under 200 ppm. Men 42 000 ppm är en dödlig
koncentration, och den som konstant andas in luft av så
dan sammansättning är död inom någon minut.

Koloxiden tas dock i stor utsträckning upp av lung
orna och går in i blodet, i första hand på rökaren själv.
Även i ganska rökiga rum begränsas därför halten till
samma storleksordning som det hygieniska gränsvär
det, 20-80 ppm enligt en uppgift.

Irritation och allergi
Formaldehyd, acetaldehyd, akrolein och ammoniak är
starkt irriterande ämnen, som i första hand angriper
ögonen. Det är främst de som orsakar svidande ögon i
närvaro av rökare. Effekten känns tydligast vid torr luft,
som man ofta har inomhus på vintern.

Det faktum att flera ämnen i tobaksrök är allergi
framkallande, borde vara en stark anledning att inte
röka bland människor. Allergikerna är en grupp som har
det svårt.

Cancerframkallande ämnen
Kanske är ändå det främsta argumentet mot sällskaps
rökning de cancerframkallande ämnena, benspyren m fl.
Det är fasta ämnen som bildas vid ofullständig förbrän
ning, inte bara i rökverk utan även i bilmotorer, och de
förekommer därför i stadsluft. I ett rökigt rum är dock
rökningen dominerande källa, vilket följande tabell vi
sar:

Mätplats
Genomsnitt i amerikanska städer
Vancouvers city i rusningstid
Rökmiljöer:
Politiskt möte

Koncentration
av bemspyren

i luften,
mikrogram/m3

0,0066
0,043

0,054
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Teaterfoaje
Bingohall
Nattklubb
Litet kontorsrum med en rökare

0,20
0,45
0,69
0,76

I Sverige saknas ännu gränsvärde för benspyren, men
värdet 0, 1 mikrogram per kubikmeter har diskuterats.
Ur principiell synpunkt skulle gränsvärdet vara noll; för
cancerframkallande ämnen finns ingen säkert oskadlig
halt.

Vad kan man göra?
Att inte bara rökare utan även icke-rökare finner sig i
dessa hälsorisker är förvånande. Det börjar dock bli
vanligare bland de senare att reagera mot vad de utsätts
för. Rökarna har tagit sig eller fått alldeles för störa rät
tigheter att förvandla varje rum till rökrum. Och alltför
många och alltför snälla icke-rökare har sagt att "mig
gör det inget att man röker". Detta är en orimlig attityd.
Man kan inte med viljan avgöra om man skall få lung
cancer eller inte. Man kan inte heller bestämma sig för
att inte i sitt eget blod ta upp den koloxid grannen sprider
ut. Men inställningen håller på att ändras. En ny folkrö
relse mot tobaksbruket, VISIR (Vi som inte röker), har
vunnit många anhängare.

Vad kan man då göra för att få en rökfri arbetsmiljö?
Socialstyrelsen har utrett tobaksrökningen och presen
terade i sin rapport 1973 en hel del förslag för att uppnå
ett röknegativt samhälle med väsentligt lägre tobaks
konsumtion än dagens rökpositiva samhälle. Även rök
fri arbetsmiljö behandlas i denna rapport.

En uppgift för skyddskommhten
Arbetarskyddsstyrelsen stödde i sitt remissvar om to
baksutredningen bl a förslaget om ett informationspro
gram med syfte att få en i möjligaste mån rökfri arbets
miljö. Dessutom framhöll man möjligheten att genom
frivilliga överenskommelser i den lokala skyddsorgani
sationen eller företagsnämnden göra arbetsmiljön rökfri.

Ledamöter i skyddskommitteer bör alltså ta upp frå
gan om rökfrihet på arbetsplatsen. Att införa rökfria
sammanträden är en angelägen åtgärd, som bör vara lätt
att vidta och en uppgift för skyddskommitten att ge
nomdriva. Att ha lunchrum och rastrum som inte är in
pyrda av rök bör vara en rättighet som skyddskommit
ten skall bevaka. Tala med ditt skyddsombud om rök
frihet!

Gränsvärdena gäller
Det bör påpekas att arbetarskyddsstyrelsens hygieniska
gränsvärden inte bara gäller luftföroreningar från ar
betsprocessen utan även t ex tobaksrök. Huruvida röki
ga arbetsplatser klarar gränsvärdena eller inte är inte så
väl känt. Men det är möjligt att göra mätningar, och det
är troligt att krav på sådana kommer.

Arbetarskyddsstyrelsen kräver också att man skall
försöka hålla luftföroreningar vid så låga halter som
möjligt under gränsvärdet, särskilt om man utsätts för
flera slag av luftföroreningar samtidigt. Gränsvärdena
bör inte ses som "godtagbara värden". Varje möjlighet
att minska arbetstagarnas exposition för luftförorening
ar skall tas till vara. Man kan starkt ifrågasätta om man
verkligen har gjort detta på arbetsplatser där rökning fö
rekommer. Det finns alltså anledning att bekämpa
rökterrorn!

Total insyn för KFs 30 000 anställda
KF har som första koncern i landet skrivit avtal om löntagar
konsult med personalorganisationerna. I 5 LO-, TCO- och
SACO-förbund har undertecknat avtalet. Deras gemensam
ma löntagarkonsult får full insyn i KFs planeringsverksamhet
och ekonomi och ska betjäna löntagarrepresentanterna i KFs
förbundsstyrelse, företagsnämnder och ekonornikommitteer.
Avtalet gäller dock inte vid de 188 konsumentföreningarna
som är självständiga gentemot KF.

K F var först också när det gällde att öppna dörrar och böc
ker för löntagarkonsult i ett enstaka företag, redan I 972 vid
KF-företaget Bygg- och Transportekonomi (BT) i Mjölby. Er
farenheterna därifrån låg till grund för det avtal om löntagar
konsult som arbetsmarknadens huvudorganisationer skrev
1975, men också för det nu undertecknade första koncernav
tal, som ger full insyn åt KFs ca 30 000 anställda genom de
ras fackliga organisationer.
- Försöket vid BT var en pionjärinsats som vi är glada

över, sa K F-chefen Karl Erik Persson vid en presskonferens

13/2. Han tror att avtalet om löntagarkonsult på koncernnivå
kommer att ge vägledning när liknande avtal ska tecknas på
andra håll.
- En löntagarkonsult är i sig ingen revolution, men ett

stort bidrag till större inflytande för de anställda, säger Johan
Hermelin, Handelsanställdas förbund - en av löntagarrepre
sentanterna i KFs förbundsstyrelse. - Vi som har fackliga för
troendeuppdrag har också det dagliga jobbet att sköta. Där
för blir löntagarkonsulten ett bra stöd i svåra sammanhang.

Upprinnelsen till avtalet var en paneldiskussion I 971 på
SSUs förbundsskola Bommersvik, säger Karl Axel Linderoth
- KFs ekonomisektor - som deltog i panelen med företräda
re för privata näringslivet. Någon frågade då panelen om man
kunde tänkas öppna företagen för en löntagarrevisor. Alla
svarade ja. Men det var tydligen bara KF som tog frågan på
allvar - året därpå började löntagarkonsulten arbeta för per
sonalen vid BT.
- Utdrag ur pressmeddelande från K Fs Massmediekontakt.
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Snövinterdagar
i Värmdö skärgård

Denna vinter har varit lågtryckens, stormarnas och reg
nens vinter. Snön, den varan har det som vanligt varit
ont om, den har kommit och gått. Två och en halv dag
har man kunnat åka i Skeviksbacken, då det varfullt
med åksugen ungdom, se'n kom regnet igen.•Den stora bilden från Lemshagabacken är tagen en
sån där dag då det var lite snö med begynnande blidvä
der, därutav dimman.
Lördagenföre trettondagshelgen åkte vi ut till stugan

på Runmarö. Det var barmark och kallt, isen hade lagt
sig på Södersundafladen ner mot Runmarö kanal, så vi
fick gåfrån Södersunda. Detförsta vi gjorde var att väd
ra ut den råa luften - det var 3 grader kallt inne -
samt tända eld i den å'ppna spisen. Hämta vatten på
granntomten - på väg dit sågjag två stycken stora vita
svenskharar som låg och tryckte under en gran. Dom
har glädjande nog återkommit även till markerna här i
Gustavsberg. På natten till söndan snöade det några
centimeter, så man kunde se spåren av öns invånare. Det
var spår av räv, hare, ekorre och rådjur på tomten. Jag
tog en promenad till Södersunda i den vackra nysnön.
Det var högvatten som man kan se på bryggorna, över
60 cm över det normala. Jag hittade en gammal sjöbod
med torkade gäddskallar uppspikade på gaveln. På
Thyra Box' tomt såg jag ett jätteflyttblock och i bak
grunden t. h. Runmarö äldsta stuga, somjag hoppasfå
återkomma till. Jag harfått löfte av Thyra attfå kom
ma in där i sommar.
På trettondagsafton var det slut på lugnet. Det blåste

över trettio sekundmeter i byarna, som även innehöll
snö. Jag gick nerpå en udde motFladen och såg ner mot
Munkö, där vinden lågpå ifrån. Det var tjusigt att se det
stormpiskade vattnet och höra vindens tjut. Trettonda
gen hade stormen bedarrat. Det var lugnt och solen lyste
från en molnfri himmel. Jag gick på nytt ner till stran
den. Buskar och träd var behängda av is, vågorna hade
dagenföre stänkt upp vattnet, som sedanfrusit. Se om
slagsbilden. På en brygga satt en brunfågel och vippa
de. Den var i en koltrast storlek. När den vände på sig
och jag såg att den hade en vit haklapp, förstodjag att
det var en strömstare.

Hilding
Layout: Jan Calderon



KONSUM• DOMUS .
Vi har på nytt vänt bladet och befinner oss i ett nytt år -
1976.

I skrivande stund pryds vår i övrigt fagra Värmdöna
tur av ett fint snötäcke, vilket ger oss möjlighet att skå
da stimulerande vintervyer och bedriva sportaktiviteter
som varit mycket tunnsådda under de senaste åren. Sett
ur Konsum/Domus synpunkt kan det också vara posi
tivt då de s k "vintervarorna" kommer till sin rätt och in
går i säljvolymen.

Året som gått har inneburit att vår förenings säljut
veckling fått registrera nya fina framgångar. Den sam-
lade försäljningen nådde upp till drygt 74,6 milj. kronor,
vilket innebär en ökning med drygt 10,2 milj. kronor el
ler 15,9 %.

Vid årets början hade vi ingen tanke på att dessa fina
försäljningssiffror skulle kunna uppnås. Vi hyser stor
tacksamhet för att våra medlemmar/konsumenter slutit
upp kring våra säljenheter och därmed lyft våra säljsiff
ror till den storlek som redovisats.

Det kostnadstryck som med tyngd framtonar för
gånget år, går inte att komma ifrån. Genom denna med
lemmarnas/konsumenternas ökade uppslutning kring
sin förening och våra säljenheter, har man verksamt bi
dragit till att neutralisera kostnadsökningarna och där
med också skapat grundvalen för att den egna förening
en kan prestera ett ekonomiskt resultat som kommer
medlemmarna tillgodo. Detta betyder, att varje ökning
av medlemmarnas köptrohet och uppslutning kring sin
egen förening, ger ekonomiskt positiva effekter tillbaka
till varje medlem som nyttjar sin förening.

Ännu är det för tidigt att slutligen avläsa 1975 års
verksamhet och dess slutliga utfall. Vi tror dock, med
hittills kända tal i bakgrunden, att årets bokslut ska kun
na ligga inom ramen för under 60-talet redovisade.

Verksamhetsberättelsen
kommer att lämna en närmare presentation kring vår
verksamhet. Densamma kommer att i sedvanlig ord
ning utsändas per post till varje medlem. Årets distrikts-

stämmor kommer att ligga i andra hälften på mars och
föreningsstämman planeras till första hälften av april.
De slutliga dagarna kommer att anges i verksamhetsbe
rättelsen samt kungöras i vårt flygblad.

Återbäringen beräknas kunna utsändas kring må
nadsskiftet april/maj och sker som vanligt över KF:s
datacentral.

Domusbygget
fortskrider planenligt och den första etappen - varuin
lastningen - har snart kommit fram till den tidpunkt då
den kan tas i bruk. Den övriga delen växer också "upp
ur marken" och någon gång i senare halvan på maj be
räknas den delen kunna tas i bruk. Vi ser fram emot den
nya restaurangen med sina större och välplanerade ytor
och i övrigt de nya och på många sätt förbättrade lager
och säljutrymmena med förväntan.

1976 - hur kommer detta år att bli?
Den yttre inramningen har under en längre tid präglats
av konjunkturens svängningar. Det kraftigaste genom
slaget har väl drabbat de Västeuropeiska länderna och
USA. Dock har verkningarna till och ifrån återspeglats
även i vårt land. Bedömningarna pekar nu på att kon
junktursvackan ska vändas uppåt och att detta ska bli
mest påtagligt under senare hälften av 1976.

Från vår horisont sett har väl inte konjunkturen hit
tills satt några märkbara spår. Men vi får alltid vara ob
servanta på även utvecklingen kring oss. Vi hoppas emel
lertid att den goda utveckling som vi hittills fått registre
ra ska få sin fortsättning. Vår budget för 1976 ligger
inom rimligheternas ram. Kan vi säljmässigt nå upp till
den och förvänta att den bedömda kostnadsutveckling
en inte avviker väsentligt, tror vi att även 1976 ska bli ett
år med hyggligt utfall.

Vi tror på våra medlemmar och dess aktiva uppslut
ning kring den konsumentägda företags/ormen. Detta
ger oss tillförsikt och framtidstro.

PAN

0

HALL NATUREN REN
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Strandvillan
1907-1976

Nu är Strandvillan riven. En brandkårsövning, som blev
mer omfattande än som avsågs, påskyndade beslutet om
rivning och ett välbekant hus vid Farstaviken finns inte
mer.

När Strandvillan försvann framträdde "Kvarnen" i all
sin glans och det är också ett vackert hus. Kvarnhuset är
äldst, byggdes redan 1884 och har använts som kvarn
från 1906. Aret efter byggdes Strandvillan och där bod
de mjölnaren med sin familj. Den förste mjölnaren hette
Lindström och den andre var Emil Jansson, som har
bott i Strandvillan med fru Maria från 1927 och till
1973.

Strandvillan hade flera lägenheter och andra hyres
gäster i det nybyggda huset var Valfrid och Maria
Holmgren, Martin Holmgrens föräldrar. Smeden Sven
Olsson bodde där, far till Malkolm Olsson, och kusken
Karlsson.

Bland andra hyresgäster minns Emil Jansson, Henrik
Bengtsson och Magnussons.

På bilden ovan är Strandvillan bara en grushög på väg
attfraktas bort och bilden till håger visar huset när ta
ket fattat eld under en rökövning.
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GUSTAVSGARDEN
Gustavsberg 1"
OMIIYG6NAO

SKALA 11100

01

Athi Lemminkdinensforslag till ombyggnad sammanbinder det nyare huset med det gamla. De mörka partierna vi
sar var tillbyggnaderna blir. Om någon liksom jag undrar vad den utskjutande "pilen" betyder så är det en bro upp
till den högre liggande terrängen där pensionärerna gärna promenerar.

Dags att bygga till
på Gustavsgården

I början av februari kunde vi läsa en insändare i DN från
en "Nöjd pensionär, 82 år i Gustavsberg", som med vär
me, kraft och insikt försvarade Gustavsgården mot ett
ungdomligt angrepp på åldringsvården. Ungefär samti
digt fick jag ovanstående ritning i min hand. Ibland sam
manfaller händelser så att man frestas tro på ödet.

Det var en trevlig insändare och skönt att få trivseln
på Gustavsgården dokumenterad men det som är bra
måste utvecklas och underhållas för att fungera till
fredsställande. Hemmet fyllde 10 år häromåret, det är
säkert dags för en upprustning av det "nya huset" och en
ombyggnad av det gamla, som förslaget avser. Jag ring-
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de Gustavsgårdens föreståndarinna syster Birgit, som
inte var optimistisk när det gällde tidpunkt för igångsät
tande, men väl för förslaget som sådant. För detta är ty
värr bara ännu ett förslag, överlämnat av Centralnämn
den till Kommunstyrelsen för handläggning.

I samhället i dag finns det många grupper som skall
dela på kommunens resurser. Alla har inte samma för
mågå att framställa sina önskemål och krav. De åldran
de har de sämsta röstresurserna och klarar sig dåligt i
den konkurrensen. Deras liv i knapphet har blivit en
vana och varje framsteg tas emot med tacksamhet. För
nöjsamheten väntar ingen "upptrappning" och fortsätt
ning av livets gåvor - "man får tåla sej".

Det finns en passus i "Nöjd pensionärs" insändare,
som åtminstone på mig verkar som en väckarklocka,
"både föreståndarinnor och biträden har ett ganska
otacksamt jobb och är så trötta när dagen är slut att de
knappast orkar gå hem".

Gustavsgården är tungarbetad, vi har hört det förr, att
det gamla hemmet fortfarande måste användas gör det
inte lättare. Det här uttalandet från en som ser det hela
inifrån kan ge oss en tankeställare och ombyggnadsför
slagets vettiga förändringar ger hopp om förbättring.

Om vi studerar arkitekt Athi Lemminkäinens förslag
så rör det sig om en del om- och tillbyggnader. En av de
viktigaste tillbyggnaderna är nog den som sammanbin
det det nyare huset med det gamla.

Där har vi ett problem som inte blivit bättre med åren.
I regn och rusk, i snö och kyla måste de gamla förflytta
sig utomhus mellan husen, rullstolar skall skjutas fram,
personalen skall bära mat och andra förnödenheter un
der bar himmel. Gissa om en genomgång under tak är ef
terlängtad!

Vidare ingår i planeringen att storköket skall byggas
om och bli rymligare, att personalmatsal skall inredas
bredvid storköket och nuvarande personalmatsal blir lä
karmottagning.

I nya husets källare skall tvättstugan inrymmas och
lokaler för fotvård, hårvård och förråd.

Den delen som byggs till vid västra trapphuset kom
mer att innehålla badrum för varje våningsplan, mat
rum, dagrum i bottenvåningen och vädringsbalkonger
på de övre planen.

Terapilokalen utökas genom ombyggnad av det gam
la huset och där finns två alternativ, antingen hela bot
tenvåningen utom samlingssalen eller nuvarande lokal
plus verkstad i källaren.

Vaktmästarverkstad inrymmes i del av f d tvättstu
gan i gamla huset och personalutrymmen kommer att
ligga i antingen övervåningen eller i källarplanet.

Lokaler för fysisk terapi får också plats i gamla huset
och till sist planeras 3 servicelägenheter för de gamla in i
denna ombyggnad. Edla Sofia

En gång om året, när hösten är som mörkast rustar
Gustavsgårdens gäster till ett eget kalas, en sillsexa. Allt
klarar de själva, här är det Katarina Höst och Elsa
Strömberg, som skalar potatisen.

Vid bordetfrån höger iförgrunden Vilhelm Johansson
och Anton Mattsman.
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Tallen på Kattholmen har fallit. Den här tallen var den sista ur det bestånd av tallar som växte på Kattholmen när
den ännu var ö i Farstaviken.

Allt har förändrats. Mycket har hänt på denna trivsamma plats. Kattholmen fick kontakt med fastlandet, en bygg
nad uppfördes som bär årtalet 1916 men tallen stod kvar oföränderlig. Om man ser noga på bilden kan man se res
terna av en träställning på tallens stam. Den kom dit på fyrtitalet och användes som stöd för högtalaren vid skidtäv
lingar. Torsten Rolf var speaker för det mesta och hejade fram våra framgångsrika hemmaskidåkare och satte fart
på den frysande publiken. Det var nämligen riktiga vintrar på fyrtitalet med kyla och skidföre. Torsten berättar att
Kattholmen alltid var målområde och spurtsträckan given och genial inte minst ur publiksynpunkt. Det blev alltid
spännande när skidlöparna spurtade mellan Farstaudde och Farstavik, kom ner på Farstavikens is och forsade in
mot Kattholmn. Eftersom samhällets badinrättning var inrymd i byggnaden på Kattholmen så kunde svettiga skid
löpare bada bastu innan prisutdelning. Vilka som vann? Ja , det kunde vara Manfred Lindstedt, Arvid Olsen eller
Greger Åberg eller Gustavsbergs mest framgångsrika kvinna i skidspåren genom tiderna, Greta Bergqvist.

Ä°ntligenfullfart i Skeviksbacken de två
och en halv dagar då snön ännu låg kvar
i dessa trakter. Det varfem år sen sist.
Ständig kö hela dagarna till skidliften,
men säg oss enfröjd som varar bestän
digt. Nu är det som vanligt igen, skidfö
ret är dåligt i gustavsbergsterrängen.
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Foto: Hans Hammarskiöld

Gustavsberg
150 år
Vi har ännu inte gjort någon sammanfattning av allaju
bileumsaktiviteterna, men här kommer resultatet av. ett
par av de mest betydande.

"Gustavsberg 150 år" blev Nationalmuseums största
höst- och vinterevenemang med över 60 000 besökare.
Näst sista dagarna trängdes hundratals människor i
trappan för att få vara med om visningarna.

Kulturen i Lund rapporterar från sin utställning
"Gustavsberg i våra hem", att det är den mest besökta
utställningen i museets historia.

Stora delar av Nationalmuseums utställning går vi
dare till Röhsska Konstslöjdmuseet i Göteborg och öpp
nar där den 20 mars. "Gustavsberg i våra hem" går un
der året runt till fem länsmuseer i Skåne, till Landskro
na, Trelleborg, Kristianstad, Helsingborg och Ystad.

För övrigt har vi räknat ut hur mycket som hittills
skrivits om oss i dags-, vecko- och fackpress, nämligen
ca 20 000 spaltmillimeter, dvs 200 spaltmeter.
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MÖLNTORP·S
GLIMTEN
En av bilderna visar att Kung Bore åter försökt att
"framställa" en snövinter i våra trakter. Med de tre se
naste årens "vintrar" i gott minne, gäller det att vara
snabb med kameran! (I skrivande stund är det åter snö
fritt, varför de skidintresserade ånyo får sikta in sig på
Bergslagsområdet.)

Vid företagsnämndens decembersammanträde fram
hölls att en ökad produktion måste ske om vi skall kun
na klara 1976 års tillverkningsbudget, Tage Gunnars
son, Lars Söderberg och Seppo Vanhala erhöllo för
slagsbelöningar.

Såsom i korthet meddelats i tidningen Ankarnytt har
ytterligare en dragpress, avsedd för disklådstillverkning,
installerats. Inkörningen verkar lovande, då bl a pres
sens. snabbhet bör medföra ett värdefullt tillskott, när nu
lådbehovet åter ser ut att vara i ökande.

GBM-klubben avslutade sitt verksamhetsår med Lu
ciafirande på fabriken med hundratalet personer vid kaf
feborden. Sjutton (!) mölntorpsflickor med Laila Leppä
lä i spetsen sjöng och deklamerade förtjänstfullt. Konst
sektionen förrättade samtidigt den årliga utlottningen av
konstverk bland sina medlemmar. Vinnarna fick välja i
följande turordning: Leif Bruhn, Håkan Johansson, Ei
nar Hjärtsson, Nils Rosenlöf, Rune Broström, Olof
Hedström, Per-Olof Persson, Allan Velander, Ann-Ma
rie Karlsson, Birgitta Säwe, Monica Ristau, Gunnar
Nilsson, Ralf Öster, Kjell-Åke Inerud, Tore Andersson,
Arne Jansson, Evy Hellberg, Birgitta Persson, Erik Jo
hansson, Lisa Måhlberg, Aimo Latonummi och Lars
Öster. Sektionens medlemsantal är 109.

Sten Carlsson manövrerar den nya Tranemo-pressen
assisterad av Stanko Stopas.

I väntan på en ny seglationssäsong råder stillafrid över
Strömsholms kanal. Wästerqvarns sluss i Mölntorp ut
gör inget undantag.
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Klubbens första arrangemang 1976 var den traditio
nellt populära Julfesten i Kolbäck, där de 140 deltagar
na i åldrarna 1- 70 år upplevde en glad söndagsefter
middag! Förfriskning, trolleri och tomtebesök inrama
des av lekarna kring granen, ledda av Gunnar Wahl
ström, Kolbäck.

Klubbens Motionsdrive avslutades vid årsskiftet. Av
slutredovisningen framgår, att rapporterade motions
prov omräknade i gång 5 km, resulterar i en sammanlagd
"promenadsträcka" om 2 887 mil! Utöver en förmodli
gen förbättrad kondition har bland "aktivisterna" förde
lats 231 st kaffekoppar, givetvis i gustavsbergsporslin.

En ny motionsdrive väntas inom kort, denna gång or-
ganiserad av KPA! L. Johansson

Lilla Ulrika, 18 mån., med mamma Pirjo Umell, tycks
redan ha stora sympatier för farbror Jultomten! Mos
ter, Lena Männistö, deltog också i festligheterna.

Nu spelas det tennis
på Ekvallen

På bilden här intill pågår tennismatch mellan Birger
Andersson och Rolf Norberg. En högklassig match,
emellan två av Sveriges yppersta tennisspelare den 14
december i vårt nya tennistält på Ekvallen. Det invigdes
den dagen och arrangörerna hade lyckatsfå hit de här
båda mitt under Davis-Cup-turneringen, skickligt.
Torsten Rolfhöll invigningstalet och 300 personer ha

de kommit till invigningen.
Nu är det fullfart på tennisspelet, varenda minut är

inbokad och intresset räckerförflera tennishallar. Den
vita sporten har nått en oanad popularitet och visst är
det en trevlig sport både att utöva och betrakta.

VÄDJAN TILL PRENUMERANTER
Vi måste be Er, som har flyttat och lämnat adressändring till Posten, att Ni också
skriver eller ringer in den nya adressen till Herman Fall, Postavdelningen, AB Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/39100 ankn. 165.
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Det glada Packbodsgdnget
Ett arbetslag från packboden från, gissningsvis, slutet av fyrtitalet, från vänster stående:
Gustav Gehlin, Martin Holmgren, Ola Axelsson, Ragnar Lindblad, Anton Andersson, Verner Andersson, Ragnar
Andersson, Karl Nilsson, Johan Åberg, Oskar Andersson, Sven Fingal, Edvin Axel!, Erik Karlsson och en okänd
korttidsanställd.
Sittande bakre raden:
Axel Jonsson, Anders Lindgren, K. W. Svensson, Enoc Olsson, Albin Olofsson, Leone! Nordstråm, Evert Anders
son, Edvin Stomberg, Gunnar Pettersson.
Främre raden:
Axel Nilsson, Sara Andersson, Jenny Karlsson, Adele Bergschöld och Selma Andersson.

Angåendefotot av Sångkåren
Vi efterlyste årtal på det sköna fotot av sångkören för
evigad framför klockstapeln på lngarö i förra numret
och visst fick vi svar. En dotter till Hanna Berlin hittade
samma bild i sin mors kvarlåtenskap och på baksidan av
fotot stod det data och tillfälle ordentligt nerskrivna,
"Återinvigning av lngarö Kapell den 5 juni 1932". Tänk
om vi alla var så ordentliga och skrev på våra foton små
upplysningar till någons glädje. Det vore trevligt.

Hanna Berlin var alltså med på fotot, en förväxling
hade skett. Hon står längst till vänster bredvid Anna Säf
ström och systern Maria Sandström. Ingeborg Blom
qvist, som egentligen hette Blomberg, var inte med på
fotot och eftersom vi nu är inne på tillrättalägganden så
hette musikdirektören Östlund enligt flera av hans gam
la elever. Det där med namn är inte lätt vet ni.

E. A.
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Husetpå bilden hårovan är det gamla skolhuset vidKol
sträm, som skall bli museum med invigning i mars. Vi
återkommer till det i nästa nummer.

lngarö utan
herde

Ingarö församling har tagit avsked av sin populäre kom
minister Lennart Lundquist och det är inte bara Ingarö
borna som kommer att sakna sin sympatiske präst.
Bland många andra här i Gustavsberg, känner vi på
"Gustavsbergaren" vemod över att mista det goda sam
arbete vi haft genom alla åren. I sju och ett halvt år stan
nade Lennart Lundquist här i våra trakter, varmt tack
för det och lycka till på det nya verksamhetsfältet.

Även präster måste vidare i "karriären" och Lennart
Lundquist tillträdde vid årsskiftet en kyrkoherdetjänst i
Eds pastorat i Stockholms län.

Elsa Westerlund overldmnar en avskedsgåva till Len
nart Lundquistfrån syforeningen Enkronan. Den vack
ra damen vid kaffebordet är Ingariis äldsta invånare,
Sigrid Landstråm:
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Födda
1975
16/1 I son till Paavo Yrjö Perälä o.h.h. Tarja Tellervo f. Laihinen,

Renv. 6.
25/1 I son till Leif Arne Pettersson o.h.h. Anita Elisabet f. Jonsson,

Skyttev. I 6.
27/11 dotter till Karl Arne Persson o.h.h. Eva f. Engström, Meitens

V. ] 7.
28/11 dotter till Hans Gösta Enzell o.h.h. Lisbet Margareta, f. Jons

son, Villag. 2.
28/11 dotter till Sylv] Eeva Tellervo Seppänen, Nelsonst. I.

1/12 Jan erik son till-Svante Tommy Lindblad o.h.h. Anne Ly An
tonie f. Metsalo, Skyttev. 17.

11/ 12 Jimmy Anders son till Kjell Jonny Anders Kanten, Skärhol
men och Yvonne Elisabeth Halvardsson, Nelsonst. 8.

12/12 son till Inga Agneta Ljunggren, Skutviksv. I, Norra Lagnö.
13/12 dotter till Sven Arne Krister Möller o.h.h. Ingegerd Christina

f. Bergström, Hermelinv. 6.
23/12 Thor David son till Eva Kristina Nygård, Toivov. L Norra

Lagnö.
25/12 son till Rita Margareta Eek, Markörst. 4.
28/12 dotter till Sauli Juhani Paananen o.h.h. Ulla Maija f. Tuomi

nen, Nelsonst. I.
29/12 dotter till Seppo Johannes Ulvi o.h.h. Raili Annikki f. Seppo

nen, Markörst. 9.

1976
3/1
4/1

4/1

GUSTAVSBERG

dotter till Anita Elisabeth Persson. Skyttev. 36.
Tommaso son till Renato Nicola Cantoro o.h.h. Maria Stella
f. Ientilucci, Hästhagsv. 14.
dotter till Monica Lillemor Johansson f. Axelsson. Trallbanev.
14.

Vigda
1975
8/11 Erikki Olavi Korhonen och Anita Karin, f. Rönnkvist.

15/11 Carl Artur Olof Sunnervall och Svea Eva Margareth af Gei
jerstam, f. Andersson.

6/12 Börje Larsson och Harriet Annikke, f. Jidebom.
27/12 Rolf Conny Kihlberg och Ann-Mari Kristina. f. Andersson.

Döda
1975
7/11 Harry Sigvard Jönsson, Skeviksg. 4, 53 år.

13/11 Karl Artur Eriksson, Thun-Ollev. 39, 74 år.
6/11 Sven Gustav Östlund, Marsätra, St. Kovik, 70 år.

17/ 11 Hildur Ulrika Kristina Broms, f. Öhman, Höjdg. 2, 50 år.
20/11 Frida Augusta Karlsson, f. Åberg, Gustavsgården, 95 år.
24/11 Georg Alexander Boox, Sadelv. 1, 83 år.
2/12 Erik Axel Karlsson, Alg. 2, 58 år.
7/12 John Axel Torsten Gustafsson, Nelsonst. 5, 72 år.

20/12 Knut Vilhelm Jansson, Villag. 4, 81 år.
21/12 John Gustav Pettersson, Höjdg. I, 71 år.

1976
7/1 Karl Sigfrid Danielsson, Björnskogsv. 50, 60 år.

10/1 Per Gösta Engelbert Eriksson, Kyrkogårdsvaktrn.bost., 65
år.

Gustavsbergs församling

Gudstjänsterna:
Sön- och helgdagar kl 11 Högmässa (varannan gång, som regel, fi
ras Nattvard). Första söndagen i varje månad är församlingens sär
skilda' dopdag, då Dopet är infogat i församlingsgudstjänsten kl 11.
Dopdagar är bl a 7/3, 4/4 och 2/5. Prata med kyrkoherden i god tid
om dop, tel 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det Bibelläsning och bön i kyrkan.
Lördagar kl 18 Orgelmusik (ungefär en gång per månad utbytt

mot musikandakt).
Ungdomsgudstjänster kl 15 blir det närmast 15/2 och 21/3.

Musiken i kyrkan:
Församlingen har tre körer:
Kyrkokören som övar måndagar kl 18.30.
Ceciliakören (barnkör) med repetitioner måndagar och torsdagar kl
15.
Ungdomskören (nystartad) som träffas måndagar kl 17.
Samtliga körer övar i kyrkan och hälsar nya deltagare i alla stäm
mor välkomna. Ledare för musikverksamheten är musikdirektör
Hans Björklund, tel 08/40 49 15, 300 52.
Ceciliakören medverkar i gudstjänsten kl 11 på Kyndelsmässoda
gen, 8/2, då också barn från kyrktimmen medverkar med ljuståg.

Barn- och ungdomsverksamheten:
"Barnens kyrktimme" pågår varje lördag kl 10-11 i kyrkan. Alla
barn i åldern 4-13 år hälsas välkomna till en stund med undervis
ning i åldersgrupper, andakt och pyssel. Från och med lördag 14/2
går taxi endast från Mörtnäs och N. Lagnö. De i samhället boende
som behöver skjuts får vända sig till ungdomssekr. Cederlund.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843,435008,409490
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INGARÖ

Födelseöverskott
Inflyttade under år 1975
Utflyttade under år I 975
Inflyttningsöverskott
Folkmängd 1975-01-01
Folkökning under år 1975
Folkmängd 1976-01-01

15
216
167
49

l 511
64

I 575

Födda
23/11 en son till Eriksson, Oskar Runo o.h.h. Yvonne Anne Marie.

f. Ekholm, från Marikavägen 15.
26/11 en dotter till Fransson, Per-Olof o.h.h. Monica Gunilla. f. Me

din från Baron Cederströms v 7.

Vigda
22/11

!3/12

Bengt Sten Sture HeQsten och Anne Kristina, f. Ellnestarn,
från Slingerstigen 40. '\
Håkan Bertil Carlsson och Eva Gudrun Lise-Lotte, f. Pet
tersson, från Kolbacksvägen.

Död
14/12 Erik Helge Fällman från Slingerstigen 35.

DET GAMLA ÅRET ...
blev för lngarö församling ännu ett år då statistisk ökning kan redo
visas:

FOLKMÄNGDEN
Födda under år 1975
Döda under år 1975

20
5

Gustavsbergs församling

Vardagsverksamheten (juniorerna) träffas på två olika ställen. Dels
varannan tisdag (tex 24/2) kl 18-19.30 i lokalen Björnskogsv 52
och dels varannan torsdag (tex 26/2) kl 18-19.30 i Hästhagssko
lan. Lek, pyssel, hobby, andakt mm. Välkomna!

Barnfilmklubben visar torsdag 4/3 bl a Kalle Anka och Musse Pigg i
ett kortfilmsprogram i Munkmoraskolan kl 15 och i Hästhagsskolan
kl 16.30. Torsdag 1/4 blir det Pippi Långstrump i samma lokaler och
samma tid. Fri entre.

Kyrkans ungdom visar "Fridolf sticker opp" onsdag I 1/2 kl 19 i Eke
dalsskolan och 25/2 kl 19 blir det "Tävlingskväll" på Björnskogsv
52. Den 11/3 blir det s k "Hemlig kväll" med samling kl 19 vid kyr
kan och 24/3 kl 19 visas "Körkarlen" i Ekedalsskolan.

Bibelstudiumför alla åldrar blir det onsdagarna 3/3 och 1/4. Loka
len är kyrkans tornrum och tiden kl 19. Välkomna med oss!

Upplysningar om barn-, ungdoms- och konfirmandaktiviteter Jäm
nas av ungdomssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel. 342 35, 300 52
eller 08/742 24 07.

GUDSTJÄNSTBESÖKEN
I de 62 högmässor som hölls under året deltog 2 510 personer. Dess
utom anordnades 64 andra gudstjänster och andaktsstunder vilka
samlade 2 595 deltagare. Ingarö kyrka anlitades vid 69 dop, 36 vigs
lar och 27 jordfästningar eller minnesstunder - i samband med dessa
förrättningar besöktes kyrkan av 3 132 personer. Nattvard firades 24
gånger med sammanlagt 345 kommunikanter. Arets sammanlagda
kollekter uppgick till 13 612 kronor.

DET NYA ÅRET ...
kommer för Ingarö församling att börja med val av ny präst. Pastor
är from I januari 1976 utnämnd till kyrkoherde i Eds pastorat,
Stockholms län och har därför lämnat Gustavsberg och lngarö efter
sju och ett halvt års verksamhet. Komministertjänsten ledigförklaras
av Domkapitlet som därefter uppför tre av de sökande på förslag.
Dessa tre har att provpredika på av Domkapitlet utsedda dagar var
efter församlingen på fastställd valdag väljer en av dem. För närma-·
re upplysningar hänvisas till laga kungörelser.

Den ordinarie församlingsverksamheten fortsätter dock i sedvan-
lig ordning:
HÖGMÄSSA sön- och helgdagar kl 11.00.
BARNENS KYRKTIMME varje lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet.
KYRKANS UNGDOM och KONFIRMANDERNA enligt sär-

skilt program.
JNGARÖ KYRKLIGA SYKRETS samlas varannan onsdag kl

13.00.

Tack
For visad vänlighet och deltagande i sorgen efter min
älskade make och min käre pappa, Gästa Eriksson,
samtfår alla vackra blommor vid hansjordfästning, ber
vi få framfora till alla och envar vårt varma tack.

Ulla Eriksson
Birgitta medfamilj

Ett hjärtligt tackför den vackra blomstergärden vid min
son och vårfar, Erik Karlssons bortgång, till Gustavs
bergs Fabriker, arbetskamrater, grannar och vänner.

Mor och barnen

För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vid min fars, Georg Box, bortgång ber jag och minfa
milj till släkt och vänner, grannar, AB Gustavsbergs Fa
briker, Värmdö brandförsvar, Gustavsbergs pensio
ndrsforening, Veteranklubben, kamraterna i SALFfå
framföra vårt varma tack.

Britt Sahlstrom

För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vid min älskade make, vårfar, John Petterssons bort
gång ber vi att till släkt, vänner, grannar, Gustavsbergs
Fabriker, Brandkåren, Veteranklubben och Pensio
ndrsfåreningen få framföra vårt varma tack.

Almida och barnen
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PÅ LÄ1T SVENSKA TACK
Kommunal riisträu"för invandrare.
RIKSDAGEN* SA JA!

Riksdagen har nu sagt ja till kommunal röst-rätt för
invandrare. Är du utländsk medborgare över 18 år och
kyrkobokförd" här sedan I november 1973? Då har du
rätt att vara med och välja representanter till kommun
fullmåktige", landsting" och kyrkofullmäktige. Du kan
vara med och välja representanter till kommun:full
mdktige", landsting" och kyrkofullmäktige. Du kan vara
med första gången den 19 september 1976. Men du får
inte välja representanter till riksdagen. Bara svenska
medborgare får göra det.

Kommunal rösträtt för invandrare betyder också, att
man kan välja invandrare till representanter i kommun
fullmäktige, landsting-och kyrkofullmäktige. Redan i
början av 1976 skriver d~olitiska partierna listor på
personer, som man sedan får välja.
Information om Sverige, kommunerna och rösträtten

kommer med posten till dig som är invandrare över 17
år. Den finns på 14 språk.
Kurser om kommunen och rösträtten startar på

studie-förbunden under våren 1976. Alla invandrare
som vill får vara med på kurserna.
I "på lätt svenska" och Invandrar-tidningen på andra

språk kommer du att få läsa mycket om kommunerna
och rösträtten under 1976.

Vi ska skriva mycket om valet 1976 i "på lätt sven
ska" under året. Vi ska också skriva om hur kommu
ner" och landsting" arbetar.

ORDET BETYDER
"kommunal rösträtt=rätt att vara med och välja kommunfullmäkti
ge (=representanter till kommunens" "riksdag").

"riksdag -en -ar Vart tredje år (i 973/76/79) är det val. Då väljer
svenska folket representanter bl a till riksdagen (parlamentet). I riks
dagen är det just nu 350 riksdags-män och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om t ex nya lagar och skatter.

"kyrkobokfärd När man kommer till Sverige, måste man gå till pas
torsexpeditionen (=kyrkans kontor) och bli kyrkobokförd (i Stock
holm och Göteborg ska man kontakta Lokala skattemyndigheten, se
telefonkatalogen). Det är mycket viktigt bl a för försäkringskassan.
(Att bli kyrkobokförd betyder inte, att man blir medlem i svenska
kyrkan).

"fullmäktige T ex kommun:ful/mäktige och kyrko:fullmäktige=re
presentanter som folket har valt till att styra* kommunen* eller för
samlingen (=kyrkans kommun).

*styr/a -de -t Hon styr bilen.

"kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter själv t ex skolor och social-vård där. Varje människa som bor i
Sverige är med i en kommun.

"landsting-et - Sverige är delat i 23 landstingsområden. Varje lands
ting sköter bl a sjukvården i området.

Ett varmt tack från Gustavsbergs Pensionärsförening
till Gustavsbergs Fabrikerför årligt anslag ochför den
trevliga Luciafesten samt till Samarbetskommitten for
deras anslag. Till Missionsförsamlingen och Konsum
för deras Julfestfor oss med så mycket vacker sång och
musik.

Styrelsen

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 6O-års
dag.

Anton Mört!

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vännerför all uppvaktning på min
6O-årsdag.

Stig Persson

Ett hjärtligt tack till KF, Gustavsbergs Fabriker samt
arbetskamrater för blommor och presenter på min SO
årsdag!

Matti Leppälä, Mölntorp

Mitt varma tack till chefer och arbetskamrater på Fle
minggatanför uppvaktningen med blommor och presen
ter på min födelsedag.

Magda Zackari

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Hyres
gästföreningen, Scenstudion, arbetskamrater, släkt och
vänner, som gjorde min SO-årsdag så minnesrik.

Douglas Westerberg

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vännerför all uppvaktning på min
SO-årsdag.

Bertil Hedberg

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Yrjö Boman

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, Verkstads
klubben B.K.F., Idrottsföreningen, Bandysektionen, ar
betskamrater, släkt och vänner för all uppvaktning på
min SO-årsdag.

Sune Norling

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Helge Palm
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"ffirteget
märKe"

llallynett

Babynett - ett av konsumentkoop
erationens egna märken. Mjuka små
babyplagg, tillverkade enligtföräldra
panelens önskemål och vårt textillab
oratoriums exakta direktiv. Granskade,
testade och ingående tillverknings
kontrollerade. Med babyns bästa för
ögonen. Babynett - vårt eget märke
-euskälhandla konsumentägt!

Babynett Bas/Kombi~
Kombinerbara babyplagg
i 100 % bomull med nytt
mönster i gult, turkos
eller rosa. Vattentvätt
60°

~-~~~::-~y;r--~"~ ~
)

1. Overall cl. 60-100

39:75
2. Jumper cl. 50-80
även i brunt

19:75
3. Sparkdräkt cl. 50-80
även i brunt

29:75
4. Koltklänning cl. 50-80

18:75
5. Byxa cl. 50-80
även i brunt

12:75
6. Jumper cl. 60-100
9 färger

17:75

""DOMUS GUSTAVSBERG

1.

4. 5. 6



Gladnyhetförlekskola
ochbarnkammare.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /

En helt ny lekide från Gustavsbergs plastavdelning.
"Meko" heter den och består av 20 stora delar i gul och blå
polyetenplast. Samt ett antal kraftiga skruvar och muttrar,
också de i plast.

Med "Meko" sätts barnens fantasi och leklust igång.
De kan hålla på i timmar och skruva ihop och isär.
Bygga bil, bygga flygplan, bygga vad som helst. Kom
binationsmöjligheterna är otaliga. Man kan leka i kompis -

var och en skruvar i sitt hörn. Resultatet kan bli olika varje
gång.

Den stora lådan, som är basen i byggsatsen, går på
hjul. Så barnen kan få hela härligheten att rulla också.
Lådan fyller ett dubbelt syfte. Den kan också bli förvarings
plats för andra leksaker, böcker, kläder ...

Alla delar i "Meka" är kraftiga, tåliga och vänliga med
mjuka former och hörn.

©
f!~!!,Q!!§~Y~~.erg
13400 Gustavsberg Tel. 0766-39100


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	GUSTAVSBERGAREN 
	UR INNEHÅLLET: 
	ATT ÅKA PÅ 
	M. 
	BILDGÅTAN 
	i Gustavsbergaren 6-1975 


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	FÖRETAGSNÄMNDEN 
	Tisdagen den 9 december 1975 
	kl. 15.00-17.35 
	Allmän översikt 
	M arknadsöversikt 
	4 
	Produktionen 
	Bokslutet 1975 09 30 samt 
	Information om strategisk planering 


	Page 5
	Titles
	Färslag, ekonomisk information 
	Information om arrendesystemets 
	Information om förhandlingar 
	Tidplan organisationsförändringar 
	Introduktion för nyanställda 
	Färetagsnämndens organisation 
	Bildandet av en personalklubb 
	N 'ämndmoten 
	Personalkonferenser 
	Rapporter 
	Forts. nästa sida 
	5 


	Page 6
	Titles
	Gustavsbergs 
	Vi har lämnat 
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	• • 
	1 pension 
	fabriken och 
	gatt 
	* 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	Ur läkarrapporten 1974 
	8 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Titles
	M.H. 
	Kooperativ kommentar till "5 magra år" 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	KVINNOR OM 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Titles
	KVINNOÅRET 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Page 13
	Titles
	SALTSTÄNK FRÅN FARSTA VIKEN 
	Det ligger en räd, grann båt 
	Jag mätte en kändis på Domus i går 
	Han kände inte gustavsbergarna han. 
	Det blev ett riktigt vackert tips 
	Vi river sällan i Gustavsberg 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	Rökning och arbetsmiljö 
	AvARNESTRÅBY 
	Mycket gift i röken 
	Alarmerande siffror 
	Irritation och allergi 
	Cancerframkallande ämnen 


	Page 15
	Titles
	Vad kan man göra? 
	Gränsvärdena gäller 
	Total insyn för 
	KFs 30 000 anställda 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Images
	Image 1


	Page 17
	Titles
	Snövinterdagar 
	i Värmdö skärgård 
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Titles
	KONSUM• DOMUS . 
	Verksamhetsberättelsen 
	Domusbygget 
	1976 - hur kommer detta år att bli? 
	HALL NATUREN REN 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	Strandvillan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	Dags att bygga till 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 21
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 22
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Titles
	Gustavsberg 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 24
	Titles
	MÖLNTORP·S 

	Images
	Image 1


	Page 25
	Titles
	Nu spelas det tennis 
	VÄDJAN TILL PRENUMERANTER 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 26
	Titles
	Det glada Packbodsgdnget 
	Angående fotot av Sångkåren 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 27
	Titles
	lngarö utan 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	Födda 
	Vigda 
	1975 
	1975 
	Gustavsbergs församling 
	1976 
	1975 
	Döda 
	GUSTAVSBERG 
	A. F. B E C K M A N 
	Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB 
	Affär och kontor: vx 44 98 70 
	Box 4139 - 102 62 Stockholm 
	Efter kontorstid: 
	28 

	Images
	Image 1


	Page 29
	Titles
	INGARÖ 
	Födda 
	Vigda 
	Död 
	DET GAMLA ÅRET ... 
	Tack 
	Gustavsbergs församling 
	29 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 30
	Titles
	PÅ LÄ 1T SVENSKA 
	TACK 


	Page 31
	Titles
	~-~~~::-~ 
	y;r--~"~ ~ 
	-eu skäl handla konsumentägt! 
	18:75 
	"ffirt eget 
	llallynett 
	12:75 
	19:75 
	29:75 
	39:75 
	17:75 
	"" 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 32
	Titles
	Glad nyhet för lekskola 
	© 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



