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KVINNAN GÖR JOBBET
MANNEN TAR ÄRAN

Kvinnor kan inte hålla ihop, anser en tredjedel av både
män och kvinnor på KF visar utredningen "1181 män
och kvinnor" på KFs huvudkontor. Målsättningen för
utredningen har varit att kartlägga orsakerna till att det
finns så få kvinnor bland förtroendevalda och anställda
samt att föreslå åtgärder att förändra denna situation
inom konsumentkooperationen.
I utredningen framgår bl a: De flesta kvinnor på KFs

huvudkontor har kontorsarbete, ca 75 %. Av männen
finns 4 % i denna grupp. Bland inköparna finns 5 %
kvinnor och 19 % män. I specialistgruppen (journalis
ter, revisorer m fl) är fördelningen 52 % män och 13 %
kvinnor. I gruppen chefer och arbetsledare finns 4 % av .
kvinnorna mot 19 % av männen. Kvinnorna har i ge
nomsnitt kortare skolutbildning. Detta gäller också vi
dareutbildning via kurser m m.
Män sköter hemarbete i mycket mindre grad än kvin

norna. 26 % av manliga chefer anser det egna arbetet så
krävande att de inte orkar med hemarbete. Det kan bero
på att män har mer övertidsarbete och oftare gör tjäns
teresor.
När det gäller arbetstidsförkortning föredrar män

kortare arbetsvecka, kvinnor däremot kortare arbetsdag
med studier som argument.
Nära hälften av kvinnorna anser att de gör jobbet och

den manliga chefen tar åt sig äran. Vidare bedömer de
med lägre befattning möjligheten till vidareutbildning
som liten. Att en kvinna, som vill göra karriär i regel
måste vara något duktigare än manliga kolleger bekräf
tas av båda könen. Fler män än kvinnor tycker att kvin
nor som gör karriär är okvinnliga.
Både män och kvinnor vill ha mer kvalificerade upp

gifter. De flesta anser chanserna till befordran som små.
Endast 29 % av kvinnorna anser att avdelningschefen är
intresserad av utbildning för dem.
Slutligen bl a ett förslag från kvinnliga enkätsvarare

att sekreterare/kontoristyrket görs till genomgångsyrke
för både män och kvinnor och ett om arbetstidens maxi
mering, så att den höga övertiden försvinner. Och män
nen å sin sida föreslår bl a att kvinnliga kandidater till
toppbefattningar, inkluderande VD-posten, ska sökas
med hjälp av facket.
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I väntan·
på sol
och
sommar

Våren den bästa av årstider har drabbat oss. Scilla och
snödroppar blommar, blåsippor tittar upp ur fjolårslöven
och syrenknopparna, som lyst farligt gröna hela vin
tern, får äntligen spricka ut i solen.
Vid båtvarvet i Mölnvik jobbas det febrilt inför sjö

sättning och båtsäsong. Snart guppar båtarna vid bryg
gorna i Farstaviken - en skön syn.
Detta är ett vårnummer och på sidan 15 presenterar

vi ett riktigt vårtecken. En vårtango av Lergöken, tid
ningens förre, mångårige redaktör.
I år är det Veteranår. Det är det vartannat år vid AB

Gustavsbergs Fabriker och än tillkommer nya Veteran
er. Snart är det slut på dessa rara växter i arbetslivets
örtagård. Längre skolgång och tidig pensionering hind
rar oss effektivt att arbeta femtio år i följd, som det krävs
för att bli Veteran.
Lättare är det att bli "25-åring" och det är inte dumt

det heller. Även om man inte som Veteranerna får en
guldklocka så får man dock en present och en glad fest.
Från båda festligheterna har vi bilduppslag.
,Till läkare går vi alla förr eller senare och arbetar vi på

ett företag har vi förmånen att slippa lång väntetid och
köer om företagsläkare finns.

I början av året flyttade fabrikens läkarmottagning in
i nya lokaler bredvid Brandstationen. Margareta har be
sökt dr Raxell och hans medarbetare och rapporterat
därifrån med hjälp av Hilding, som fotograferat.
Vi har en bukett med nio pensionärer som ser ut att

glädjas inför utsikten, att få rå om sin tid och låta fa
briksvisslan ljuda utan att känna plikten kalla. Det rör
sig om bortåt 350 tjänsteår, en imponerande mängd
mänsklig flit.
Många av dessa spänstiga pensionärers barnbarn be

höver daghem och förskolor och vår kommun har åstad
kommit en ambitiös förskoleplan, som vi gärna publice
rar. Återväxten är god och nya kullar gustavsbergare
och värmdöbor behöver omvårdnad och stimulans.
Tidningen innehåller förutom de gamla kära märke

na också att Kullen har fått nytt liv och blivit utbild
ningscentrum för invandrare. Att juniorerna i ishockey
avancerat en division och att Bäckis har arrangerat sitt
sista Radhusmästerskap.
Ha det så bra, njut av våren, gå ut i markerna när det

är som skönast.
Har du svårt att ta dig fram i terrängen så finns det fina

vandringsspår. Red.
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FÖRETAGSN ÄMNDEN
Tisdagen den 9 mars 1976
Kyrksalen, Gula Kontoret

Allmän oversikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms, att konjunkturbil
den sedan decembermötet i stort sett är oförändrad. Ned
gången har fortsatt, men vissa tecken tyder på att en uppgång
är på väg. I den nyligen lagda finansplanen har staten anvisat
flera stödåtgärder för att öka byggnadsverksamheten. Bl a
kommer en del statliga byggnadsprojekt att tidigareläggas,
och en ökad satsning på beredskapsarbeten skall ske.
Kommunerna kommer att få ökade bidrag vid skolbyggna

tion och bättre bidrag vid satsningar på barndaghem. Man har
förhoppning, att dessa åtgärder skall kompensera den ned
gång som sker på bostadssidan, där 60 000 lägenheter igång
sattes 1975 och 55 000 färdigställdes. Självklart har denna
haft effekter på vår VVS- och VA-sida, och även flera av våra
konsumentnära produkter har drabbats. Vi är ingalunda en
samma om den ganska dystra situationen på byggmarkna
den, utan det är en likadan situation över hela Europa. För vår
del har vi märkt en viss nedgång av orderingången speciellt på
plastsektorn och av sanitetsporslin till framförallt Finland.
I Mölntorp har vi svårigheter att få full produktionstäck

ning. Vi hoppas också på bättre priser på våra exportbänkar.
Oxelösund har problem att innehålla budgeten på tryckrör
och vi har hård utländsk konkurrens.

1976 blir ett kritiskt år för företaget som helhet, men vi hop
pas kunna hålla sysselsättningen uppe.

Marknadsläget
Ingmar Isakssons försäljningsöversikt speglade främst 1975,
där VYS- och VA-sektorn omsatte 3 13 mkr (+ 12,6 %). I Sve
rige har bostadsbyggandet minskat med 11 000 lägenheter
och trots detta har våra klosetter och tvättställ haft god efter
frågan, då främst genom att utbytes- och saneringssektorn vi
sar en positiv utveckling. Intresset för våra färger är ständigt
ökande. På bideer har efterfrågan minskat på grund av för
sämring av de statliga lånebestämmelserna.
Badkarsförsäljningen har minskat, framförallt på våra ex

portmarknader.
PVC-rörförsäijningen från Fristad har kunnat notera en

god efterfrågan.
Villavärme har haft ett svårt år, och vi söker oss nu nya vä

gar och samarbetsformer med Parca-Norrahammar,
Pumpförsäijningen från Växjö har haft ett gott år, och vi

har en produkt med goda utvecklingsmöjligheter. 1976 har vi
en ganska optimistisk budget, och Ingmar Isaksson betonade
att kvaliteten på våra produkter alltjämt är en av de viktigaste
förutsättningarna för att försäljningsansträngningarna skall
nå lyckat resultat.

Produktionen
I sin produktionsöversikt informerade Bertil Dahllöf bl a om
den pågående ombyggnaden av emaljverket på BKF, om pro
ven med båtterigjutning av tvättställ på SPF, att vi på HPF
bl a bygger om en glasyrautomat och gör en utredning beträf
fande en hushållsporslinsfabrik i Tanzania.
Ledamöterna ställde så flera frågor.
Arne Johansson undrade varför fritidstoaletten skall över

föras till PLF och Bo Broms svarade att eftersom det är en
plastprodukt skall den tillverkas inom plastsektorn men för
säljas genom Fleminggatan. Bertil Dahllöf framhöll att PLF
övertar vissa av BKFs -outnyttjade lokaler och att det inte är
fråga om någon överflyttning av personalen. Tore Jansson
undrade över vidareutvecklingen av produkten och Rune Lööf
undrade vem som skulle handlägga servicen. Beträffande vi
dareutvecklingen ansåg Bo Broms fritidstoaletten helt färdig
nu och angående servicen är det troligt att våra servicemän på
YVS-sidan får sköta denna.

Genomgång av 1975 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det översända bokslutet
och ett flertal overheadbilder en fyllig redogörelse för det
gångna året.
Försäljningen 1975 uppgick till 552,3 mkr, vilket är en

mindre ökning. Fristadsfabriken och SPF är våra omsätt
ningsmässigt största enheter. Overheadbilderna visade för
säljningsutvecklingen, utvecklingen av kostnader, intäkter och
investeringar 1970-75, ekonomiska resultat samma period,
bostadsbyggandets utveckling, exportens fördelning på olika
länder m m. En analys av varje tillverkningsenhet och dess re
sultat följde därefter.

1976 kommer att bli ett kritiskt år för oss, men Ruben Ed
qvist menade att med den goda medarbetarstab, där var och
en har ett kunnande och en överblick över sitt område, torde
det finnas goda möjligheter att, om alla tar tillfällena i akt, bå
de hålla kostnaderna nere och föreslå vägar till ökning av in
täkterna.

I den efterföljande diskussionen ansåg bl a Bengt Thyren,
att vi bör driva en hårdare propaganda för hygienutrymmena
och Ingmar Isaksson menade att vi inom ramen för våra re
surser gör vad vi kan. Arne Johansson undrade om det finns
några nya produkter på gång, men Bo Broms beklagade att
det f n tycks råda brist på passande produktionsideer och väl
komnade alla förslag.

Foretagsndmndens organisation
och samarbetsformer
Slutligt förslag förelåg nu från Gösta Treskog och repr från
personalorganisationerna beträffande sammansättning och
organisation av företagsnämnden och dess underorgan i Gus
tavsberg.

Företagsnämnden
I. Företagsnämnden omfattar verksamheten i Gustavsberg.
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Detta innebär att VYS-försäljningen i Stockholm bildar
egen företagsnämnd.

2. Sammansättning sker enligt nämndavtalet.
3. Direktionsledamot, verksam i Gustavsberg, skall vara le

damot av företagsnämnden i Gustavsberg.
4. Suppleanterna skall erhålla sammanträdeshandlingar till

alla ordinarie sammanträden.

Företagsnämndens AU
AU består av 3 ledamöter från arbetsgivaren, 3 ledamöter från
Fabriks, 2 ledamöter från tjänstemännen. Vid sammanträde
med AU skall protokoll föras. Till sekreterare kan utses per
son utom AU.

Samarbetskommltteer
Samarbetskornmitteerna omfattar följande områden: I. SPF.
2. BKF. 3. Porslinssektorn. 4. Plastsektorn. 5. UHV, lab, tran
sport, centrala prod tekn avd, tekn ledningen. 6. Redovisning,
budget, AR/AD, inköp, personal, samhälle, skog/lant
bruk/VVS-utveck.
Inom varje samarbetskomrnitte inrättas AU/ledningsgrup

per inom porslin/plastsektorerna.
Varje samarbetskornmitte skall till företagsnämndens juni

möte lämna förslag till antal ledamöter i kommitten, fördelat
. på de olika parterna. Likaså skall man lämna förslag på AU/
ledningsgrupp.

Personalkommitte (f d personalkonferensen)
Kommitten är en underkornmitte till företagsnämnden för be
handling och beredning av personaladministrativa frågor. Le
damöterna utgörs av en arbetsgivare- och en arbetstagarere
presentant från varje samarbetskomrnitte. Dessutom kan yt
terligare två representanter utses från Fabriks och SALF samt
en från SIF. I personalkommitten ingår även chefen för pro
duktionstekniska avd samt personalchefen, som är ordföran
de. Vid behov kan ytterligare ledamöter adjungeras.
Ovannämnda förslag antogs i sin helhet av företagsnämn

den, och det beslöts att den nya företagsnämnden är i funk
tion i och med detta protokolls justering.

Gustavsbergsrådet
Förelåg även ett förslag till sammansättning och arbetsord
ning för Gustavsbergsrådet, som skall vara ett samarbetsor
gan för gemensamma frågor som rör hela företaget. Bertil
Dahllöf ansåg att representationen från SPP blir för dålig i det
nya organet.
Förslaget är ute på remiss i övriga företagsnämnder, och

slutligt ställningstagande kan väntas på nämndens junimöte.

Rekryteringskampanjen och
forbättrad introduktion
Gösta Treskog presenterade de målgrupper vi avser att nå
med rekryteringskampanjen under april-maj och vi kommer
att medelst annonser, flygblad och folders bearbeta dessa.
För att förbättra den centrala introduktionen har vi enga

gerat en utomstående konsult, som håller på att ta fram ett ge
nerellt introduktionsprogram. Sarnarbetskomrnitteerna har
fått i uppdrag att se över den lokala introduktionen och den di
rekta arbetsplatsintroduktionen. Bo Broms framhöll dessa frå
gors betydelse mot bakgrund av den höga frånvarofrekven
sen på vissa avsnitt, vilken måste nedbringas.

Kostnadsbesparingar inkl kostnadsjakten
Ruben Edqvist och Bertil Dahllöfredogjorde för ett flertal åt
gärder i kostnadsbesparande syfte. På alla avsnitt går vi in
med åtgärder, och det gäller för all personal att med ständig
och fantasifull vakenhet hjälpa till.
Tore Jansson meddelade att 85 förslag inkommit till täv

lingen "Kostnadsjakten". Han var dock tveksam ifall kam
panjen nått fram till alla anställda och ifrågasatte ifall man inte
måste ha professionella reklammakare med i sådana sam
manhang för att väcka intresse. Bo Broms konstaterade att
"Kostnadsjakten" inte tycks ha genomsyrat hela företaget, då
det från flera avdelningar inte kommit några förslag.

Överenskommelse om ldntagarkonsult
Bo Broms informerade om att KF nu skrivit avtal med perso
nalorganisationerna om tillsättande av löntagarkonsult. Den
ne kan anlitas av personalrepresentanterna inom hela KF
koncernen. Den av personalorganisationerna begärda ekono
rnikornmitten i Gustavsberg kommer att bestå av sex perso
ner. Tre från företaget, två från Fabriks och en från tjänste
mannaorganisationerna. Ruben Edqvist blir sammankallande
och avd 205 har utsett Arne Johansson och Vilhelm Vestin.

Jubileumsårets aktiviteter
Arthur Hald gav en resume av de aktiviteter vi haft under ju
bileumsåret. Bland dessa kan nämnas att utställningen på Na
tionalmuseum hade 60 000 besökare, vårt Keramiska Center
räknar ca 40 000 besök och vår utställning på Kulturen i
Lund sågs av 28 000 personer.
Programmet Sveriges Magasin som gav en god PR för oss

torde haft 2,4 miljoner tittare. I ca 100 tidningar har det skri
vits inte mindre än ungefär 200 spaltmeter om vårt jubileum.
Glädjande nog lyckades vi överskrida försäljningsbudget un
der 1975 vad gäller hushållsporslin och konstgods (ca 3 7,5
miljoner).

Personalfdrflyttningar från UHV
Avd 205 riktade kritik mot företaget då man med kort varsel
flyttat tre personer fårn UHV till BKF. Enligt Bengt Bram var
det fråga om utlåning av tre verktygsarbetare till fritidstoalet
tens montage. UHV-ledningen hade i det längsta hoppats på
ökad beläggning på verktygsverkstaden, men nu måst vidta
denna åtgärd, vilken skett i samråd med fackklubben.

Vidareinformation
Arne Johanssons fråga om vidareinformationen från före
tagsnämndens möten hänsköts till arbetsutskottet för be
handling.

Skyddspremien
Ordförande överlämnade en check på kronor 2 212 till 205-
ans skyddstekniker David Hjerpe som bidrag till studier i ar
betarskyddsfrågor. Antalet yrkesskador har glädjande nog
minskat, 64 st 1975 mot 73 st 1974.

Sekr.
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Överst: Rune Raxell i sitt mottagningsrum. Därunderjobbar
Agneta med ribbstolens hjälp med Harry Johanssons ryggbe
svär. Spegeln på väggen är också en god hjälp för att kolla
hållning och rörelser. Och syster Margit tar blodprov på en av
redaktionsmedlemmarna.

På motstående sida kollar Maila Bengt Nordins hörsel i den
nya hörselkuren. Och doktorn tittar i örat på AdolfPietralla i
ett av dom små undersökningsrummen, som ligger i direkt
kontakt med doktorns mottagningsrum. Maila tar EKG på
Kari Turpeinen. I samma rumfinns också röntgenapparaten.
Och Bertil Bergström väntar i deltrevliga väntrummet på sin
tur att komma in.

LÄKARMOTIAGNINGE

Nu är läkarmottagningens nya lokaler klara och arbetet
har varit i full gång där sedan nyåret. Allt är på plats och
Hilding har varit där med sin kamera och dom som job
bar där har berättat hur mycket mer praktiskt och lätt
arbetat det är nu.
Sedan 1974 har frågan om flyttning varit aktuell. När

avdelning A skulle flytta till KF i Stadsgården tyckte
Maila Elving, som arbetat på avd A, att dom lokalerna
skulle vara lämpliga för läkarmottagningen. Personal
organisationerna stod bakom förslaget om flyttningen
och i november förra året kom beslutet att läkarmottag
ningen skulle flyttas till avd. A:s lokaler.
Arkitekt Athi Lemminkäinen, som blev projektledare

för det första pilothuset på Mariagatan och tekniker
Lars Butler har stått för utarbetandet av lokalernas nu
varande funktion i samråd med Rune Raxell och perso
nalen. Och när flyttningen väl var beslutad gick det fort
att ställa allt i ordning.
En rejäl trappa, rak och med ledstång, gör det nu lät

tare att komma in i mottagningen. Från sköterskeexpe
ditionen ser man vem som kommer och det behövs ing
en ringklocka, som förut vållade visst besvär - perso
nalen måste gå och öppna och det tog onödig tid. Ett
trevligt väntrum - mitt emot sköterskemottagningen -
gör det trevligare att vänta.
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I BÄ'I*l'RE LOKALER

Doktorn har i direkt anslutning till sin mottagning två
mindre undersökningsrum. Röntgen- och EKG-rum, ett
behandlingsrum för smärre ingrepp och injektioner och
ett omklädningsrum för patienterna med dörrar att
stänga, är en stor förbättring både för personal och pa
tienter. En förbättrad ventilation gör också mycket till
trivseln.
I sköterskeexpeditionen hos syster Margit - tre små

rum med skrivmaskiner för sekreterararbete - finns alla
patientjournaler. Där arbetar Irene som sekreterare och
tar numera också prover. Hon har nyligen avslutat en
kurs för sjukvårdsbiträden. Marta Raxell rycker ibland
in vid behov.
Maila har fått ny apparatur för hörselkontroller, som

hon arbetar med 3 timmar per dag och har mycket tolk
ningsarbete.
Agneta har fått större svängrum och ny ribbstol, be

handlingsplint, spegel och andra hjälpmedel att hjälpa
dåliga ryggar och nackar t ex. Kortvågsapparaten och
dusch finns också där.
Vi hoppas naturligtvis att vi inte ska behöva gå så ofta

till läkarmottagningen som patienter, men vi måste lyck
önska både personalen och oss själva till att det blivit så
praktiskt och hemtrevligt!

M.
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Kullen har
fått nytt liv
Vad har hänt på Kulle~?
Rätta mig om jag har fel, men jag har under sista halv
året fått för mig att en stor del av Gustavsbergs historia
har sitt ursprung i åtta gamla hus söder om fabriken -
Kullen. Efter standardfrågorna "Ska Ni inte riva?" och
"Vem skall flytta hit?" har jag av "gamla" gustavsber
gare bit för bit fått mig till livs kvarterets historia - eller
snarare historier från kvarteret. Många av hågkomster
na är av sådant slag att jag börjat undra om inte uttryc
ket "Kunde dessa väggar tala, skulle de hålla käft" häm
tats just härifrån.
Men åter till Kullen av i dag. Vi har sedan länge haft

ett akut behov av kurslokaler för den interna utbildning
en. Efter mycket letande fann vi att 3 :an på Kullen -
gamla affären - med måttlig renovering (elvärme, be
lysning, målning) skulle kunna bli användbar. I mitten
av februari kunde vi så flytta in med 9 invandrargrupper
som tidigare läst sin svenska på Villagatan. De dispone
rar nu 4 kurslokaler med rast- och lärarrum på våning 2
och 3 och vi har dessutom möjlighet att ta in ytterligare
10-15 kvällsstudiegrupper per vecka i lokalerna. Lä
genheterna i bottenplanet har slagits samman till ett mer
än 100 m2 stort lekutrymme och dit har Barnparkering
en för invandrarbarn flyttat från Mariagatan 1. Fram-

Det här huset i Kullen känner deflesta gustavsber
gare igen som Konsumbutik tillframpåfyrtiotalet.
Nu har husetfått ett nytt liv som utbildningshus och
barnparkering.

Mia StubbendorjJ(vid svarta tavlan) undervisar sin
grupp i svenska språkets mysterier. Från vänster:
Sakari Väisänen, Esko Å

0

ijälä, (stående) Heikki Vi
kolainen, Olavi Virtala, Eini Uusimäki, Eira Va
sankäri, (stående) Geo.ffrey Stone och Liisa Vian
der.

Lärare i denna grupp är Soile Vatanen (sittande i
förgrunden, höger), fr. v. Esa Ahtiranta, Antonio
Ferrante, Annikki Ahtiranta, Päivä Kolehmainen,
Kirsi Yli-Hietala, Liisa Laitinen och Pasi Naula.
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Utbildningen
nya lokaler

för allt ger Kullenkvarteret betydligt bättre möjligheter
till utomhuslek och detta i en mer skyddad miljö.
Men vad skall då hända med Gamla Ritkontoret -

Villagatan 1? Jo, det är just dessa 4-5 kurslokaler, som
skall ta över all den kursverksamhet som vi hitintills haft
i diverse mer eller mindre lämpliga lokaler här och där
inom företaget. Flera studiegrupper har redan flyttat dit
och fler kommer.
Att få kurserna samlade till Kullen och Villagatan har

dessutom medfört att vi kan utnyttja UHV :s lunchrum
som cafeteria för kursdeltagarna - nackdelen är bara att
alla tydligen inte gillar frisk luft.
Trots att lösningen av våra lokalproblem endast får

betraktas som tillfällig ser jag det i alla fall som ett av
gjort framsteg. Större utrymmen och bättre studiemiljö
kan ge fler av våra anställda bättre möjligheter och mo
tivation för vidareutbildning. Och så har ju i alla fall två
gamla "kulturbyggnader" fått leva upp igen om än bara
för ett tag.

N. Winberg

Utöver den vanliga invandrarutbildningen är Rune
Sjöström (stående) anställd av Värmdö kommun
som speciallärareför invandrare. Fr. v. Slavka Di
mie och Cvetanka Milenkovie.

Vi bakar kakor i Barnparkeringen,fr. v. Juha Tuh
kanen, Sonia Kovacevic, Britta Kdrki, Nina Karls
son, Thomas Kärki och Anna Persson.

Estrid Landmark (stående) undervisar fr. v. Hei
mo Ollikainen, Tima Hukka, Raimo Rajala, Han
na Kdrki, Grazia Strada och Anneli Säärvenpää.
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Nio pensionärer lämnade oss
Tack och lycka till säger vi med en rik och
meningsfylld pensionärstid.

Sven Ullberg, t v, förman på PLFs ornaminavdelning
har gått i pension och avtackats. Sven är veteran, och
började sin bana på nabbverkstaden HPF nov. 1923.
194 7 övergick Sven till dåvarande bakelitavdelningen,
gjorde sedan ett mellanspel ett par år på verktygsverk
staden, men återkom hösten 1957 till PLF där han blev
förman 1970. Vi önskar Sven många sköna årfram
över. Förutom promenader med bröderna Acke och Eje
har han stugor att bevaka såväl i Betsede som i Dalar
na.

Lennart Fredblad, t h stora bilden, är gustavsbergspoj
ke och veteran. Började påfabriken 1924 och har varit
handtryckare den mesta tiden. Kom till Packboden 1968
och stannade där till sin pensionering 1975. Tar gärna
långpromenader i Gustavsbergs sköna omgivningar när
arbetet med Håjdhagentäppan tillåter.

Tvåafr h Aina Lindahl, gustavsbergsflicka, har jobbat
påflera ställen under sin långa anställningstid, "Flint",
"Ben", "Gefyr" och Målarsalen. Flyttade till Packbo
den 1957 och där blev Aina kvar i 18 år, eller ända tills
hon avgick medpension. Maken Stig gick ipension sam
tidigt och nu kan de båda sefram emot en givande "fri
tid" tillsammans. Vi hoppas också att Aina fortsätter
med sitt storafritidsintresse - amatörteater_n. Till gläd
je för oss, som ständigt njutit av hennes goda rolltolk-



Trea fr h Anna Liljeqvist, började här 1928 men blev
sjuk efter ettpar år och ordinerades annat arbete. Men i
Gustavsbergfanns något som lockade tillbaka och 1934
var Anna åter påfabriken. Gifte sig med sin Kalle och
jobbadefram till 1943 då det var dags att ta barnledigt.
1946 kom Anna tillbaka till fabriken och började på
"Steatit", kom senare till "Cromo" och sorteringen.
Pensionerades 1975 och ägnar sig nu åt man, barnbarn,
radhus och täppa.

Fyrafr v Giacomina Terzi kom hit tillfabriken 1949 och
slutade här som sjukpensionär 1975. Har varit på HPF
hela tiden, på "Flint" och i sorteringen. Ägnar sig gär
na åt familjen och framförallt åt barnbarnen.

Femma fr h Brita Holmgren, anställdes 1933 och har
spritt trevnad på Gamla Kontoret och "Tretton" genom
alla år. Hon har städat, bäddat och månat om ensam
boende från Wilhelm Kåge och till yngsta springgrab
ben. Från 1969 och till 1975 och sin pensionering har
Brita arbetat på HPFs lunchrum. Nufår hon och hen
nes pensionerade make, Martin, rå om varann och hu
set i Grisslinge samt stugan i Dalarna.

Valfrid Holmberg, slutligen, t v stora fotot, har gått i
pension tillsammans med hustru Signe, båda "25-åring
ar" detta år. Kommerfrån Dynäs och började båda här
1950. Valfrid har den mesta tiden varit medhjälpare åt
Karin Björquist. Det blir säkert inga problem med att
fylla pensionstiden, intressena är många. Valle är bl a
nämndeman. Hus och Höjdhagentäppa tar också en god
del av tiden.

Bertil Bergström, fotot t h, kom som många andra hit
1947från Sandarne. Han började på SPF som gjutare
men kom efterfem år till BKF där han varit pressare,
plåtslagare och serviceman. Nu när han gått i pension
skall han börja med att rusta upp föräldrahemmet i
Sandarne. Ta hand om barnbarnen förstås och hjälpa
hustrun att handla i Konsum tex?! Han hoppas också
få en stund över till sitt stora motionsintresse.

Foton: LEIF ANDERSSON.

Bo Broms avtackar Eric Svenson.

Eric Svenson, veteran och modellör, avtackas för 52-
årig tjänst vidföretaget. Eric harporslin i blodet då han
började som 13-åring. I många år var han basför SPF:s
modellverkstad, men de senaste åren har han utvecklat
nya modeller på TEC. Avtackningen skedde vid en lunch
på Strandvik i närvaro av foretagsledning och avdel
ningschef Vi önskar Eric skön avkoppling och många
meningsfulla pensionsår.

Här sitter Bertil Bergström i Strandviksfästmanssoffa
omgiven avfr v Mats Algotsson, Billy Sandin och Johan
Espeland.





VETERAN -76
Avdomll nya veteranerna varI0medpå Veteran 76. Och
här ser ni fr v Helge Axelsson, Malkolm Olsson, Erik
Karlssonförsäljavd, Sven Andersson, Gunnar Sjåkuist,
Sven Ullberg, Sven Wallius, Erik Karlsson, Erik Nor
berg och Sven Lindahl.

Med bussen kom Uno Hultgren, Einar Ullberg och Edvin
Axel!. Ester Öberg krokar arm med Britta Ödman.

Gösta Dahlberg sjöngför oss sin nya visa, "Vårtango vid
Farstaviken" till ackompanjemang av Conny Sahms or
kester med Lasse Pettersson på bas och Ingemar Gun
narsson gitarr. Visanfinns härpå sidan 15!

Torstenfick blommor av Gustav Falk, som tackför sina
roliga historier både på denna och många andrafester.

, Agneta Ubbe ledde Gustavsbergskören. Många vackra
och roliga visorfick vi lyssna till. Här ser det ut som en
damkör men fina basar och tenorerfinns i bakgrunden
fast dom inte syns här - tyvärr! Foto: LeifAndersson

BoBroms har delat ut klockorna till veteranerna och tac
kat domför gottjobb och vi har alla skålat och hurrat.

MiaMarianne ochPerFilip,yngste son till "klockarenpå
Omä", tycktes höra till pensionärernas favoriter. Så
sjöng dom också ur gamla välkända operetter, som på
minde oss om unga, romantiska dagar och upplevelser.

Tre damer vid "honniirsbordet" - trogna i 50 år - Ester
Öberg, Rosa Jansson och SigridGehlin medsina kavalje
rer Ruben Edqvist, Bo Broms och Bertil Dahllöf

Kristallsalens akustik är bra man kan både sjunga och
prata. Här bl a Herbert Eriksson, Sten Pettersson och
Bror Andersson.

Till sist ettgäng sjungande och lyssnande unga veteraner.

Layout: Jan Calderon



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Tycker ni om att åka tåg?
Jaha, det gör ni - varför åker ni inte tåg då? Jaså,ja det
är detsamma här. Det står en dyr, penningslukande, äls
kad, hatad bilusling i garaget och måste utnyttjas effek
tivt. En pengaslukare, en luftfördärvare, en kondi
tionsnedsättande, härligt bekväm frestelse att ta sig fram
med, till platser man måste eller bara önskar besöka. Ett
sätt att färdas ensam med sina tankar, med sin familj el
ler vänner, omgiven av egna ting, isolerad från omvärl
den. Precis som i radhuset, villan, omsvept av privatli
vets helgd, sin medfödda egoism och hemliga rädsla att
träffa och mäta sig med sin okända nästa. Tyvärr, Lasse
Peterson, det är bara så, där kan du trampa i lönsamhe
tens ekorrhjul och höja biljettpriser för det lilla antalet
tågåkare medan bilägarna får allt starkare skäl att ut
nyttja sin egen olönsamma investering - bilen.

Vem läser den ekvationen?
Vem åstadkommer en enkel, genial lösning på proble
met och vinner oss åter till kollektiva färdmedel. Kan vi
resa till månen och korrigera riktningen på farkoster mot
främmande världar från en jordisk panel, så borde vi
kunna klämma fram en vettig lösning på närliggande
problem på våra jordbundna järnvägar. Femtikortet var
genialt men räddade oss tydligen bara från rena kata
strofen.

I mars, detta år, åktejag med SJ
Rodnande måste jag erkänna att det var tio år sen sist.
Jag blev faktiskt glatt överraskad. Nog hade SJ följt med
sin tid och offrat åt bekvämligheten. Ända in på toalet
ten som äntligen gjorde skäl för beteckningen WC. Det
trodde jag var en av SJs segaste principer, den att göda
banvallarna och göra dem härligt blommande i somma
ren den sköna. Borta var texten, som man stavade på
långt innan skolåldern, "fäll ner det undre locket om så
erfordras".

l

Åndå, som vårt hjärta klappatfor SJ
Från tjugotalets storhetstid till fyrtiotalets förfall. För
den generationen som jag tillhör var SJ ett äventyr. Järn
vägsstationen var vår samlingspunkt och vår löftesrika
port mot världen. Den var för oss och våra föräldrar
också en aldrig uppnådd mönsterträdgård. Ingenstans
blommade det så rikt som i järnvägens rabatter. Pryd
nadsbuskar och träd var lika överdådiga som i nutidens
frökataloger. Banvaktstugorna låg välskötta och inra
made av persisk syren, gullregn och spirea.

Ånda till dettamorka 40-tal
då det var krig i världen och militären rekvirerat den bäs
ta vagnparken. Åtminstone förklarades det så, efteråt
fick man skäl att undra, vilka militärer forslades med vå
ra bekväma vagnar? Ännu har ingen beredskapssoldat
vittnat om bekvämlighet under förflyttning, snarare om
boskapsvagnar och nersliten sekelskiftes elegans. Det
var i vart fall inte vi civila som vräkte oss på Sveriges
Järnvägar under kriget, det kan jag försäkra, jag var en
flitig tågresenär de åren. SJ, gamle vän, du fick ett grund
murat dåligt rykte.

Danfore midsommarafton 1941
upplevde jag min obekvämaste resa någonsin med tåg
från Stockholms Central till Tanum i norra Bohuslän.
De flesta av oss stod som packade sillar från Centralen
till Hallsberg och det var inte en färd på kortaste tid mel
lan två punkter, utan med ständiga förseningar på grund
av militärförflyttningar. Denna dag var nämligen en av
Andra Världskrigets ödesdagar.
Redan på Centralen kunde vi läsa på löpsedlarna, få

fick med sig en tidning, att "vänskapen" mellan Tyska
Riket och Ryssland var slut och en ny front öppnad i ös
ter. En dov stämning rådde på tåget. Vad skulle nu hän
da med lilla inklämda Sverige, med oss och alla våra
flyktingar. Mitt ressällskap, riksdagsmannen, förre sten
huggaren från Munkedal, var djupt bekymrad och väns
tade sig att bli återkallad till riksdagen innan han nådde
hemmet, allt var bedrövelse.

Små, ndrafortretligheter
och vardagsnära plågor skymmer ofta de stora kata
stroferna. Snart var vårt problem ett enda som över
skuggade allt - vi kände hunger. Eftersom ransonering
en var hård hade de flesta ingen matsäck utan tänkte
placera de dyrbara matkupongerna under resan. Men
det blev en "lång dags färd mot natt" utan annat än
ljummet vatten att döva hungern med. Inte fanns det nå
gon mat på detta tåg och på stationerna stod militären i
långa bastanta köer framför kioskerna.

Det var då det
nu äter man gott på SJ om man bara har pengar. För öv
rigt märkte jag att SJ fått en ny ekonomiskt stark kund
krets. Folk på tjänsteresa befolkar tågen som aldrig förr,
främst i första klass med utrymme för medtaget arbete
och mindre sammanträden. Vem vet, kanske har SJ en
framtid trots allt. Edla Sofia
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VÅRTANGO vid Farstaviken ~,~~~1
Text och ton av Lergöken

Det fläktar på Farstaviken,
det skvalpar kring kaj och båt.
Nu blåser det i fabriken.
Hon kommer på hemmastråt.
Han ser hennes blonda lockar
och munnen som soligt ler,
med ögonen blå som pockar -
om kärlek den tösen ber.

De vandrar längs Bagarängen,
med krokus och scilla blå.
De tar vid Centrum svängen
till Domus varuchateau.
Hon plockar sallad, tomaten,
och väljer en mör filet.
Just vad de önskar på faten
i en väntande vårsupe,

Nu solen dalar i väster
och mojnar gör vikens brus.
Sitt möte de båda befäster
vid festmål med tända ljus.
De hör en skön kavatina
och låtar från Helsinki.
Han vet att hon heter Kaarina
och har hennes sympati.
Tillsammans i hennes etta
de tycker att livet är skönt.
Han känner en vårlig hetta -
att neka är inte lönt.
Tyst läppjar de Tinto Vino - ja
språka han inte förmår.
Ty "Minä rakastan sinoa"
är det enda som han förstår.

....
s:1-l'IO- a 11 - är det en-cl-. eon han förståt-1 ·
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VIHAR
JOBBAT. 25 ÅR
I FÖRETAGET
Årets 25-åringar var 33 till antalet och av dem del
tog 27 (25-årsträffen 1976. Alla var glada männi
skor i "gyllene åldrar" medförmåga att ha roligt
tillsammans när tillfälle bjöds. Fabriken kallade
alltså tillfest den 6februari på Gustavsbergs Tea
ter. Med uppträdande,festmåltid och dans. Talför
stås, lagom långa. Bo Broms hälsade välkommen
och erinrade om att 25 år är en generation och ef
tersom vi under det nyss avslutadejubileumsåretfi
rat 150 år eller 6 generationer, så hade våra fest
föremål arbetat en sjättedel av fabrikens tillvaro.

Ingen gustavsbergsfest utan gustavsbergshistorier
och de blir inte sämre av att Torsten Rolf berättar
dem. Hasse Kahns orkester stodför dansmusiken
och repertoaren var helt i linje medfestdeltagarnas
önskningar - ungdomsminnenför hela slanten. En
verkligt fin sångkör, "Skogsviol och flojt", sjöng
och spelade våra vackra visor och Roffe Bengtsson
berättade historier.

En rolig afton avslutades med att 25-åringarna bar
hem var sin minnesgåva, vald ur någon favorit
konstnärs unika produktion. För övrigt talar bil
dernaför sig själva. Här följer namnen på årets
"25-åringar".

Bo Andersson, Bertil Arvidsson, Lauri Auvinen,
Signe Berglind, Karin Björquist, Rune Blomqvist,
Eric Boström, Bengt Bram, Karl-Erik Dohlon, Stig
Eriksson, Santina Grosselli, Edit Gustavsson, Rune
Hedberg, David Hjerpe, Signe Holmberg, Va/frid
Holmberg, Gunnar Hägg, Gustav Johansson, Sven
Jönsson, Stig Karlsson, Fredy Kihlberg, Maija
Ltisa Lindström, Erik Nordström, Gunnar Olsson,

· Eivor Persson, Sune Pettersson, Viljo Rikkinen,
Amalia Sartori, Giacomina Terzi, Birger Thun
ström, Per Wester, Östen Öberg och Lars-Erik
Bengtsson.

FOTO: LEIF ANDERSSON LAYOUT: THORE OLSSON





RADHUSMÅ.STERSKAPEN
Eldsjälen Ernst Bäckström, som arrangerat Radhusmästerskapen i 25 år harförklarat, att nufår det räcka med det
och överlämnar arrangemangen till skidsektionen. Det är bara att tacka varmtför alla åren, hur mycket arbete och
omtanke, som gått åt vet blott Ernst själv. Han ber attfå tacka alla som hjälpt till medpriser. Tacket går till AB
Gustavsbergs Fabriker, Värmdö kommun, Kvinnogillet, Hallmans och Gustavsbergs orienterare.

RESULTAT
Radhusmästerskapen på skidor 21 februari 1976

FLICKOR f 1969-68-67 800 m
l Maria Mohlin 6.38
2 Karin Rosen 7.22
3 Helen Wenngren 7.25
4 Ulrika Everheim 7.51
5 Kristina Bellander 7.52
6 Karina Högberg 8.10
7 Louise Westerberg 8.19
8 Annika Andersson 8.25
9 Maria Söderström 8.36

10 Susanne Nicolosi 9.55
l l Tatta Lundqvist 9.56
12 Liselotte Isaksson 10.06
13 Ylva Olovsson 10.18
14 Katrin Isaksson 11.48
15 Katarina Åkerman 12.13
I 6 Jenny Olovsson 16.30

POJKAR f 1969-68-67 800 m
I Björn Andersson 6.02
2 Hans Åberg 6.13
3 Per Tryggvesson 6.23
4 Jörgen Lindströrn 6.25
5 Manfred Lövenhaft 6.36
6 Jonas Landmark 7.05
7 Carl Landqvist 7.10
8 Dick Hellström 7. 13
9 Ola Benjaminsson 7.22

I O Staffan Karlsson 7.40
11 Jakob Ahlin 7.41
12 Tomas Moe 7.44
13 Bertil Vahlund 7.48
14 Erik Treskog 7.52
15 Fredrik Bellander 7.58
16 Stefan Schön 8.00

I 7 Fredrik Rosenberg 9.07
18 Tor Ingemar Ehn 9.41
19 Bosse Bjärkerot 9.51
20 Nicklas Bylund 10.14
21 Johan Olsson 10.50
22 Jiri Vosukainen 11.38

FLICKOR f 1966-65-64 2000 m
1 Susanne Persson 14.25
2 Jenny Kazen 17.42
3 Lisa Sandström 17.57
4 Eva Tryggvesson 18.44
5 Susan Klasson 19.49
6 Åsa Lundgren 19.51
7 Monika Sandström 20.13
8 Gunilla Björkerot 20.16
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. KONSUM• DOMUS
Ökad volym för landets
konsumentföreningar
Den samlade försäljningen för landets 188 konsument
föreningar uppgick för 1975 till 12 929 milj. kronor, vil
ket innebär en ökning med 14,2 %. Med beaktande av
årets prishöjningar innebär detta tal en väsentlig volym
höjning.
Föreningarnas samlade medlemsantal vid årsskiftet

1975/1976 utgjorde l 801 429 vilket innebär en ökning
med 44 494 medlemmar eller 2,5 %.

KF:s försäljning
uppgick för 1975 till 10 325 milj. kronor, innebärande en
ökning med 5,4 %. Försäljningen till konsumentför
eningarna ökade 8,1 %. Övriga köpare inom landet öka
de sina köp med 4,3 %, medan exporten minskade
8,1 %.
KF:s bokslut (inkl. dotterföretagen) kommer att re

dovisas och behandlas vid regionstämmorna i maj och
vid förbundsstämman i juni månad 1976.

Gustavsbergs konsumentförenings
verksamhet
presenterades i stora drag i föregående nummer av Gus
tavsbergaren. Sedan dess har också verksamhetsberät
telsen kommit medlemmarna till del och behandling av
verksamheten skett vid såväl distrikts- som förenings
stämma.
Ser vi till det gångna året förtjänar emellertid att än en

gång understrykas den betydelse som medlemmarnas

uppslutning kring föreningen inneburit. Genom den sälj
ökning som blivit resultatet av denna uppslutning har vi
kunnat bemästra kostnaderna bättre än vad vi under
året vågat drömma om. Därigenom har också återbä
ringens storlek kunnat bibehållas på en fin nivå som står
sig i jämförelsen. Lägg därtill alla prisaktiva insatser
som skett och sker till gagn för medlemmarna/konsu
menterna.
Lägg därför på minnet för innevarande år och kom

mande år: ATT SKAPA I SAMVERKAN I EN KON
SUMENTÄGD FÖRENING LÖNAR SIG!

Nu ser vi framåt ...
Vi har börjat 1976 med en hygglig försäljningsutveck
ling, trots att det varit en hel del besvär och störningar i
och kring vårt varuhus med dess om- och tillbyggnad.
För ovanlighetens skull har vintern blivit en realitet med
kvarliggande snö under en längre tid. Detta har fört med
sig att den hos oss vanligtvis tidiga våren har kommit av
sig och detta har också fört med sig att vårsortimentet
inte kommit till sin fulla rätt i varuhuset.
Vi går nu in i det skede i varuhuset som innebär en hel

del omflyttningar och andra små och stora knöligheter i
och kring huset. Vi tackar alla på förhand för tolerans
och tålmodighet med dessa problem. Vår personal gör
sitt yttersta för att brygga över problemen så långt möj
ligt. Vi hoppas att kunna slå upp portarna till ett nyare
och bättre varuhus i vecka 22 eller närmare bestämt den
24 maj 1976, om alla våra planer håller. Välkommen då
och VÄL mött!

PAN

9 Annika Schön 20.24 9 Jan Heikkila 16.14 POJKAR f 1963-62-6! 4000 m
JO Kerstin Hjeltman 21.33 10 Göran Nävertun 16.28 1 Mikael Persson 24.06

I I Conny Magnusson 16.48 2 Arne Fallstig 26.49
12 Dan Kazen 17.12 3 Jan Tryggvesson 30.08

POJKAR f 1966-65-64 2000 m 13 Tomas Lundgren 17.58 4 Jan-Erik Blomberg 32.12
I Hans Benjaminsson 12.42 14 Johan Landqvist 18.13 5 Lennart Engström 32.24
2 Per Daagarsson 13.05 15 Fredrik Westerberg 18.30 6 Lars Nilsson 38.03
3 Leif Olsson 13.33 16 Jens Lundqvist 22.28
4 Lars Olovsson 14.32
5 Dan Norin 15.23 POJKAR f 1960-59-58 4000 m
6 Anders Mohlin 15.35 FLICKOR f 1963-62 4000 m I Ulf Burman 20.58
7 Joakim Ahlin 15.40 I Eva Adlerz 29.18 2 Yngve Strömgren 21.18
8 Magnus Hammar 15.42 2 Kerstin Vahlund 33.06 3 Urban Johansson 27.40
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Förslag till förskoleplan för
Värmdö kommun
Lagen om förskoleverksamhet antogs av riksdagen i decem
ber 1973. Lagen trädde i kraft den I juli 1975. Huvudpunk
terna i lagen är

att allmän förskola ska anvisas alla sexåringar

att barn som av olika skäl som handikapp, språksvårigheter
m m är i särskilt behov av stimulans i förskola ska anvisas
plats från fyra års ålder

att kommunerna genom uppsökande verksamhet ska se till att
barn med behov av förskolevistelse får plats i den allmän
na förskolan

att kommunen så långt som möjligt ska anvisa plats i försko
lan eller familjedaghem åt barn till förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar samt

att kommunen varje år ska upprätta en förskoleplan.

Förskolaplanen ska ange behovet av förskolor, familjedag
hem och annan kompletterande verksamhet i kommunen samt
i vilken utsträckning och på vilket sätt behovet ska tillgodo
ses. Planen ska upprättas som en rullande femårsplan.

Kommunens målsättning
Innan nuvarande förskoleplans fastställande i juni 1975 har
kommunen ej haft någon av fullmäktige antagen målsättning
för barntillsynen. Sociala centralnämnden har haft ambitio
nen att bereda samtliga i kommunen boende sexåringar plats i
kommunal förskola. Detta har även varit fallit. Ingen sex
åring har på grund av platsbrist blivit utan plats. Beträffande
tillsynen av barn på grund av föräldrarnas förvärvsarbete och
studier har sociala centralnämnden strävat efter att kunna be
reda daghems- eller familjedaghemsplats åt alla barn med be
hov därav. I stort har det lyckats att uppnå full behovstäck
ning. Undantag har varit vissa åldersgrupper eller specialön
skemål på grund av arbetstider och bostadsort. De ålders
grupper som omfattas av den kommunala verksamheten är 6
månader till 9 år. Plats anvisas barn vars föräldrar förvärvs
arbetar eller studerar minst halvtid.

Verksamhetstyper
I Värmdö kommun kan följande former för förskole- och
barntillsynsverksamhet redovisas

Heldagstillsyn (daghem och familjedaghem)
Deltidsgrupper (lekskola)
Fritidshem
Kompletterande kommunal verksamhet (fritidsnämnd)
Annan kompletterande verksamhet (studieförbund med fle
ra).

Huvudvikten av denna förskoleplan har lagts vid heldags
tillsyn och deltidsgrupper. Kommunen har indelats i fem del
områden beträffande heldagstillsynen nämligen Gustavsberg,
Ingarö, Värmdö församling samt Djurö-Vindö och Stavs
näs. När det gäller deltidsgrupperna har Gustavsberg delats i
två områden norr och söder om Värmdövägen dessutom till
kommer skärgårdsdelen av kommunen.

Förslaget förkortat av red. på grund av platsbrist.

Heldagstillsyn
NUVARANDE VERKSAMHET
Den 1.1.1976 har kommunen 285 heldagsplatser i 10 dag
hem. Antalet platser i familjedaghem är 300. Av daghems
platserna är två avdelningar med tillsammans 20 platser späd
barn. Småbarnsavdelningar avsedda för barn under 3 år finns
vid 4 daghem. I övrigt är alla daghemsavdelningar syskon
grupper, vilket innebär att barn mellan 3 och 7 år normalt vis
tas i gruppen. Den enda beslutade utbyggnaden är en avdel
ning vid lngarö förskola.
Barn till deltidsarbetande eller studerande föräldrar tas in

på såväl daghem som familjedaghem. Vid beräkning av anta
let heldagsplatser redovisas en summering av de barn som är
inskrivna på deltid. En daghemsavdelnings kapacitet begrän
sas till det högsta sammanlagda antalet barn på avdelningen
vid ett och samma tillfälle.

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Antalet barn under den närmaste femårsperioden beräknas bli
i det närmaste oförändrat. Från 1 775 barn år 1975 beräknas
med en minskning av 65 barn till 1 710 år 1981. Minskningen
av antalet barn kompenseras helt av den förväntade ökningen
av förvärvsarbetsfrekvensen bland mödrarna till barn i dessa
åldersgrupper. Det totala antalet behov av daghemsplatser
kommer att öka från 761 till 804.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
Antalet sexåringar varierar starkt i olika delar av kommunen.
Det innebär att några deltidsgrupper kan ha överskott på plat
ser medan platsbristen är stor i andra delar av kommunen.
Som föregående år måste skolskjutsar därför tillgripas. På
grund av den stora variationen av tillgång och efterfrågan på
platser i deltidsgrupper är uppgiften om kommunens sam
manlagda resurser utan värde i planeringshänseende. Deltids
grupperna kommer att få kompletteras med insprängda smär
re enheter i den ordinarie heltidsverksamheten.
Med den nuvarande fördelningen av platser i deltidsgrup

per kommer platsbristen att kulminera 1978. Nedanstående
tabell visar bristen/överskottet per läsår uttryckt i antal barn.

Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82

Gustavs-
berg Norra -25 -27 -42 -21 -29 - 2

Gustavs-
berg Södra +33 +18 +24 +26 +27 +34

Värmdö -Il -13 -18 +10 I + 3

lngarö 4 I - 8 + 2 + I + 5

Djurhamn + I 6 -10 -10 -13 2

Stavsnäs 6 0 + 9 + 5 0 + 4

För att klara efterfrågan av platser för sexåringar i deltids-
grupp förutsätts att de planerade förskolorna i norra Gus-
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tavsberg 1976 och Värmdö 1977 integrerar deltidsgrupper i
sin verksamhet. Samma sak gäller de förskolor som därefter
tillkommer.

Fritidshem
NULÄGE
Vid ingången av 1976 har Värmdö kommun 7 fritidshem med
120 platser. Frånsett ett fritidshem är samtliga uppförda i an
slutning till eller integrerade med förskolor. Platsernas fördel
ning är 50 i Gustavsberg, 35 i Värmdö, 20 på Ingarö och 15
på Djurö. I samband med att tillsyn år 1966 infördes för barn i
skolåldern beslöts att den skulle omfatta barn i skolans låg
stadium. Detta beslut konfirmerades av sociala centralnämn
den i Gustavsberg 1971. Beslutet innebär att fritidshem eller
familjedaghem omfattar tillsyn av barn under de tre första
skolåren.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
De barn som före skolåldern vistas i förskola under föräldrar
nas förvärvsarbete eller studier förutsätts också behöva plats i
fritidshem eller familjedaghem under första skolåren. Det be
räknade platsbehovet bygger på antalet barn i fritidshem
minskat med de som slutar tredje klassen och tillägg av de
barn i förskolan som börjar skolan. Observeras bör att det
verkliga platsbehovet kan antas vara högre då många hemar
betande föräldrar räknar med att börja förvärvsarbete då bar
nen börjat skolan.
Tabell över beräknat platsbehov i fritidshem.

Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Gustavs-
berg 75 95 110 110 110

Värmdö 45 50 60 65 70

lngarö 20 20 20 20 15

Djurhamn 15 15 15 20 25

Stavsnäs 5 10 15 15 15

Platsbehovet innebär jämfört med nuläget att en brist på 25
platser i Gustavsberg 1976/77 ökar till 85 läsåret 1980/81.
Motsvarande siffror är för

Värmdö
Djurhamn
Stavsnäs

10
0
5

1976/77
1976/77
1976/77

35
10
15

1980/81
1980/81
1980/81

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Till hösten 1976 beräknas 15 nya fritidshemsplatser kunna tas
i anspråk i Munkmora, De planerade barnstugorna i Lugnet
och Åkerlyckan bör vardera kunna ta emot 5 skolbarn i inte
grerad verksamhet. En daghemsavdelning tar förutom för
skolebarn emot högst 5 skolbarn (förlängd syskongrupp). Det
skulle innebära 25 platser i Gustavsberg 1976.
I samband med uppförande av ny förskola i Värmdö 1977

räknas med 10 platser för skolbarn i integrerad verksamhet.
Stavsnäs förskola förutsätts klara behovet av fritidsherns

platser i området. Den planeras vara färdigställd i slutet av
1976.
Av de tillsynsplatser som tillkommer från 1978 och framåt

har 10 per år planerats avsättas för fritidshem. Därmed skulle
behovet av fritidshemsplatser kunna täckas omkring 1980.

Familjedaghem
Familjedaghemmen svarar för tillsyn av barn i åldrarna 1/2 år
till 9 år. De utgör ett komplement till både förskolor och fri
tidshem. De sexåringar som vistas i familjedaghem går i del
tidsgrupp tre timmar per dag. Under den kommande femårs
perioden beräknas antalet familjedaghems-platser att sjunka
från 300 till 285. På sikt är målet att huvuddelen av den kom
munala barntillsynen sker i förskola och fritidshem. Familje
daghemmen måste finnas kvar då många barn till exempel på
grund av allergier samt infektionskänslighet ej kan vistas i sto
ra grupper. Dessutom passar ej alltid förskolans öppethållan
de med förvärvsarbetandes arbetstider. Familjedaghemmen
har större möjlighet att anpassa sig till den enskilde föräldern
och det enskilda barnets behov än vad en institution har, vil
ket inte får glömmas i sammanhanget.

Övrig verksamhet
I samband med undervisning i svenska för invandrare svarar
sociala centralnämnden i samarbete med ABF för barnpass
ning för de föräldrar som är i behov av det. Barnpassningen
omfattar även barn vars föräldrar skiftarbetar och som själva
svarar för barntillsynen. I samband med att den ene föräldern
går till sitt arbete och den andre lämnar sitt uppstår en period
av cirka en timme som barnen annars är lämnade utan tillsyn.
Senaste läsåret omfattade verksamheten 3 7 barn varav 6 var
under två års ålder.
De studieförbund som verkar inom kommunen har olika

former av aktiviteter för barn i åldrarna upp till sex år.

Slutord
En fortsatt utbyggnad av daghemmen kommer att fortsätta
under femårsperioden så att antalet daghemsplatser beräknas
vara 535 år 1981. Barnomsorgen kan inte omfatta alla barn
med behov därav om inte verksamheten kompletteras med fa
miljedaghem.
Fritidshemsplatserna beräknas 1980/81 svara mot det

praktiska behovet.
Beträffande deltidsgrupperna (lekskola) kommer behovet

att kulminera läsåren 1977/78 och 1978/79. På grund av de
olika kommundelarnas skilda strukturer varierar behovet av
platser i lekskola mycket från en kommundel till en annan. För
att klara efterfrågan måste dels skolskjutsar tillgripas och dels
platser anordnas i daghemmen (integrerad verksamhet).

KVALITET
Planen redovisar en kvantitativ upprustning av kommunens
barnomsorg. Det är betydelsefullt att behovet av kvaliteten på
verksamheten tillgodoses genom

att personalens behov av utbildning tillgodoses
att personaltätheten följer socialstyrelsens rekommendatio

ner
att möjligheterna till specialisthjälp finns för de barn som ska

beredas plats på grund av särskilda behov av tillsyn och
omvårdnad

att Fritidshemmen omfattar barn till 12 års ålder
att Kommunen anordnar parkleksverksamhet
att Kommunen påbörjar sommargårdsverksamhet
att öppna lekskolor dit alla intresserade föräldrar kan träffas
tillsammans med sina barn och få information om lämpli
ga aktiviteter. Kan nyttjas som träffpunkt för dagbarnvår
dare.
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Juniorlaget i ishockey har vunnit div. III och kämpar i div. Il nästa säsong. Tränaren Henry Sjökvist vill tacka alla
spelarnaför en rolig tid.flera av spelarna blir överåriga till nästa säsong ochförsvinner ur laget. Nu hoppas tränare
och lagledning att utlånadejuniorer och andra intresserade tar kontakt med G/V 75. Gustavsbergaren instämmer i
tacket, lycka till i div. Il.
Fr v Henry Sjåkvist, Björn Fröling, Mikael Eriksson, Ari Alholm, Tommy Viberg, Bo Johansson, Hans Malm
ström, Tima Raatikainen, Håkan Blomqvist (lagledare).
Knästående: Hans (Läppen) Johansson, Tima Wallin, Peter Broman, Roger Pettersson, Lennart Svensson och Dan
Andersson (liggande).

EINAR NERMAN GÖR
MINNESTALLRIKAR
Svenska Psoriasisförbundet, som inte får särskilt stort
stöd av staten, har beslutat att göra en årstallrik, som
kan inbringa lite pengar. Einar Nerman har gjort inte
mindre än 20 olika teckningar för tallrikar som ska säl
jas i 20 år framåt. Den första är redan på gång. Nerman
och förbundets ordförande, som varit här ute och tittat,
var mycket nöjda med det jobb, som Börje Bäcklund,
renritare, och Björn Olsson, gravör, hade gjort. Tallri
ken trycks med murryprintingmetoden och skall vara
klar till hösten. Einar Nerman tillhörde samma konst
närsgäng som Wilhelm Kåge och Jenny Hasselqvist och
hade mycket att berätta för Torsten Rolf, som var med
vid besöket. Han hade också träffat konstnärinnan Bea
ta Mårtensson, som var här 1908-1910, alltså en kort
tid då Wennerberg ännu var kvar. Hennes saker kan ni
se på samma hylla i museet, där Josef Ekbergs vaser
står.

22



Rysk underhållning
på Gustavsbergsteatern
En rysk sång- och danstrupp besökte Gustavsbergstea
tern den 13 mars under sin turne i Sverige, som varade i
10 dagar. ABF har ett internationellt samarbete på det
här området och då bl a med Sovjetunionen. Och det var
ABF och Gustavsbergs kulturnämnd, som stod för
värdskapet här.
Den ryska "underhållningsbrigaden" som den kallas,

bestod av sångarna Ivan Surzjeikov, tenor, Vladimir
Stepanov, bas och Tatiana Rajkova och naturligtvis av
en balalajkaspelande virtuos, Konstantin Avksentiev
och tre folkdansare.
Dansarna börjar sin dansträning i tioårsåldern. Efter

sex års studier får man så provdansa. Och är man då
mogen nog får man bli medlem i "Gosskonsert" som den
gruppen heter.
Men musiken blev nog den bästa behållningen av det

ryska besöket. Dräkterna var dom typiska ryska natio
naldräkterna med stövlar och rikt och fårggrannt utsi
rade. Och som slutmelodi sjöng Ivan Surzjikov - han
ses på stora bilden - den underbart vemodiga visan
Kalinka, som ni minns att Hasse, Tage och Monica
sjöng för oss en gång i tiden.
Innan föreställningen började hade den ryske ambas

sadsekreteraren Vladislav Karavael tagit emot pressen i
teaterns balettsal. Och med hjälp av tolk kunde man stäl
la frågor till honom. Och när allt var slut tackade Harry
Pettersson för en fin underhållning.
Utsålt hus i förväg gav till resultat en extraföreställ

ning samma dag, men så hade man också gjort propa
ganda och sålt biljetter.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN

Vid företagsnämndens marssammanträde beslöts bl a
tillsättandet av en ekonomikommitte,
Förslagsbelöningar tillföll Kenneth Jansson och Sven

Erik Eriksson.
- Två veteraner med fyrtio års tjänst vardera har av

företaget ihågkommits: verktygsarbetare Nils Eriksson
och bänklimmare Sigfrid Karlsson.
- GBM-klubben valde vid årsmötet följande styrel

se: ordf. Evert Stillman, v. ordf. Åke Hedström, kassör
Inger Avelin, sekr. Lars Johansson, v. sekr. Håkan Jo
hansson, klubbm. Bertil Johansson samt Bertil Gybrant
och Tommy Hägg. Suppl. Evy Hellberg och Ingvar Wi
dell. Årsberättelsen redovisar god bredd på verksamhe
ten, vars kassaomslutning uppgick till drygt nitton tusen
kr.
Klubben har hakat på en motionsdrive, signerad

KPA, där det också betonas hur värdefull en rätt sam
mansatt frukost är för det dagliga välbefinnandet. Priser
i form av träningsoveraller m m kommer att lottas ut
bland deltagarna. Driven omfattar två perioder (minst?),
den första avslutas den 15 april.
Volleybollslaget har deltagit i en motionsserie i Hall

stahammar. En och annan seger har noterats, totalt tor
de laget hamna i mellanskiktet. Bra gjort!

KM i pimpelfiske har avgjorts på sjön Åmänningen
vid Ängelsberg. Drygt femtio tävlande vägde in fångs
terna, varpå prislistans toppskikt fick följande utseende.
Herrar: 1. Ivar Eriksson, klubbmästare, 2250 g, 2. Tage
Gunnarsson 1355, 3. Esko Pokela 1117, 4. Weikko
Mylläri 985, 5. Sivert Wallberg 810, 6. Arne Westman
720, 7. John Ehnlund 691, 8. Knut Andersson 670, 9.
Pierre Thorsen 443 och 10. Anders Noren 368 g.Damer:
1. Pirjo Ehnlund 623 g, 2. lrja Mylläri 555 och 3. lmpi
Pokela 166 g. Familjemedl. äldre: 1. Anna Eriksson
1807 g, 2. Urban Mylläri 698, 3. Jussi Ehnlund 656, 4.
Harri Leppälä 583, 5. Helge Laxbäck 541, 6. Mikael
Gunnarsson 398, 7. Bror Andersson 305 och 8. Henry
Broström I 99 g. Knattar: 1. Fredrik Andersson 45 g, 2.
Bennis Ekberg, 3. Peter Thorsen. Ivar Eriksson och Pir
jo Ehnlund erövrade första inteckningen i vandringspris
i resp. klass.
- Ur lokal synpunkt bör Mölntorps IK:s bandylag

nämnas för en väl genomförd säsong! Lika många seg
rar som förluster i serien lär knappast ha inträffat "i mo
dern tid". Genom att rejält besegra lokalkonkurrenten
Hallstahammars SK i båda mötena, erövrades också he
derstiteln "Bäst i Kommun"! Framgångarna har kom
mit av flera orsaker: nye spelande tränaren - Kjell-Ove
Anegrund - har lyckats få kämpaglöd i de föryngrade
rödtröjorna som kanske aldrig förr. Man samspelar me
ra, vilket resulterat i flera inslagna mål, och försvaret har,
spelat mera taktiskt, med färre baklängesmål som följd.
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Mölntorps IK, årets sensations/ag i bandyns div. III,
Västmanland: Fr radenfr v Åke Johansson, Sven-Erik
Eriksson, Leif Eriksson, Börje Johansson, Ove Gredin
och Kjell-Ove Anegrund. Bakre raden lag! Kenneth An-

Spelarna har i huvudsak anknytning till vår fabrik eller
trakten. En bidragande orsak är även den hedervärda in
sats, på frivillig basis, som utförs av våra veteraner Bror
Andersson, pensionerad, och Sigge Karlsson, som aldrig
förtröttas i sina ansträngningar att spola fram en först
klassig isparkett för träning och hemmamatcher!

dersson, Thord Carlsson, Åke Lindstriim, Erik Hester,
Dan Karlsson, PeterJernberg, Håkan Eriksson och sek
tionsordf. Bjarne Lindlöf Ordinarie målvakten Pontus
Lindberg saknas på bilden.

MIK har också tagit upp volleyboll på sitt program.
Sektionsordf. Roger Sandberg arbetar hos oss. Första
spelåret tog laget "silverplatsen" i div. IV Västman
land/Uppland, inte illa!

L. Johansson

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har Öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.
Butiken är öppen som vanligt+ lördag kl 10-14.
Cafeet är öppet kl 10-15.
Gustafsberg VII 3 maj=Z oktober, lördagar, 29juni-22 au
gustitisdagar-lördagar. Avg. Stockholm, Nybroplans kaj kl
10.00. Avg. Gustavsberg kl 14.00.
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Sigrid Landström från Lillängsdal,född 1884, sitter i
den soffa hon bl a skänkt till museet. Den harfått ny
klädsel av Maj/is och Harry V.

På bilden nedanprovar Greta Rundblad och Erik Vest
lund de skolbänkar de minns från barndomen.

Ingarii
hembygdsmuseum
Den gamla, vackra skolan vid Kolström har blivit Hem
bygdsmuseum. Det är Ingarös Hembygdsvårdsförening
med ordf. Harry Vanngård i spetsen som iordningställt
ett trivsamt minnenas hus med massor av nära och kära
ting.
Det mesta är skänkta saker. Mycket var naturligtvis i

ganska dåligt skick men har restaurerats. Skolbänkarna
räddades i sista stund undan förgängelsen, varje sak har
något att berätta för den som tycker om att lyssna till
det som var.
Allt har bekostats av frivilliga bidrag, 8 200 kr har in

samlats och till det får läggas alla obetalda arbetstim
mar som lagts ner på huset och dess innehåll.
Skolan i Kolström spred kunskapens ljus över lngarö

borna mellan 1874-1922, nästan ett halvt sekel och ef
ter denna period inrymde huset poststation fram till
1960. Ett hus med intressant historia.
Alla är välkomna till museet men ring först till Harry

Vanngård, kyrkväktare, tel. 272 3 6 och beställ tid.
Harry och Majlis Vanngård i finkläder från museets
samling, framfdr klockstapeln i Ingarö kyrka.
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VAD ÄR EN ORGEL?

Hur en orgelfungerar, har varit utgångspunktenför en
studiecirkel i SKS regi som hållits i Gustavsbergs kyrka.
Ledare har varit musikdirektor Hans Björklund.
Gustavsbergs kyrka har i sin musikundervisning 14

stycken elever i orgelspelning och denna kurs var när
mast tänkt som en utvidgning av den vanliga individu
ella och spe/tekniska undervisningen.

Domkyrkoorganist GotthardArner demonstrerar vid ett
studiebesök orgeln i Matteus kyrka för Liselotte Pet
tersson, Lena Holmvall och Erik Wennerholm.

Tack
Ett hjärtligt tack till KF, AB Gustavsberg samt arbets
kamrater för uppvaktningen på min 50-årsdag.

Lisa Måhlberg, Mölntorp

Ett stort, varmt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Edla Sofia

NU ÖPPNAR JAG EGET!
Under mina 5 år som mekaniker tör utbordare och med min långa tävlingserfarenhet
som givit rniq 3 EM har jag skaffat mig en erfarenhet som nu också kommer dig tillgodo.
Söker du en Evinrude specialist när det gäller råd, motorköp eller service, kontakta rniq.

Verkstad för Evinrude, Johnson, Mercury, Chrysler.
Nya och beg. utbordare.
Hämtningar och leveranser ordnas.

EVlnRUOEE
erfarenhet och prestanda

SÅ HÄR HITTAR DU MITT FÖRETAG ...

"~- t~~UTBORDAR,. 5PHIAU5T.EDL· =41- I I LASSE ~-~J=§:j~\\TJ
TOLLARE BRUK
(Skurusundet) Box 2075 • 13202 Saltajö-Boo 2 • Tel. 08-7154900

□

Bensin
statoo
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GUSTAVSBERG

Vigda
1975
6/12 Mats Olov Mehlqvist o. Roina Birgitta f. Sköldqvist
18/12 Hans Petter Nysted o. Hely Birgitta f. Lamberg
23/12 Teuvo Olavi Seppälä o. Raija Katariina f. Roukala

Födda
7/1 Rolf Tobias son till Rolf Erik Demander o.h.h. Marie Marga

reta f. Zetterqvist, Björnskogsv. 68
8/1 dotter till Lars Gunnar Tanttari o.h.h. Kaija Kaarina f. Kar

hu, Hästhagsv. 7
9/1 Jessica Marie dotter till Joao Cardoso Da Silva o.h.h. Else

Marie Mattsson, Markörst. 8, I
11/1 Peter Magnus son till Arvi Matti Heikkilä o. Aili Mäkeläinen

Hugdahl, Nelsonst. 3
13/1 son till Björn Karl Gustav Jansson o.h.h. Britt-Marie f. An

dersson, Skyttev. 30
24/1 dotter till Seppo Tapio Repo o.h.h. Ulla Anneli f. Kettunen.

Rutens v. 14
26/1 son till Jaakko Tapani Lahti o.h.h. Jolanda f. Vettese, Björn

skogsv. 64
3/2 son till Jill Britt Engström, Meitens v. 15
3/2 son till Mary Birgitta Jonsson, Björnskogsv. 72 o. Arne Tom

my Edman
4/2 dotter till Danica Spasic, Markörst, 4
10/2 dotter till Radomir Ivanovic o.h.h. Vera. Nelsonst. 8
14/2 dotter till Kjell Ove Thelberg o. Elin Margaretha Pettersson.

Markörst. 8, nb
15/2 son till Sven Arne Bertil Jonsson o.h.h. Berndes Jonsson, Ulla

Maria Elisabeth, Älggårdsv. 32
16/2 son till Nils Johan Höglund o.h.h. Mary Margareta f. Back

man, Skyttev. 36, bv
17/2 dotter till Osmo Sakari Kiviharju o. Paula Annikki Niemelä,

Skyttev. 27, II
21/2 son till Dusan Gligorijevic o.h.h. Slobodanka f. Dragovic,

Nelsonst. 5
22/2 son till Per Lars-Olof Ingemar Lötblad o.h.h. Mary Hellen f.

Sipi, Markörst. 9
23/2 son till Barbro Harriet Wahlsten, Markörst. 8 o. Lars Tors

ten Gustavsson
23/2 son till Lars Erik Ivar Nordgren o.h.h. Ingegerd Marie-Louise

f. Lindström, Hermelinv. 24
25/2 son till Kjell Åke Dahlgren o.h.h. Ann-Cathrine Elisabeth f.

Jerneke, Skyttev. 15
27/2 son till Timo Laihinen o.h.h. Eila Marjatta f. Tournola, Renv.

2
28/2 dotter till Jouko Viljami Mustonen o.h.h. Tuija Anneli f.

Vaappo, Björnskogsv. 36
5/3 son till Mari Louise Hansson, Rutens v. 20
9/3 son till Teuvo Olavi Seppälä o.h.h. Raija Katariina f. Rouka

la, Nelsonst. 4
9/3 dotter till Eva Kristina Tysk, Markörst. 5

I 0/3 dotter till Pirkko Anneli Purtsi f. Rikala, Skyttev. 3
11/3 son till Kauko Kullervo Ahonen o.h.h. Helvi Kaarina f. Hän

ninen, Renv. 12

1976
24/1 Stig Jesper Fellke o. Ulrika Birgitta Marianne f. Fredriksson
31/1 Alpo Heikki Paananen o. Airi Anita f. Rossi
28/2 Seppo Valde Saarela o. Eija Inkeri f. Arvola

Döda
18/2 Tore Edvard Eugen Scholtze, Värmdög. 2, 74 år
22/2 Augusta Hasselblad f. Lyktberg, Rogestav. 13, 78 år
3/3 Axel Valfrid Jonsson, Östra Ekedal, 86 år
4/3 Elin Albertina Stomberg f. Stålkrantz, Hästhagsv. 18. 77 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar firas kl 11 Högmässa. Nattvard (HHN) firas i re
gel varannan söndag (bl a 18/4, 2/5, 16/5 och 23/5). Första sönda
gen i varje månad (tex 2/5, 6/6) är församlingens särskilda dopdag,
då dopet äger rum i församlingsgudstjänsten kl 11 - dopets rätta
plats. Tala i god tid med kyrkoherden om dop, tel. 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det Bibelläsning och Bön i kyrkan. Helgfria
lördagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Kyrkokören, Ceciliakören och Ungdomskören,
har ett livligt program med medverkan i gudstjänster i kyrkan och på
Gustavsgården samt ett utbud av konserter.

Kyrkokören medverkar i högmässan: 16/4, 18/4. 2/5.
Ceciliakören medverkar i högmässan: 25/4.
Ungdomskören medverkar i högmässan: 9/5.

Är du intresserad av att bli med och sjunga i någon av körerna så
kontakta då musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15, 300 52.
Välkomna!

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
"Barnens kyrktimme" är det varje lördag kl 10 i kyrkan. Välkom
men till en stund av undervisning, pyssel och gemenskap. Barn i åld
rarna 4- I 3 år. Behöver du skjuts åt ditt barn, kontakta ungdoms
sekreteraren, tel. 300 52.

Vardagsverksamhet (juniorerna) träffas varannan tisdag (tex 20/4)
på Björnskogsvägen 5 2 kl 18- 19.30.

I Hästhagsskolan träffas vi varannan torsdag (tex 22/4) kl
18-19.30.

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
3/1
9/1
i4/l
19/1
22/1
4/2

Döda
Axel Fridolf Fredriksson, Pensionärshemmet, 77 år
Sven Adolf Eklöf, Östernäs, 55 år
Per Henry Thunman, Bergv. 10, 69 år
Karl Gustav Leonard Andersson (Lilja), Säby gård. 90 år
Agneta Elisabet Segergren f. Sjöö. Slingerst. 64. 33 år
Tyra Emilia Malmstedt f. Jakobsson, Brunn. 81 år

Födda
9/1 son till Stig Alfans Lindgren o.h.h. Githa Margareta f. Brandt

berg, Lugnet, Skälsmara
28/1 son till Karl Olov Herbert Jansson o.h.h. Ingrid Margaretha f.

Karlström, Återlögav. 16
1/2 Bror Fredrik son till Kurt Roland Sjölander o.h.h. Barbro

Kristina f. Friberger, Kalle Flygares v. 21
4/2 Fredrik Nils son till Alf Nils Gunnar Östling o.h.h. Gulli Bir

gitta f. Andersson, Mäster Palms v. 6
19/2 dotter till Hans Gustav OlofAndersson o.h.h. Susanne Mari f.

Carlsson, Sjöstugan 2
7/3 son till Bengt Towe Grisell o.h.h. Lorelei Elsa Randall Gri

sell, Gruvv. 4, Baldersnäs
8/3 son till Leif Artur Göthe o.h.h. Zaida Margareta f. Renner

stedt, Bageriv. 2
9/3 dotter till Lars Sören Hård o.h.h. Annika Margareta f. Na

siell, Marikav. 7

Vigda
18/2
28/2

Jan Erik Nilsson o. Margareta Schönander Nilsson
Anders Valter Beckrot o. Gunilla Margareta f. Belz

GUSTAVSBERG ...

Vi pysslar, gör hobbyarbeten, leker, tävlar och har gemenskap. Väl
komna!

Barnfilmklubben visar den 6/5 "Vi på Saltkråkan" mm. Tid och
plats: Munkmoragården kl 9-10. Munkmoraskolans matsal kl
15-16. Hästhagsskolan kl 16.30-17.30. Gratis!

Kyrkans Ungdom har den 21/4 en "tävlingskväll" på Björnskogs
vägen 52. Kl 19 är den. Valborgsmässofirande blir det den 30/4 på
Ingarö tillsammans med Ingarö KU. Den 5/5 kl 18.30 visas i Eke
dalsskolan Hillmanthrillern "Den gula bilen". Terminen avslutas den
13/5 med en vårfest på Ingarö kl 19. Skjuts från Gustavsbergs kyrka
18.45.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Arbetskretsen träffas i Kristallsalen kl 19 varannan tisdag (tex 13/4).

KONFIRMATlONERNA:
Vårens konfirmander kommer att "gå fram" i två omgångar på
grund av det stora antalet. De första helgen 15-16 maj och andra
omgången 22-23 maj.

UPPLYSNINGAR:
Gudstjänster, vigslar, dop, jordfästningar mm: Kyrkoherde Hans
Ekström, tel 300 52. Barn, ungdom, konfirmander mm: Försam
lingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35,300 52. 08/742 24 07.

Musiken: Musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15. 300 52.

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 hålles högmässa. Var tredje gång firas i regel Natt
vardsgudstjäns, tex 19/4, 9/5. I :a lördagen i varje månad kl 18 Helg
målsbön.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Närmast hålles trivselkväll i Ingaröhemmet kl 19.30 den 22/4 och
20/5.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Tngarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag (t ex 14/4, 28/4).
Närmare besked ger fru Maj-Lis Wanngård, tel 272 36.

KONFTRMATTON:
Vårens konfirmation blir detta år den 9/5. Kl 9.30 blir "förhöret" och
kl 11 "går konfirmanderna fram" till sin första Nattvardsgång. För
äldrar, anhöriga, vänner och den övriga församlingen hälsas väl
kommen till högtiden.

Konfirmandföräldrasamling hålles "inför konfirmationen" efter hög
mässan den 25/4 i Ingaröhemmet.

Sommarkonfirmation blir det i år med läsning 16/6-11/7. Anmäl
ningar kan göras till pastorsexpeditionen eller till Karl-Erik Ceder
lund, tel 300 52, 342 35 eller 08/742 24 07.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Barnens kyrktimme träffas varje lördag kl 9.30-11 i Ingaröhemmet.
Välkomna!

Barnfilmklubben visar "Saltkråkan" mm torsdag 6/5. Kl 10.15 i bib
lioteket, Brunn, och kl 18 i Ingaröhemmet.

Kyrkans Ungdom har den 22/4 en "tävlingskväll" kl 19 i Ingarö
hemmet. Den 30/4 ansluter vi till församlingens Valborgsmässofi
rande och den 6/5 visas Hillmanthrillern "Den gula bilen". Den 13/5
blir det stor terminsavslutning med idel överraskningar kl 19 i Ingarö
hemmet.

BARNKÖREN:
Barnkören övar efter särskilt schema lördagar kl 11-12. Hör med
musikdirektor Karin Borg, tel 08/747 92 33.

Ett sätt att hedra på högtidsdag eller vid jordfästning!
Sänd en gåva till Värmdö kommuns blomster- och gåvo
fond, postgiro 316 12 - 5.
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PÅ LÄIT SVENSKA Tack
Invandrare i Västerås röstade* på prov"

Vet du hur man gör, när man röstar"? Vet du hur många
val-sedlar du ska använda? Det är ett par av de frågor,
som Västerås kommun ville ha svar på. Därför ordnade
man ett prov*-val för invandrare den 25 februari. Sam
ma kväll talade man om provvalet i TV-programmet
Kvälls-öppet.

120 personer var med i provet. Och visst blev det
många problem: Deltagarna fick tolk-hjälp för sent. Ib
land stod två personer bakom samma val-skärm och
röstade. Nu hoppas man, att man ska klara problemen
bättre den 19 september. Då är det ju politiska val i Sve
rige och invandrare får vara med för första gången.
De ska också få mer information före val-dagen. Re

dan nu har många invandrare över 16 år fått informa
tion om Sverige i ett häfte med posten (se nr 7/76).
Många har också börjat i någon studie-cirkel om Sveri
ge och rösträtten. I augusti kommer ett häfte om hur
man gör när man röstar (från Riksskatteverket). Det
kommer med posten till alla invandrar-adresser. I au
gusti kommer också Invandrar-tidningen på olika språk,
bl a "på lätt svenska", med ett stort nummer om röst
rätten och de politiska partierna.
Vill du veta mer om partierna nu? Kontakta då deras

organisationer i kommunen. Adress och telefon-num
mer finns i telefonkatalogen. (Se också nr 1/76!)

Många kvinnor med låga löner i deltidsarbete
600 000 kvinnor i Sverige arbetar på del-tid (bara en del
av dagen). De flesta av dem har män, som arbetar på
heltid (hela dagen). Bara 57 000 män har deltidsarbete.
Statens delegation för jämstålldhet" mellan män och
kvinnor heter en grupp, som har undersökt frågan om
deltidsarbete.
Gruppen tycker att man ska göra så här, för att de

deltids-arbetande ska få det bättre:
De som har deltid ska kunna få arbeta längre tid, om

det finns jobb. Arbets-givaren ska fråga dem först, in
nan han anställer fler människor.
Många deltidsarbetande har dålig yrkes-utbildning".

AMS* behöver ge dem information om, vilka kurser
som finns för dem.
Man ska arbeta för att alla ska kunna få jobb på hel

tid, om de vill ha det.
Kvinnor över 30 år har deltidsarbete mycket oftare än

yngre kvinnor. Det visar undersökningen. De flesta ar
betar med städning, hälsovård och sjuk-vård, husligt ar
bete (att sköta ett hem, laga mat etc.), kontors- eller af
färsarbete. Det är yrken med låga löner. Där arbetar
många kvinnor men inte många män.

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

Uno Skoglurid

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för blommor och presenter vid min pensionering.

Bertil Bergström

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning - arbetskamrater på SPF och TEC, tillfiirsäij
ningskontoret Fleminggatan, distriktschefer i Sverige,
Norge och Danmarkför blommor och presenter då jag
slutade min anställning vid uppnådd pensionsålder.

Eric Svenson

Ett hjärtligt tack till alla arbetskamrater och arbetsled
ning för uppvaktning vid vår pensionering.

Signe och Valle Holmberg

Vi är ett tacksamt pensiondrspar, som ännu har lite av
orken kvar att sända en kär hälsning och tack till ar
betskamrater och fabriksledning för uppvaktningen ef
ter slutad arbetstid.

Aina och Stig Lindahl

Arbets-tiden per dag behöver bli kortare för alla, sä
ger gruppen. Man förstår det, när man ser den höga siff
ran för deltids-arbetande kvinnor. Man måste också ord
na daghem till alla barn som behöver det.

ORDET BETYDER
*röst!a -ar -ade -at De ska rosta.eå« ska välja t ex representanter till
riksdagen eller kommun-fullmäktige.

"prov- -et -en Vi gör det på prov-evi gör det för att se om det går bra
eller inte.

*Jämställdhet -en Jämställdhet i arbetete-t ex när en kvinna och en
man har samma typ av arbete och får samma lön för det.

*arbetsvillkor -et - Bra arbets-villkor»: ex bra lön, bra arbetstider,
billigare lunch, etc.

"yrkesutbildning -en Hon får yrkesutbildning+non får lära sig ett
yrke (ett arbete) tex i en skola eller på en kurs.

*AMS=Arbelsmarknadsstyre/sen. Det är en central myndighet för
frågor om arbete. Arbetsförmedlingen är den lokala myndigheten.
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Handla konsumentägt!

Hos oss kostarfdrgkort
1:20 för 9x9 cm
1:50 för 9xl3 cm
och 9xll,5 (spocket)
Kopieprisema gäller vid framkallning och samtidigt kopi
ering. Framkallning kostar 7:50. Kopiorna Du får är siden
mattkopior med tålig, reflexfri yta.
POST-A-PHOTO 9xll,5 och 9x13-kopiorna är datum
märkta och har adresslinjer och portoruta på baksidan och
kan därför postas.
Vid framkallning och första kopiering gäller garantikopia
dvs Du behöver inte betala för över- eller underexponerade,
oskarpa eller felaktigt beskurna bilder.

Agfamatic2008Pocketmed
Philips Topflash blixtstav
Agfamatic 2008 En liten behändig kamera, som är lätt alt
använda. Den har sensoravtryckare och snabbframmat
ning, sk repitomatic. Objektiv med ljusstyrka 1:9,5.
Slutartid 1/50 och 1/100 sek.
Presentask med kamera, I färgfilm, bärkedja och Top
flash blixtstav. 198:-
Philips Topflash Det moderna blixtsystemet med säker
blixtfunktion. Innehåller 8 blixtar. Passar till Agfamatic
~ 2008, 3008 oc. h 4008 /2.95

~DOMUS GUSTAVSBERG

Arets stora Sverigebroschyr med information för alla som
tänker semestra i Sverige har utkommit. Man får den gra
tis i alla turist- och resebyråer, vissa bensinstationer och på
större järnvägsstationer i hela Sverige. Dessutom finns
Sverigebroschyren ombord på Linjeflygs plan. Månda
gen den 26 april delades den ut i Pressbyrån i Stockholms-,
Göteborgs- och Malmöområdena.
Broschyren "Sverige är fantastiskt" innehåller massor

med tips både för den som håller på att planera sin semes
ter och för den som redan är på väg. Hur och var man kan
bo och äta, vad det kostar, var man badar, cyklar, vand
rar eller paddlar bäst - det är sådant broschyren ger be
sked om. Man hittar också information om camping, fis
ke och bilrundturer.
Spelmansstämmor, teater, folkfester och konserter

finns med liksom tips om kurser i bl a vävning, växtfärg
ning och till och med knuttimring!
Allt fler frågar efter färdiga semesterpaket - ett be

kvämt och prisvänligt sätt att resa också i Sverige. Exem
pel på olika arrangemang lämnas.
Adresser till organisationer och researrangörer, tele

fonnummer till Sveriges alla turistbyråer, en bra karta,
uppgifter om sevärdheter i hela landet och många vackra
färgbilder gör broschyren extra värd att spara.
Den som tänker tillbringa semestern i Sverige gör klokt i

att skaffa sig broschyren "Sverige är fantastiskt" i god tid.
Det har visat sig att den brukar ta slut mycket snabbt trots
att upplagan är så stor som 450 000. Utgivare är Sveriges
Turistråd, den nya centrala turistorganisationen som bil
dades vid årsskiftet.
Och så har vijuFrida i varje län, dit man kan ringa och

höra vad som pågår. Hennes nummer finns i telefonkata
logen på Frida Fritidsinformation (tfnsvarare) och i den
nya Sverigebroschyren. Glad Sommar!

1 !//:-=<::x:3
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Badkaret som duschplats.
Badkaret är naturligtvis utformat så man ska kunna ligga bekvämt och bada.
Men det fungerar också utmärkt som duschplats. Botten är bred och plan och så
lång att duscharen kan kliva in och ut i duschstrålen. Här är några tips. Hur man gör
badkaret till en ännu bättre duschplats.

Stödhandtag
Sätt ett handtag på väggen vid
karet. Bra att hålla sig i. Lättare
att ta sig i och ur.

Handdusch
Så här ser den nya handduschen
ut. Lätt och behändig. När den
sitter på sin vanliga plats på
badkarskanten syns inte slangen
och är alltså inte i vägen när du
ska göra rent.

Badkarshylla
Utmed karets långsida mot väg
gen kan du sätta upp en hylla
som extra avlastningsplats.
Gustavsbergs gör en i emaljerad
plåt i samma färger som bad- ·
karen. Bredd 15 cm. Ger bättre
armbågsrum när duduschar.~

~.,:...,..,..,-;-;-;-;;.;.;-;---,-,-,.

Våggstång
Handduschen kan du sätta upp
på en väggstång med justerbart
fäste. Så har du båda händerna

7 Termostatblandare
Badkarsblandaren sitter på ka
rets fotända. Du har en pådrags
spak för vattnet och en ratt för
konstant temperatur. Du ställer
om från kar till dusch genom att
trycka på en knapp. Den återgår
alltid till kar när du vrider av
vattnet.

l);;i:::!!!'.'.!'.:; 1;;;, rnm@l!mii ;mu; y , . ·•"'''',,, '\'fo'!/''/'.·.·.···~~ ·.·.·.·.·. ..·.·.·.·.·

:i:sfi;ifi!/i;!/;i!!Z:U

Bred, plan botten
Gustavsbergs badkar har bred,
plan botten så att man står på
jämn yta när man kliver in och
ut i duschstrålen. Eller sitter om
man nu föredrardet.

Duschdraperi
Det finns massor av färdiga
duschförhängen i olika färger
och material. Enkelt att sätta
upp på gardin- eller expander
stång ovanför badkaret. Och så
kan du duscha högst privat och
slipper stänka ner mer än nöd
vändigt. Tänk på att draperiet
ska vara lagom långt så att det
kan läggas innanför badkars
kanten.

Duschorama
Så heter det nya siittet att
duscha. Vattnet kommer från
fyra håll och du blir duschad
runt om samtidigt. Den höj- och
sänkbara duschramen kan dess
utom fällas in mot väggen när
du inte använder den.

Halkritatta
En halkmatta är en billig för
säkring. Du står extra stadigt i
duschen och kliver i och ur
karet litet säkrare.

· ·• AB Gustavsbergs Fabriker
Fleminggatan 62 B, Box 12159,
102 24 Stockholm 12, tel. 08-52 08 60

Badkarsfat
Tvål, svamp, borste, sharnpo vill
du helst ha nära till hands. Bad
karsratet Sindbad från Gustavs
bergs finns. i flera fina färger.
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