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"Stranden" är en vitglaserad relief i stengodsschamotte,
som Stig Lindberg har gjort för simhallen i LO-skolan
Hasseludden, inte långt från Orminge. Stig var på rund
vandring på byggarbetsplatsen till den nya skolan vid
stranden av Saltsjön, då han fick uppslaget till reliefen:
- Där fanns anknytningen till stranden och vattnet.

En havsstrand är för mig platsen där man spanar mot en
fjärran horisont och nya mål, en bild av verksamheten
vid skolan. På stranden spolas också upp spillror av den
verklighet skolan och dess elever är satta att förändra.
Så vill jag gärna att man ser på "Stranden", säger Stig
Lindberg.
Den 27 oktober överlämnades "Stranden" som gåva

från Kooperativa förbundet, KF, till Landsorganisatio
nen LO. Skissen till 'Stranden" överlämnades i sam
band med LOs 75-årsjubileum. Arbetet har tagit ca tre
år. Detaljer av reliefen visades på Nationalmuseum på
jubileumsutställningen. Stigs medarbetare har varit Dan
Grip och Börje Berglund. .

Svenska Keramikerskolan har haft en utbildnings-
kurs för arbetsledare i Gustavsberg under vecka 42 och
43. Deltagarna kom från IFÖ, Höganäs, Rörstrand och
Gustavsberg, som samarbetar på det området.

Värdinnorna och värdarna på YVS-sektorns di
striktskontor har varit i Gustavsberg på kurs 26-28 ok
tober. De skulle lära sej sälja per telefon och att ge råd
till kunder om badrumsplanering och inredning.

I besöksboken syns det att det börjar bli vinter. Inte så
att vi inte får några besök. Men det är en annan typ av
besökare. Skolorna är flitiga: Under slutet av oktober
och början av november kom 25 skolledare från Stock
holmsområdet, 42 barn och fröknar från förskolan
Labyrinten i Hemmesta. Härnösands hushållningssäll
skap representerades av 40 personer. 20 deltagare i en
barnsköterskekurs, 15 deltagare i en kvinnogrupp från
Libyen och 20 patienter från Boo sjukhus har också va
rit här.

Värmdö Kommun
bibliotek
Öppethållningstider:

Måndag tomfredag kl 10.00-16.00, 18.00-20.00.
Sagostundför barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11.00.
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Har ni sett defina lekredskapen vid Munkmora. Ettfint arbete utfört av slöjdlärare Sven-Erik Nilsson och en del av
hans elever. Underlaget kom till efter teckningstävlingar där de två bästaförslagen röstadesfram i varje klass, efter
det gjordes en modell och sen var det inte alls att bara köpa infärdiga komponenter och bygga upp verket, utan Sven
Erik fick starta ett litet företag för att fullborda denna "skräddarsydda" lekplats.

November, hemtrivsel, studieflit, kulturutbud, nakna
vackert tecknade träd mot gråtunga regnmoln, spindel
väv i polyantharosorna, det är mycket att glädjas åt den
na månad. Personligen fröjdas jag dock mest· över att
månaden trots allt leder fram till tulpanerna i maj. Alla
är vi inte vintermänniskor, somliga borde gå i ide när
mörkret faller på om hösten - godnatt.
Nu vilar grönskan i frusna knoppar och det är den all

ra sista minuten för inomhusdrivning av jultulpaner.
Gustavsbergs Idrottsförening jubilerar ännu ett par må
nader och i detta höstnummer visar vi en del gamla bil
der från deras 70-åriga historia.

Runt Farstavikens hus och stugor smyger inbrotts
tjuvar, amatörer mest, någon gång är det fråga om
proffs, men de flesta inbrotten verkar vara inspirerade av
ungdomars behov av spänning.

För att bli lite gladare bad vi Hilding att gå ut och leta
trevliga lekplatser med lekande barn på norr och i söder
och resultatet, som syns på mittuppslaget blev riktigt sti
mulerande.

Undrar ni över omslagsbilden, så får ni förklaringen
på sidorna 4-5, där Birger Hultstrand berättar om de
1200 milj. år gamla formationerna.på Runmarö kalk.
Lisa Larsons, All Världens Barn, fortsätter att samla

in pengar till behövande barn i världen och vår japanske
vän Nose, "vår man i Japan", har varit på besök i Gus
tavsberg.
Generationsväxlingen inom företaget drabbar hårt

och generationers kunnande försvinner med varje ny
uppsättning pensionärer som avtackas.
Domus tillbyggnad är nu helt klar och har återinvigts

med musik, uppträdande och specialerbjudande.
Mölntorp har fått ny chef och väntar bättre konjunk

turer, alltmedan personalklubben är som alltid livaktig.
Även Gustavsbergs nya Personalklubb seglar fram

för fulla segel, så det är riktigt löftesrikt för vår framtida
fritid. Detta var något ur höstnumret, julnumret kom
mer inte långt därefter. Till dess, har det så bra.

Red
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RUNMARÖ KALK
Birger Hultstrand berättar här om den enligt geologerna så där omkring 1200 miljoner år
gamla berggrunden, som Hilding tagit denfina omslagsbilden av. Uppkomsten av mönst
ren kom till då det glödandejordklotet svalnade och torkade -precis som efter ett vulkan
utbrott. B. H. är seglare,författare och översättare - mestpå det marina området. Han har
tex översatt ensam- och långseglaren Chichester till s;enska.

Sydöstliga delen av Värmdö kommun är ur geologisk
och botanisk synpunkt av stort intresse. Från Skarp
runmarn sträcker sig stråk av leptit sydvart på väst- och
östsidan av Runmarö, på Storön, Risselö, Munkö med
närliggande skär, på Nämdö öster om en linje Långvi
ken-Ängsholmen och på skären Skabban och Höghol
men norr därom, på Mörtö och Mörtöklubb samt slutli
gen som en smal strimma på östkanten av Mörtö Bunsö.

Och vad är då leptit? Kemiskt-mineralogiskt kan den
sägas vara en finkornig, sur gnejs, och att gnejsen kallas
sur eller salisk innebär att den i huvudsak består av
kvarts och fältspat. Tillsammans med hälleflintor, kalk
sten, skiffrar och malmer bildar leptiten huvuddelen av
vad man kallar "leptitformationen", som i Fennoskan
dia är berggrundens och jordskorpans äldsta kända for
mation.
De som har slagit upp sina bopålar här ute kan såle

des sägas ha byggt på själva urberget.
Vad som ytterligare gör trakten så intressant är rike

domen på kalksten. Stora fyndigheter finns på Run
marö i anslutning till träsken. Kalk finns också på alla
ovan nämnda öar till och med Mörtöklubb. Särskilt iö
gonfallande är förekomsterna på St. Limskär och Kalk
kobben, resp öster och söder om Munkö. Som synes av
bilden är Kalkkobbens veckade lager av leptit och sili
kater i kalkstenen mycket suggestiva. Över huvud taget
är denna del av skärgården rik på blottningar som på ett
storslaget sätt visar bergarternas egenartade strukturer.
Från sjön är dessa blottningar klart synliga exempelvis
på Munkö sydsida och vid Skabban.
Kalkförekomsterna inom området är onekligen bety

dande. Dessvärre svarar inte kvaliteten mot kvantiteten,
och i varje fall numera är fyndigheterna knappast lön
samma för brytning. Kalken kan sägas vara "oren" på
grund av insprängda silikater, och inte ens där kalken är
som renast, på Runmarö, är den fullt fri från leptitband.
Små försök gjordes i början av 1900-talet att bryta
byggnadssten på St. Limskär, Höga Fladkläppen och St.
Runö söder om Runmarö, men med ringa framgång.
Synligast är spåren härav på St. Limskär. Mot slutet av
1800-talet gjordes försök med kalkbränning på Run
marö norr om Nore träsk. Ugnen lär ha varit mindre väl
byggd, utbytet blev skralt och företaget övergavs. Ce-

mentbränning har också varit på tal och föremål för un
dersökningar, men eftersom kalken är bemängd med
stora kvantiteter kvarts, hade det varit nödvändigt att
importera bauksit till Runmarö, och då blev det för dyrt.

Men går vi tillbaka till äldre tider, har rätt stora mäng
der kalk producerats vid Runmarö gamla kalkbruk, san
nolikt det första och möjligen det enda i sitt slag i landet.
Den tidigaste användningen av kalk kan dateras till våra
äldsta murade kyrkor på 1100-talet. I början av 1500-
talet togs kalk huvudsakligen från Åland, men i varje fall
senast den 27 januari 1575 kommer Runmarö bruk - el
ler som det oftast kallades, Wärmdööns kalkberg - på
allvar in i bilden, då Johan III ger fullmakt för Phillip
pus Henrichsson att vid kalkberget bränna den "mäste
Kalch som mögeligtt ware kann". Det uppgavs att risk
annars fanns för kalkbrist vid befästningsarbeten bl a på
Stockholms slott.

Emellertid var kalkfyndigheterna kända och troligen
utnyttjade långt tidigare. Det finns två donationsbrev
från Magnus Ladulås 1288 till franciskanernas munk
kloster och S :ta Clara nunnekloster i Stockholm, och gå
vorna gällde bl a Runmarö. Hur fördelningen skulle ske
klostren emellan framgår inte klart, men det har - av E.
Jansson 1934 - tolkats så att munkarna, som var stora
byggmästare, fick ta hand om kalk och virke, medan
nunnorna uppbar allmogen åvilande skatt. Ett minne
från den tiden är namnet Munkö. Här finns dock nu inga
spår efter boningar eller kalkugnar.
"Kalckbruket i Wermdöön" eller "Rumbo Kalck

bruk" nämns vid åtskilliga tillfällen under 1600-talets
första decennier, men vid mitten av detta århundrade
blev det sannolikt nedlagt. Orsakerna var två - den ena
brist på bränsle för bränning; all skog på Runmarö sägs
ha varit skövlad; den andra svår konkurrens från Got
land, vars kalk onekligen var renare. Emellertid har bru
ket fått ett eftermäle av intressant slag i en rapport 1691
av lantmäteridirektören Gripenhjelm. Där anges att
Stockholms slott "skall mästadels vara upmurat med
den kalck, som är bränd wijd Rumbo Kalckbruk".

Under en kort tid på 1730-talet återupptogs driften av
riksrådet Olov Cederström, som bl a ägde hemmanet
Uppeby. Mantalslängden för 1740 antecknar "Run-
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Vem känner gänget i halmhatt och skärmmössa
· Hallå alla gustavsbergare! Hur många känner igen sig själva eller sina fäder på detta
maskulinafotofrån Bleksäng? I halmhattarnas 1920-tal när våra nu avgående pensionä
rer var små barn. Skicka gärna in namnförslag, det skulle vara roligt om det gick att namn
ge de flesta av dessa idrottsintresserade gustavsbergare.

RUNMARÖ KALK

mars Kalck-Bruks folck: I bokhållare, I smed, 7 dräng
ar, I piga".

Var kalken tidigast bröts är inte känt. Däremot är det
både skriftligt dokumenterat och styrkt genom lämning
ar var bruket legat. Omkring 600 meter norr om Nore
finns en kalkstensås och öster om den en tidigare odlad
mosse som kallas Kalkbergsmossen. Här finns spår efter
brytning och tecken till gamla husgrunder. En stig går
från Lerkilavägen ner till stranden mitt för Storholmen,
och där är tre stora gropar,jordugnar med öppningarna
vända mot sjön. Utanför ugnsplatsen kan man vid lugnt
väder och klart vatten skönja vrakrester efter sjunkna
skutor. Sundet mellan Runmarö och Storholmen bör ha
varit relativt skyddad lastageplats.
Under de tidigare brytningsskedena slogs kalken loss

med spett. Det finns spår av sprängning, närmare be-

stämt borrhål med så stor diameter som 4 cm, vilket in
nebär sprängning med krut. Detta förekom näppeligen på
1600-talet, och troligen har dessa sprängbrytningar skett
under den sista perioden på 1730-talet.
Produktionen kan inte ha varit särskilt stor med vår

tids mått mätt. Kanske tusen ton per år när den var som
störst.
Industriellt har numera kalken ringa betydelse, men

för växtligheten är den ovärderlig. Florans rikedom på
öarna är väl bekant, på Runmarö världsbekant. Vegeta
tionen av gullviva och andra vårens blommor är magni
fik, orchideerna rikt företrädda, bl a av guckusko på
Munkö. Som en liten kuriositet kan slutligen nämnas att
en oxelart, den vita oxeln, Sorbus Aria, har Runmarö
som enda kända växtplats.

Birger Hultstrand
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FÖRETAGSN ÄMNDEN
Tisdag 1976-09-07
Kolbäcks Gästgivargård
kl. 11.10-14.10

Allmän översikt
Enligt Bo Broms börjar vårt land nu komma ur den lågkon
junktur som präglade 1975. Vi ligger dock i fas något efter det
internationella läget beroende på den exporteftersläpning vi
haft inom basindustrierna papper och stål. Produktionen har
emellertid kunnat hållas på en förhållandevis hög nivå och la
gerökningar har skett. Genom det statliga lagerstödet har ar
betslösheten hållits tillbaka. Vi 'måste nu minska lagren.

Även GF har sökt lagerstöd och vi väntar ett gott utfall för
bl a Oxelösund. Den privata konsumtionen är expansiv, vilket
exempelvis gynnar vår porslinsförsäljning.

För SPFs del betyder ombyggnads- och saneringssektorn
hygglig efterfrågan och 1977 förväntas en uppgång mot
70 000 nya lägenheter.

I övrigt uppvisar HPF och Plast hygglig försäljning. Plast
ligger t o m något bättre än budget, men det behövs ändock
stora insatser för bättre lönsamhet. Vi behöver också komma
in på nya områden och genom fantasi och hårt utvecklingsar
bete bör nya marknader kunna skapas. På VYS-sidan torde vi
främst kunna göra inbrytningar på fritidssektorn. I Fristad
pågår utvecklingsarbete på bl a en ny produkt, som vi fram
deles hoppas mycket på. Inom armatursidan finns goda ut
vecklingsmöjligheter både på sanitetsarmatur och annan tek
nisk armatur. Expansionsmöjligheter finns också på pumpsi
dan, där vår Växjöfabrik visar god lönsamhet.

På BKF har vi problem att fylla ut vår produktionsapparat
och gamla pannverkstadens lokaler borde kunna utnyttjas
bättre. På keramiska sidan arbetar några förberedande grup
per med olika alternativ inom ramen för begreppet "Keram
80". Senare kommer allsidigt sammansatta projektgrupper att
tillsättas. Ledamöterna ställde en del frågor. Bl a hade Kaj Id
hem uppfattat att omfattande produktionsnedskärningar pla
neras på HPF, men Gösta Westh dementerade detta och
framhöll att det var fråga om sortimentsbegränsningar.

Marknadsläget
Vi har en förhållandevis bra marknadssituation på keramiska
sidan och beträffande våra rörprodukter. En lagerminskning
är önskvärd i Oxelösund. För att behålla vår marknad på bad
kar krävs en ökad produktion. Lennart Lanebo, vår säljchef
för Mölntorpsprodukter, gav en kort översikt av marknads
läget. På svenska marknaden hoppas vi att paketlösningar
med kombination av diskbänkar och sanitetsporslin kommer
att ge en ökad försäljning. Exportsituationen är besvärlig, men
vi kan skönja en förbättring på tyska marknaden. Bo Broms
tillfogade att vi måste förbättra vår lönsamhet i Mölntorps
fabriken.

Produktionen
Bertil Dahllöfs produktionsöversikt startade på BKF där vi
brottas med inkörningsproblem av det nya conveyorsyste
met. Vi har också drabbats av ett ugnsras.
På SPF bereder oss fortfarande massan bekymmer och vi

har intensifierat samarbetet mellan produktion och laborato
rium, vilket vi hoppas ska leda till bättre primautfall. Efter se
mestern har vi också haft flera ugnsras, men de ombyggda ug
narna ska vara intrimmade inom några veckor.

Även på HPF har vi byggt om en ugn under semestern, som
vi räknar med skall vara fullt intrimmad i mitten på septem
ber.
PLF har haft goda utleveranser under en tid och orderin

gången är bättre än föregående år.
UHV har dålig beläggning på vissa avdelningar, och öns

kar fler beställningar.
Lars Lundberg redogjorde för Mölntorps produktion. Det

är problem att få tag i personal i Hallstahammarområdet och
produktiviteten är inte tillfredsställande. Flera diskbänksfa
briker tillämpar nu en ny pressteknik och vi har en särskild
projektgrupp som jobbar med metodförbättringar.
Kurt Hagelin undrade över den låga beläggningen på form

verkstaden och Bo Broms svarade att detta var av tillfällig na
tur, då det varken finns brist på ideer eller nya plastprodukter.
På en fråga från Ingemar Sjöstedt betonade såväl Bo Broms
som Tore Jansson att sektorer och fabriker måste ge UHV ett
bättre planeringsunderlag i budgetarbetet och i högre grad
söka tillvarata UHVs resurser.

Ha/vårsbokslutet
I Ruben Edqvist frånvaro gjorde Bengt Thyren en grundlig
analys av halvårsbokslutet såväl sektorvis som per fabrik.
KFs industrier har haft ett svagt första halvår, men prognoser
för andra halvåret pekar mot oförändrad årsvinst. Vi har inte
nått upp till budget första halvåret, men i jämförelse med 1975
kan vi notera en svag förbättring. Vi har också kunnat minska
vår skuld till KF, vilket givetvis är positivt.

Insatserför minskadfrånvaro
Bo Broms inledde med att nämna att vår situation är ganska
lik övrig svensk industri i detta avseende. Vi bör söka arbeta
efter ett bestämt program för att komma till rätta med våra
personalproblem. Han betonade också att vi bör söka och
pröva lösningar så nära individen som möjligt tex genom fad
derverksamhet.
Gösta Treskog framhöll att det finns tre "grupper" inom fö

retaget som särskilt måste jobba med dessa frågor.

a) Arbetsledare/chefer är nyckelpersoner

b) Personalavdelningen bör initiera åtgärder exempelvis till
skriva all arbetsledande personal och peka på frånvaro
problemen och arbetsledarens nyckelroll

c) Samarbetskornmitteerna bör diskutera och söka sig fram
till lokala lösningar.

Efter en livlig diskussion sammanfattade Bo Broms syn
punkterna i följande fempunktsprogram:

I) Vi bör ha en statistik som gör att vi kan utröna tänkbara
orsaker samt ge underlag för olika åtgärder vid onormal
och högfrekvent frånvaro.

2) Personalavdelningen bör tillskriva all arbetsledande perso
nal och peka på den nyckelroll dessa har. En uppföljning
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fabriksvis på arbetsledarträffar är också önskvärd av per
sonalavdelningen.

3) En rutin för läkarbehandling och samtal i ett tidigt skede
bör upprättas i samråd med dr Raxell.

4) Samarbetskommitteerna bör ägna dessa frågor särskild
uppmärksamhet.

5) Fadderverksamhet bör aktualiseras igen och personalav
delningen kan efter anmodan gå ut till samarbetskommit
teerna och ge tips och råd hur man lägger upp sådan verk
samhet.

Nämnden ajournerade sig för lunch, men då dessa fråge
ställningar är mycket viktiga för företaget, uppmanade Bo
Broms nämndledamöterna att ej släppa frågorna utan även ut
nyttja lunchen för vidare diskussioner.

Efter lunchuppehållet fortsatte diskussionen. Gösta Westh
undrade hur de beslutade försöken med fadderverksamhet på
SPF utfallit och Rune Löf svarade, att dessa av olika anled
ningar ej kommit igång.

Kai Jdhem framhöll svårigheterna för personal som jobbar
på ackord att fungera som fadder. Han efterlyste speciell er
sättning för inkomstbortfall.
David Hjerpe underströk att vi bör pröva alla möjligheter

för att lyssna till de anställda och söka ge hjälp i problem
situationer.

Bengt Thyren menade att en god boendemiljö också är vik
tigt för de anställda och gör att de blir kvar. Han ansåg att fö
retaget bör förbättra bostadslånen och i samverkan med kom
munen se till så att egnahemsbebyggelsen ökas.

Bo Broms nämnde om den planerade nybebyggelsen Kår
. boda/Mörtnäs och ansåg att bostadsfrågan kunde tillfogas
fempunktsprogrammet.

Beslöts att en avrapportering skall göras på nämndens de
cembermöte beträffande insatserna för lägre frånvaro.

En kort sammanfattning över vår rekrytering lämnades av
Gösta Treskog, varvid framkom att vi efter semestern anställt
över 100 personer, företrädesvis svensktalande ung arbets
kraft.

Anmälan om ledamöter
i Gustavsbergsrådet
Till personalavdelningen har inkommit uppgifter på flertalet
ledamöter i Gustavsbergsrådet och ytterligare uppgifter för
väntas den närmaste tiden. Rådet har sitt första sammanträde
1976- I 1-10 och på förmiddagen finns tillfälle för personalor
ganisationerna att sammanträffa.

Protokoll/rån samarbets
kommitteer etc
Protokollen från samarbetskommitteerna lades med godkän
nande till handlingarna. Tore Jansson saknade protokoll från
administrativa kommitten, och Lars Hillberg upplyste om att
man väntat med sammanträde då det saknas representation
från de kollektivanställda. Rune Löf meddelade att man ännu
inte utsett dessa.

Nationalmuseum
Preliminärt utställningsprogram

t o m februari 1977

Oktober-november 1976
KRAKOW - BIENNALEN
två salar internationell grafik.

November-december
13.12-6.1.77
MERA RÖRSTRAND
ur våra gömmor.

Januari 1977
OM MÅLERI
en introduktion av museets målerisamling.

Februari
1.2-6.3.77
EDGAR BÖCKMAN
en keramisk pionjär.

Pågående vandringsutställningar
KONSTEN - MODETS SPEGEL

NÄR FÖRNUFTET SOVER
etsningar av Goya.

KUNGENS GÅVA
från Östasiatiska museet.
Öppnar 18.2.77.

"BAROCKEN" heter en föreläsningsserie som bör
jar i november och pågår tisdagar kl 19.30 i hörsalen.
Tisdagen den 2, 9, 16, 23 och 30 november.

"UNGA SVENSKA MUSIKER" kommer tillbaka i
höst och började söndagen den 17 oktober med An
ders Wadenberg, piano som spelar Schumann. Det
blir sedan en söndag per månad. November 7 och de
cember 5; januari 23 och februari 20 samt mars 13. I
hörsalen.
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Sex glada pensionärer
har lämnat SPF-BKF
Nils Hedelius, bilden t.v., harjobbat ifabriken ett kvarts
sekel. Komfrån Närke och har alla de 25 åren arbetat
på Badkarsfabriken,första tiden som emaljarbetare och
senare som smörjare.
Nisse har slutat iförtidpå grund av en olyckshändel

se. En äkta friluftsmänniska och jjällvandrarre är han,
som också uppskattar vår skärgårdsnatur. Nu får han
tid att ägna sig åt vandringar och strövtåg i skog och
mark.

Agnes Ryss-Hansson är kulla, född i Orsa. Anställdes
på Sanitet 1946 och har alltså arbetat här i 30 år. Först
på "steatit" och sedan på monteringsavdelningen.
Lämnade Gustavsberg i och med sinpensionering och

återvände till sin hembygd Orsa. Trivs där i sin stuga på
"höjden" med fin utsikt över dalen, tillsammans med
förut pensionerad make.

Av de två flickorna på stora fotot ses Agnes t. v.
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Maj Hansson sitter bredvid, också hon börjadepå "stea
tit". Det var 1958 och Maj kom närmastfrån Värdshu
set. Här på SPF kommer många att minnas henne med
tacksamhet för hennes drygt femtonåriga tjänst på
lunchrummet ochför alla goda smörgåsar och kaffe som
serverats och avnjutits under årens lopp.
Maj är en resande dam, som kommer att ta väl vara

på fritiden till berikande resor i många länder.

Edmund Ekfors, längst t.v., kom tillföretaget 1966 och
har huvudsakligen jobbat på SPF som ugnsarbetare och
vakt i våra omklädningsrum. Han skall nu, som vi har
hört, passa sina barnbarn och hugga ved till hemmet på
Villagatan.

Nästa man heter Eskil Holm, han började här 1971.
Han har varit packare hos Harry Box. Eskil Holm var
försäljare till yrket innan han kom hit och tänkerfort
sätta med det efter sin pensionering. Han skall hjälpa
sin son med båtuthyrning och båtförsäljning.

Einar Wannberg, t. h., har arbetat här sedan i958 och
har varit SPF trogen hela tiden. Han ärf. d. egenföre
tagare i flskebra nschen från Sandarne.

Älskar att resa och har varit såväl i Afrika som Cey
lon och kommer säkert att fortsätta med att se sig om
kring i världen.

Vi önskar alla sex en rik, omväxlandefritid och väl
förtjänt vila och rekreation.

Foto: Leif Andersson.

När håststormen kom

Det stormade hårt vid båtvarvet iMölnvik i mitten av september, vågorna gick höga, båtarna slet sinaförtöjningar,
en segelbåt sjönk som synes. Foto: Leif Andersson.
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Det här är Ekbacken där de skogshuggande bröderna Jansson bor. I våras hade de inbrott på ljusa dagen när de be
fann sig på sitt arbete. Utom skadegörelsen blev de av med en del tillhörigheter bl. a. en minnessak av guld.

Mitt hem •• •ar min borg?
Mitt hem är min privata inmutning, men även här i vårt
ganska idylliska Gustavsberg bör man tydligen numera
räkna med objudna gäster. Den tid då vi lade nyckeln
under mattan och öppnade fönster för vädring när vi
gick till jobbet är avlägsen. Nu låser vi ordentligt om oss
och hoppas att våra fattiga ägodelar är värdelösa på tju
varnas marknad. Inbrottsvågen har nått samhällets inre
delar efter att i många år ha hemsökt sommarstugorna i
omgivningarna.
Fabriken har ju nästan av hävd varit ett begärligt mål

för folk med näsa för extrainkomster, men även där har
tillgreppen blivit fler och fräckare. Att klippa upp stake
tet under lunchtid och hämta ut tvättställ verkar stå i
särklass och om det var av rojalism eller missriktad spe
kulation, som någon stal flera hundra Silvia-tallrikar det
är frågan. Att prångla ut tallrikar, som bara säljs genom

en damtidning och inte kan köpas över disk, verkar vara
en omöjlig uppgift. Häromnatten var det åter staket
klippning på gång och Badkarsfabrikens lunchrum län
sades på 35 backar med, hör och häpna, tomflaskor.
Men den natten "fingo de intet" ty vakten nalkades, tju
varna flydde och bytet blev kvar.

Sinne för keramiska värden fattas inte heller. En stilla
afton denna sommar skruvade ett par "samlare" bort
skruvarna och lyfte bort lister och glas på utställnings
skåpet i Studions trappa, plockade ut Berndt Fribergs
pjäser och återställde skåpet i förut befintligt skick, dock
utan sitt sköna innehåll.

Sommarhusen på fabrikens marker har varit illa ute i
många år. Av spåren att döma rör det sig knappast om
yrkestjuvar, utan om barn och ungdomsligor på jakt ef
ter äventyr. Skadegörelsen är enorm och meningslös och
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verkar föregås av sniffarpartyn. Att vara förälder i dag,
det är att leva farligt, vi känner knappast den hårda verk
lighet som våra barn och ungdomar lever i. Våra värde
ringar och våra hämningar är så starka att vi avskär
mar oss från den nakna sanningen. Någonstans har vi
missat, någonstans gick det snett mellan generationerna
och vi hamnade i en otrygghet, som bara de starkare kla
rar av.

En natt i början av oktober var det yrkestjuvar i far
ten på Bråvalla. Ingen åverkan utan bara en kräsen
"hämtning" av porslin och två oersättliga "vikingasto
lar" tillhöriga Nordiska Museet. Det skall bli intressant
att se när de stolarna dyker upp igen, slika prakt
exemplar gör sig inte i våra vanliga vardagsrum.

Edla

De här pjäserna av Berndt Friberg är en rekonstruktion
av de stulna utställningsföremålen.

På bilden ses vikingasalen på Bråvalla. Där stals två av karmstolarna i fonden. Foto: Nordiska Museet.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Frosten har bränt alla Farstavikens dahlior,
plommonträdet står avlövat och äppelträden vaggar ve

. modigt sina kvarglömda toppäpplen. Krattorna går fli
tigt på gräsmattorna och under fötterna krasar kastan
jerna på Grundstugatan.

Vi har tvättat bort sommarflugorna från prickiga
fönster, hängt upp vintergardinerna, sett upp med golv
draget, antecknat oss för åtminstone en studiekurs, ploc
kat fram yllet och rårört lingonsylten, fryst in moset och
köpt hem glödlampor, diskuterat valet och priset på kaf
fet, följt med personalklubbens teaterresa till Dramaten
och missat bitrallyt, tränat med TV och tävlat för Kor
pen och sen har vi med gott samvete sjunkit ner i soffan
framför teven och sett fem engelska serier i veckan. Det
är ett litet konststycke att få tiden att räcka till, men till
hjälp har vi fått repriser på repriserna. Nog är det röran
de vilken tilltro man kan ha till vår förmåga att sovra i
utbudet och hur bra man vet hur man borde valt - efte
råt.

Det blåser hård, västlig vind
från Farstabrohål, flaggan på huvudkontoret slår ut mot
öster, den fransar i kanterna av blåsten och det går vit
skummiga, vresiga vågor på viken. Solen orkar knappt
över Sanitetstaket, men den ger sig inte utan kastar in lite
återsken av sommaren genom fönstret och påminner om
att den vänliga veckan infaller när höstdepressionen lu
rar bakom hörnet. Att dra upp mungiporna en hel vec
ka i snålblåst och med näsdropp, det låter onaturligt i
denna oförkonstlingens tid, men man kan ju alltid för
söka.

I denna vänliga vecka härskar givetvis endast goda
tolkningar av vårt handlande, och även det goda uppså
tet, som av någon anledning aldrig nådde sin fullbordan,
räknas oss till godo - hoppas jag - och på det sättet kan
vi få något litet på plussidan, du och jag.

Apropå denna vänliga vecka
och möjligen inspirerad av min egen pensionstids upp
dykande vid horisonten, får jag besvära om ett litet råd
till dem som förvaltar makten: Släpp inte den pensione
rade som en het potatis, försök med lite mjuk övergång i
stället. Bjud gärna in dem till klubbmöten åtminstone
första halvåret, skicka inbjudan till avdelningens eller
sektionens begivenheter. Många lider av att banden till
yrkeslivet klipps av snabbt och effektivt efter avtack
ningen. Har arbetslivet för övrigt råd att avvara så gedi
gen yrkesskicklighet och kunnande, som det faktiskt rör
sig om vid ett generationsskifte?

För en del år sen, det var väl bättre tider för näringsli
vet då, fanns ett klokt förslag vid Farstaviken, om att
starta en försöksverksamhet med en verkstad inom fa
briken, där de äldre fritt efter egen önskan kunde för
medla sitt kunnande och föra generationers erfarenheter
vidare. Inte att förväxla med en hobbyverkstad utan me
ra att betrakta, som en bank vars kapital är kunskap om
arbetssätt och material. Rätta mig om jag har fel. Det är
fullt möjligt att jag har missuppfattat förslaget men med
ge att det ligger något i det. Ett tror jag mig veta, att det
inte var ämnat som enbart terapi utan ett ömsesidigt gi
vande och tagande. Hur det hela praktiskt skulle lösas är
säkert ett gigantiskt problem i sig.

Det var en gång
det är några år sen nu, då jag upplevde just det där att bli
släppt som en het potatis. Mitt i det ljuva femtitalet långt
innan pensionstiden. Tre mindre söner krävde min när
varo i en tid då daghemmen var få och pappaledigheten
inte påtänkt. Jag gjorde som så många andra, sa upp
mig och försökte fylla en uppgift, som min man säkert
skulle fyllt bättre, men det var inte att tänka på i en tid
med låsta könsroller. Nåja, det där får vi prata om en an
nan gång, nu gällde det att bli sidoställd eller akterseg
lad i arbetslivet. Jag hann inte hem den gången innan
slutbrevet från mitt fackförbund låg i brevlådan med ett
tack för det som varit. Det var bara början på en rad
små bevis på, att man stod ensam, isolerad och avkopp
lad på sin hemmaö. Det är givet att jag ilsknade till och
väste mellan tänderna, "se upp för framtiden, tanten är
inte död än". Detta var alltså innan eller i datans begyn
nelse, i dag bör det gå ännu snabbare att nollställa oss
som yrkesmänniskor.

Hur var det med den vänliga veckan,
damen?
Oh förlåt, människan är till sin natur aggressiv, godhet
kräver vilja och karaktär. Vänlighet är av oskattbart
värde, om den inte bara är ett skal som döljer under
givenhet och fruktan. "Alla kvinnor är inte bara rara,
mjuka och följsamma, alla svarta är inte födda till upp
assare, alla män är inte hårda, tappra och utåtriktade."
Medge att det finns saker att glädja sig åt hela året. Vi
har äntligen dragit fram våra fördomar i ljuset och av
slöjat förljugenheten i "gamla sanningar". Visst skall vi
vara vänliga om vi känner för det. Ha det så bra,jag öns
kar det av hjärtat.

Edla Sofia
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All världens barn
Gustavsbergs Fabriker har överlämnat ca 250.000 kr till
UNICEF - royalty på försäljningen av All världens
barn för 1975. UNICEFs verkst. direktör M. Henry La
bouisse var i Stockholm och tog emot pengarna av Lisa
Larson vid en pressmottagning i UDs vackra pressrum.
En droppe i havet säger ni kanske om 250.000 kr, men
alla droppar behövs! Det lämnade M. Labouisse många
bevis på under presskonferensen.

På hela klotet finns 1.558.200.000 barn mellan O och
15 år. Av dom får 865.000.000 i 102 länder regelbun
den hjälp genom UNICEF. Det gäller alla fattiga länder
och länder där befrielsestrider pågår. TV har visat oss
barns situation i krig, en verklighet man inte kan blunda
för.

I Angola t ex gav UNICEF under befrielsekampen
stöd till mödrar och barn, som drabbades. Efter inbör
deskrigets slut fanns 50.000 föräldralösa barn och dom
sociala inrättningarna var helt förstörda. UNICEF har

· avsatt 4 miljoner dollar som bistånd till Angola och Sve
rige bidrar med 350.000 dollar som särskild hjälp.
USA är den största bidragsgivaren till UNICEF och

Sverige kommer på andra plats.
M.

Besök från Japan
Yotaro Nose - en gammal gustavsbergsvän - var här
en dag i september tillsammans med Toshisada Wakao
och hans maka.

Wakao, som är keramiker, var här för en separatut
ställning av unikt stengods på NK. En delvis självlärd
begåvning som inspirerats av de gamla stengodsarter
na japanska snövit och grå shino från slutet av 1500-
talet och efter den berömde teceremonimästaren Furuta
Oribe So-Oribe i grön kopparglasyr och Kuro-Oribe i
svart glasyr. Han har deltagit i många betydelsefulla ut
ställningar och fått flera priser. Östasiatiska Museet har
köpt flera pjäser av honom. Yotaro Nose är en intres
sant och intresserad gustavsbergsvän, stengodssamlare
och kund sedan början av 50-talet. Gabriella och Wil
helm Kåge var bland hans tidigaste vänner här. Stig
Lindberg, har också haft mycket med Mr Nose att göra
och liksom Kåge besökt honom i Japan. Och i hans vän
krets finns naturligtvis Bernhard Leach och Shoji Ha
mada, som tillhör den keramiska eliten.

M.

Henry Labouisse, UNICEFs verkst. direktör, har just
fått ta emot gustavsbergschecken på 250.000 kr ur Lisa
Larsons hand. Mellan dom sitter Nils Thedin, ordf. i
Svenska UNICEF-kommitten. Foto: Peter Ekroth.

Yotaro Nose tillsammans med keramikern Toshisada
Wakao och hansfru tittar intresserat på när Stig visar
en tandpetarbehållare, som ingår i hans nya serie Pre
sent. Som fick guldmedalj i Faenza i somras.
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Vi- leker i norr och söäer
Vi leker •l Gustavsberg

I kvarteret Skorpionen fann Hilding denna under
bart trevliga kvartett. En bild som berättar en hel
del om barns sätt att vara tillsammans. Man riktigt
känner den vackra dagen, solskenet och den varma
sanden som känns så skön under naknafötter. Be
rättar om flickan som lite stolt och lite generad be
skriverför kompisarna hur hon nyss blivitfotogra
ferad i klätterställningen.

Den gungande pojken i högra hörnet leker i kvar
teret Lejonet i närheten av livsmedelsbutiken.
Gungan han roar sig i är inte barafunktionell den
är rasande vacker också, med sina totempålar och
vackra, kraftiga rep.
De tre följande bilderna är också från samhäl

lets nyaste område, kvarteret Lejonet, den med
hopprutorna är tagen nedanför vattentornet. Här
finns nya, spännande lekredskap, som inbjuder till

aktiviteter, men den intressantaste lekplatsen just
nu, finns tydligen utanför Munkmoraskolan. En
bildfrån den finns på sida 3 och vi skall återvända
till den i ett senare nummer. Den lekplatsen har till
kommit i samarbete mellan slöjdlärare och elever
med hjälp av bl. a. Hem och Skola-föreningen.
Den glade gossen i rutschbanan/år representera

söder. Han leker nämligen på ängen nedanför Gus
tavsgården, mellan kyrkogårdsvägen och Trallba
nevägen. Det verkar som om han skulle behöva en
ny rutschbana om manfår döma avfotot, men ro
ligt har han och det är huvudsaken. "Att leka är
nödvändigt".

Foto: HILDING ENGSTRÖMER
Layout: JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS
Hög tid att tända studielampan igen!
Hösten och vintern bjuder på många kvällar som på ett
stimulerande sätt kan upplevas i form av en studie-

. grupp. Det blir en trivsam samvaro där man kring kurs
materialet får stimulerande och berikande diskussioner.

Vi-skolan har många intressanta kurser och vi näm
ner här några:

Samling kring bordet
är en lättsam kulturhistorisk kurs som handlar om mat
och måltider i gamla tider och fram till våra dagar. Den
är trevligt skriven - men stämmer också till eftertanke.

Du konsument
Denna kurs behandlar lokal och kommunal konsument
verksamhet och är ett tema med många variationer. Hur
fungerar det hos oss? Hur vill vi ha det? Vi diskuterar
varor och tjänster, information och reklam, reklama
tionssätt, köptrygghet etc och tar fram och samman
ställer synpunkter på hur vi vill att en konsumentsekre-

terare ska fungera. Kursen behandlar också konsums
roll söm lokal konsumentorganisatio~, konsums infor
mation och reklam, liksom t ex konsumenthörnorna i en
del varuhus.

f'

Vår matkurs
är en annan kurs som behandlar ett vardagsnära ämne.
Där tar man upp frågan om matens pris och olika möj
ligheter att äta både gott och vettigt till rimligt pris. VÅR
KOKBOK användes som grund i kursen. Till den finns
en handledning som i år - hösten 1976 - ger oss "nä
ringslära till husbehov" och som speciellt behandlar
spannmål och bröd.
Det finns många fler intressanta kurser inom olika

ämnesområden. Välkommen till trivsamma studiekväl
lar kring meningsfulla ämnen!
Anmälan om kurser kan göras till föreningens tele

fonväxel eller till Elsa Johansson, telefon 302 01 som
också lämnar upplysningar kring de olika kurserna.

PAN

På bilden talar Per A lbin Nyberg till konsumfullmäktige och andra inbjudna gäster den I3 oktober och berättar om
tillbyggnaden. Dagen därpå firades nyäppnandet med musik, sång och specialerbjudanden.
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Glli-jubileet igen
'Här kommer lite mer "minnesbilder" med anledning av
Glli-jubileet. Känns skidlöparna igen? Alldeles riktigt
det är Greger Åberg som skickar iväg Sven Norling i en
stafettävling på 40-talet. Mannen som springer på den
lantliga vägenförbi Bleket är Gerhard Sdvstrom. året är
1912.

Gruppbilden av Gustavsbergs Idrottsförening 1914,
är anslående. Ståendefr. v. Erik Jonasson, okänd, Axel
Pettersson, Vallius, okänd, Fredrik Lundkvist, Anders
Bonnevier, "Jotas" Dahlkvist, Rudolf Karlsson, Ger
hard Persson.
Mellanraden fr. v. Gerhard Sävström, Gunnar Hell

qvist, Kalle Öberg, okänd, okänd, okänd, Georg Boox.
Nedre raden fr. v. Henry Persson, Kalle Dahlkvist,

okänd, Knut Gustavsson.
Startfältet som "skjuts" ivägpå nästa bild ärfrån en

DM-tävling på Zinkensdamm och vi har Margit Åker
blom på startlinjen. Svea Box övervakar.
På brottarbilden härunder tar Lennart Nelsson ett

nappatag med okänd. Blandpublikenfinns åtskilliga att
känna igen. Den 19 nov. 1944.
Till sist en bildfrån Jubileumsfesten på nya Domus

restaurangen. Nuvarande ordf Henry Eriksson läser
hyllningstelegramför bl. a. herr ochfru Bonnevier, Ger
hard Persson, John Svensson medfru, sin egenfru Gert
rud och nästan helt skymd Ivan Berglind.
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Klubbmästaren Ivar Eriksson t v och John Ehnlund
väger in Pär Gunnarssons fångst, medan Ulrika Sköld
väntar på sin tur. Birgit Ehnlund i mitten "paketerar"!

Laura Kuuttinen och Dan Karlsson gratulerar varan
dra till segern i 5- och JO-kamp!

MÖLNTORPS
GLIMTEN
FÖRETAGSNÄMNDEN
Vid septerfibersammanträdet meddelades att Torbjörn
Schön, Gustavsberg, utsetts till platschefi Mölntorp från
årsskiftet, då Lars Lundberg avgår med pension.

Av halvårsbokslutet har framgått att vi av flera orsa
ker hamnat i ett mycket besvärligt läge. Då flera av våra
materialleverantörer dessutom signalerat om upp till
30 % prishöjning, vill det till snabba åtgärder för att vi
till nästa år skall stå bättre ekonomiskt rustade. Vid de
"avdelningsträffar för ömsesidig information" som eko
nomikommitten anordnat, visade 60 % av de anställda
sitt intresse för problematiken. Kommitten, som består
av Evert Stillman, Bertil Johansson, Ingvar Widell och
Bertil Gybrant, har noterat många synpunkter som kan
bli värdefulla på sikt. Lägre personalomsättning, be
gränsning av diskbänkssortimentet samt utnyttjande av
goda rationaliseringsideer, ansågs bl a kunna bidraga till
en hög och stabil produktion, nödvändig för en stigande
lönsamhetskurva.

I samband med produktions- och marknadsöversik
ten rapporterades också att en ideträff hållits med ut
vecklingsavd i Gustavsberg, i avsikt att skaka fram för
oss lämpliga kompletteringsprodukter.
Årets resa för förslagsbelönade och förslagskommit

te företogs med buss till Gustavsberg, där konstgods
och hushållsporslinsavd "genomsöktes" under god led
ning av Elisiv Lindberg.
- Carl Högvall har belönats för två förslag.

FRITIDSKLUBBEN
GBM-klubben har arrangerat årets KM i· 10-kamp. De
bästa placeringarna: Klubbmästare Dan Karlsson 24 p,
2. Markku Kuuttinen 31, 3. Martti Haarala 38 och 4.
Carl Högvall och Esko Korhonen 48 p. Rekord notera
des av Högvall i höjdhopp 1.62 m och Dan Karlsson
spjut 48.17. Övriga grenar: kula, diskus, varpa, stående
längd, 100 m, 400 m, terräng 2.200 m och simning 50 m.
Också ett "rekord": Veteranen Haarala har deltagit alla
år sedan starten 1963 !
Ett gäng damer ställde upp i en premiärtävlan i 5-

kamp, där Laura Kuutinen vann på 5 p. 2. Monica
Eriksson 11, 3. Ritva Kuuttinen 16 och 4. Katri Haarala
17 p. Grenarna var kast med liten boll, stående längd, 60
m, varpa och terräng 1.000 meter.
Fiske-KM avgjordes vid Strömsholms Slott med 100

deltagare. Resultat, herrar: I. Ivar Eriksson, klubbmäs
tare, 7.140 g, 2. Sivert Wallberg 6.375, 3. Tage Gun-
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Nykterhetsrörelsen startar äldreverksamhet
Ledarkurs på fjällhotell

Under en vecka har medlemmar inom IOGT-NTO från
hela landet varit samlade för att utbildas till ledare för
verksamhet bland äldre. Kursen har hållits på fjällhotel
let Tangen i Sälen, en toppenmodern anläggning, som
tillhör nykterhetsrörelsen och drives av MHF:s motell
kedja Tre Hästar.

Vid kursen har man ägnat sig åt olika frågor, som rör
äldre och äldres villkor. Bland medverkande kan näm
nas åldringsspecialisten överläkare Lars Linder, Uppsa
la, "TV-kändis" som husläkare i programmet På äldre
dar. Dr Linder har talat om medicinska åldringsfrågor
och om hur man skall leva för att hålla sig så frisk som
möjligt. Skriftställare Per Johannes, Leksand, har före
läst om psykologiska åldringsspörsmål och hemkonsu
lent Ingrid Runfeldt, Falun, om mat och motion, konsu
mentfrågor mm. Arrangör har varit IOGT-NTO:s
hem- och konsumentkomrnitte och dess ordförande kon
sulent Margit Lindström, Visby, har varit kursledare.
Hur man skall bygga upp en meningsfull verksamhet

för äldre medlemmar har varit ett av kursens huvudäm
nen. På många håll i landet finns redan en studie- och
gruppverksamhet, som vad det gäller tider, programin
nehåll mm är särskilt anpassad för äldre. Nu planerar
man att utveckla denna över hela landet.

I Tangen-kursens program har ingått fjällvandringar,
morgongymnastik, bad i hotellets simbassäng, kvällsun
derhållningar m m. Deltagarna har varit indelade i
landsdelsgrupper, som var och en haft ansvaret för ar-

Fr v Annie och Elis Sander, Gustavsberg, kursledaren
Margit Lindström,föreläsaren Per Johannes samt Eli
sabeth Persson, Vällingby.

rangemangen under en dag. En kväll anordnades en hög
tid i Sälens fjällkyrka med bl a recitation av Per Jo
hannes.

I kursen deltog från Stockholms län Elis och Annie
Sander, Gustavsberg samt Elisabeth Persson, Väl
lingby.

MÖLNTORPSGLIMTEN

narsson 3.395, 4. Sven-Erik Andersson 2.945, 5. Börje
Johansson 2. 745, 6. Martti Haarala 2.438, 7. Inge Still
man 2.190, 8. L Johansson 1.962, 9. Esko Korhonen
1.900, 10. Stig Andersson 1.685, 11. Knut Anderson
1.640, 12. Matti Leppälä 1.600, 13. John Eklund
1.590, 14. Dan Karlsson (fjolårsmästare!) 1.535 och 15.
Lars Måhlberg 1.472 g. Damer: 1. Lisa Måhlberg 2. 750
g, 2. Pirjo Ehnlund 2.580 och 3. Irja Mylläri 992 g. Fa
miljemedlemmar: 1. Anna Eriksson 9.362 g, 2. Helge
Laxbäck 3.356, 3. Maj-Britt Andersson 3.025, 4. Birgit

Ehnlund 1.990, 5. Laila Leppälä 1.928, 6. Jussi Ehn
lund 1.535, 7. Harry Leppälä 1.490, 8. Mikael Gun
narsson 1.397, 9. Gunnel Blomkvist 1.125 och 10. Timo
Harju 917 g. Knattar: 1. Eesa Haarala 1.220 g, 2. Moni
ka Westman 1.025, 3. Pär Gunnarsson 892, 4. Fredrik
Andersson 890, 5. Anette Westman 865, 6. Ann-Katrin
Westman 745, 7. Ulrika Sköld 738 och 8. Tomas Blom
kvist 735 g. Priset för största fisk, en braxen på 2.022 g,
tillföll Helge Laxbäck.

L. Johansson
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Dags. för konsumentkongress
1-3 november

•
1 Göteborg

2 500förslagför ökad konsumentmakt

Vilken roll skall den konsumentägda sektorn i det sven
ska samhället spela i framtiden? Hur skall organisatio
nen arbeta? Var för sig? Eller skall man utöka och rent
av slås samman? Vilka uppgifter blir de viktigaste?
De övergripande frågorna plus många fler, större och

mindre, kommer att diskuteras i Göteborg i början av
november.
Då håller nämligen Kooperativa Förbundet och Kon

sum sin andra Konsumentkongress i samarbete med
Kooperativa Gillesförbundet, OK, Folksam, HSB, Riks
byggen, Begravningsföreningarna, Folkparkerna, Fol
kets Hus, ABF och Reso.
Konsumentkongressen, som består av 450 ledamöter

från organisationerna från hela landet, har till uppgift att
debattera framtiden för "Den konsumentägda sektorns
roli i samhället".

2 500förslag uppe tilldebatt
Själva underlaget för konsumentkongressens arbete ut
görs av ca 2 500 förslag kring de konsumentägda före
tagens verksamhet.

Förslagen är ett resultat av en brett genomförd stu
dieaktivitet under hösten 1975 med närmare I 200 stu
diecirklar.
Deltagare i studiecirklarna har varit medlemmar i de

olika organisationerna, och det är också representanter
från dessa cirklar som sänder delegater till konsument
kongressen.
Det är med andra ord ett omfattande demokratiskt

basarbete som genomförts i de deltagande organisatio
nerna.
Konsumentkongressen är ett rådgivande organ inom

Kooperativa Förbundet - ett storrådslag och ett kom-

Vem ska styra båten?
Kapitalisten, producenten
eller konsumenten?

I~

= -- ~--...::..-c..._:::-_.- ~-- -.=:~----

~ ~ ~---~ --===----:::::..--
~ -:=_----- ~---===-._--:- _

- ---~_:=::--~ -...:::::-=.-.-~~~ --- -
- ~~. :::5-----' ::::::::.,~

20



plement till den vanliga demokratiska verksamheten
inom organisationerna.

Detta skall man diskutera
Går man närmare in i den sammanställning som gjorts
av studiecirklarnas svar på arbetsmaterialet, står det
klart att den konsumentägda sektorn kan vara det mesta
i samhället.
De 2 500 förslagen som vaskats fram ur cirklarnas

svar tar upp det mesta från enkla saker som att Kon
sum inte skall ha sina varor så högt på hyllorna, till stora
svåra frågor som att de stora konsumentägda organisa
tionerna skall gå samman.
Genomgående för samtliga förslag till konsument

kongressen är, att de som ställt förslagen har en mycket
stark tro på den konsumentägda sektorn, att den är den
sektor i samhället som har möjligheter och ambition att
ta tillvara människornas intressen.

Radikalaförslag
Som en följd av att cirkeldeltagarna tycks tro på de kon- ·
sumentägda organisationerna måste många av försla
gen som lagts fram betraktas som mycket radikala.

Bland annat vill många cirklar att HSB och Riksbyg
gen skall ha total kontroll på byggnadsområdet kombi
nerat med att samhället skall äga all mark. Andra för
slag är att folkrörelserna skall ta över samhälleliga upp
gifter som konsumentupplysning och försäkringsverk
samhet.

Boendet och dagligvarorna mest intressant
Självklart har vissa organisationers verksamhet intres
serat studiecirklarna mer än andra.

Framförallt gäller detta boendefrågorna och distribu
tionen av dagligvaror - med andra ord KF:s, Kon
sums, OK:s, HSB:s och Riksbyggens verksamhet.
Flera av förslagen går ut på ett utvidgat samarbete el

ler till och med sammanslagning av i ena fallet KF, Kon
sum och OK, och i andra fallet HSB och Riksbyggen.

Som ett litet kuriosa kan nämnas att det bland studie
deltagarna själva tydligen fanns "vita fläckar" kring den
konsumentägda sektorn. Flera av cirklarna klagar näm
ligen över att de knappast känner till Begravningsför
eningarna och deras verksamhet. Men många tycks ut
nyttja föreningarna trots det - Begravningsföreningar
nas marknadsandelar är nämligen 25 %!

300 lekmän stommen i kongressen
I november är det alltså dags för konsumentkongressen.
450 ombud deltar, och av dessa är 300 utsedda av stu
diecirklarna - övriga 150 är utsedda av de deltagande
organisationerna.
Kongressen är som nämnts rådgivande och några bin

dande beslut kan alltså inte fattas. Men erfarenheterna
från KF:s första konsumentkongress 1971 visar att de
beslut som fattas med all sannolikhet kommer att ge
nomföras till stor del.
Därmed skulle också kongressen få ett stort inflytan

de på det svenska samhället. Den konsumentägda sek
torn i Sverige är nämligen mycket stor - större än i de
flesta andra västländer. Enbart Kooperativa Förbun
det, KF, har via landets konsumentföreningar 1,8 miljo
ner medlemmar och omsätter tillsammans med konsu
mentföreningarna över 15 miljarder kronor.

Anders Bengtsson

KONSUMENTKOOPERATIONENS
KVINNOUTREDNING

Om man på allvar vill förändra kvinnans situation i arbetsliv
och organisationsliv måste både män och kvinnor få föränd
rade roller. De nuvarande könsrollerna låser båda parter så att
de utvecklar vissa olika sidor av sin personlighet och för
tränger andra. Det är dessa inlärda beteendemönster som
måste ifrågasättas och förändras.
Utredningen understryker kravet på att konsumentkoope

rationen ska vara föregångare som medlemsorganisation och
arbetsgivare när det gäller att driva frågan om jämställdhet
mellan män och kvinnor.

Konsumentgille tog initiativet
Det var i december 1973 som KFs förbundsstämma gav för
bundsstyrelsen i uppdrag att verkställa en utredning om
"Kvinnorepresentation inom konsumentkooperationen". Ini
tiativet till frågan kom från konsumentgillet i Boden, som i en
motion konstaterade att kvinnorna är underrepresenterade på
beslutsfattande poster både ifråga om förtroendevalda och an
ställda.
En arbetsgrupp bestående av Lisa Pettersson, Vi-skolan,

ordförande, Gösta Berg, Konsum Norrbotten, Ulla Jonsdot
ter, Gillesförbundet, Nils-Erik Persson, KFs personalsektion,
Birgitta Rönnblad, Handelsanställdas förbund, Karin Wik
holm, KFs förbundsstyrelse, Helena Hjort, Anita Persson och
Kristin Appelgren, KFs utredningsavdelning, fick till uppgift
att utreda orsakerna och att utarbeta ett handlingsprogram
med förslag till åtgärder.
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GUSTAVSBERG

4/9 Nils Fredrik Amandus Höjer, Farsta, 77 år
11/9 Terho Sakari Hulkkonen, Nelsonst. 11, 28 år ·

Födda

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Högmässa firas i kyrkan varje söndag kl 11. Ungefär varannan sön
dag firas Herrens Heliga Nattvard (HHN), tex 6/11, 21/ll, 12/12.

18/8 son till Britt-Inger Elisabet Lindqvist, Skyttev. 12
19/8 son till Erik Arne Kenneth Sjöqvist och Kerstin Susanne Nels-

son, Björnskogsv, 46
21/8 dotter till Hans Rolf Helmer Ekeberg Jensen och Jill Catrina

Bengtsson, Björnskogsv. 8
22/8 son till Kerstin Knutsdotter Chrigström, Risholmen, Norra

Lagnö
30/8 dotter till Erik Ingvar Sörman och Inger Elisabeth Berlin, Skyt-

tev. 24
31/8 dotter till Per-Erik Johansson o.h.h. Jeane Sonja Anneli f.

Karlsson, Meitens v. 23
6/9 dotter till Anita Inga-Lill Heinebrun, Idrottsv. 14
8/9 son till Anja Ristiina Kela, Nelsonst. 5
9/9 son till Karin Gunilla Svensson, Björnskogsv. 28
10/9 Linus Carl Henrik son till Hans Carl Gustav Wahlgren o.h.h.

Christina Alma Elisabet f. Schollin, Norra Lagnö
12/9 son till Pasi Ensio Naula o.h.h. Dagmar Birgitta f. Wik, Trall

banev. 6
13/9 son till Anneli Margareta Gustafsson, Skyttev. 32
13/9 son till Ulf Gunnar Sundberg o.h.h. Inger Elisabeth f. Widen

mark, Skyttev. 14
18/9 dotter till Erkki Kalevi Houklo o.h.h. Riitta Irmeli f. Lehti,

Björnskogsv. 62
19/9 dotter till Erik Thomas Heinrich Gamby o.h.h. Irmelin Tirnm,

Skyttev. I
21/9 son till Hannu Ensio Vähäverkkomäki o.h.h. Eliisa f. Vi

denoja, Mariag. 8

Vigda
20/8 Lars Olof Axel Andersson och Utai f. Ganthong
4/9 Reijo Kalervo Vesa och Pirjo Helena f. Piispanen

11/9 Hans Robert Rosen och Solveig Margita Elisabeth f.. Thunvik

Döda
21/8 Sonja Dagny Linnea Andersson, Nelsonst. 2, 27 år
31/8 Signe Gustava Vilhelmina Adolfsson f. Holmqvist, Renv. 14,

91 år
41~ Bror Vilhelm Johansson, Gustavsgården, 80 år

Första söndagen i varje månad, tex 7/11, 5/12, är församlingens sär
skilda DOPDAG, då dopet ingår som en del i söndagens högmässa.
Dop anmäles i god tid till kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52.

MUSIKEN I KYRKAN.
Kyrkans tre körer, Motettkören, Ungdomskören och Sankta Ceci
liakören (barnkör), tar in nya deltagare. Motettkören övar måndagar
kl 18.30, ungdomskören måndagar kl 17 och Sankta Ceciliakören
måndagar och torsdagar kl 15. Anmälningar och upplysningar ge
nom ledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15. Väl
komna med!

Körmedverkan i högmässan blir det 31/10, 6/11, 14/It, 21/11,
28/11 och 5/12.

KÖRKONSERTER
blir det lördag 6/11, Alla Helgons Dag, kl 15 i kyrkan med medver
kan av Motettkören, stråkar och orgel. Söndag 28/11, I :a Söndagen i
Advent, kl 18 blir det "Adventsmusik" i kyrkan. Kyrkans tre körer,
stråkar och orgel.

BARN OCH UNGDOM.
Barnens kyrktimme hälsar som vanligt alla barn i åldern 4-13 år väl
komna till kyrkan på lördagar kl I 0.

Juniorerna träffas varannan tisdag, tex 2/11, 16/11 och 30/11. på
Björnskogsvägen 52 dit alla barn under 12 år är välkomna kl 18-
19.30 för en stunds pyssel och gemenskap.

I Hästhagsskolan träffas juniorerna varannan torsdag, t ex 4/11_,
18/11 och 2/12, kl 18-19.30. Ingen särskild åldersgräns.

Ungdomsprogram blir det onsdagarna 10/11 med Tävlingskväll på
Björnskogsvägen 52 kl 19, 24/11 kl 19 med filmen "Davy Crocket" i
Ekedalsskolan samt torsdag 9/12 med gemensam Julfest med Ingarö
Kyrkans Ungdom.

Barnfilm blir det torsdagarna 4/1 I och 2/12. Munkmoragården kl 9,
Munkmoraskolan kl 15 samt Hästhagsskolan kl 16.15.

Upplysningar om barn- och ungdomsverksamhet samt konfirman
derna fås av församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel. 342 35,
300 52 eller 08/742 24 07.

Karl-Erik 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

Födda

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön 1 :a lördagen i varje månad kl 18.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Närmast hålles trivselkväll i Ingaröhemmet kl 19.30 den 21/10.
18/11, 9/12.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Ingarö kyrkliga sykrets Sltmlas varannan onsdag kl 13 (27/10. 10/11
osv). Närmare besked ger fru Majlis Wanngård, tel. 272 36.

19/8 son till Jan Åkesson Silfverling o.h.h. Anna Augusta Bigers
dotter f. Hedborg, Bergviks kvarn

21/8 Anders Roger och Hans Göran tvillingsöner till Hans Roger
Fredblad o.h.h. Ulla Birgitta f. Eriksson, Marikaväg. 1

22/8 Jens Fredrik, son till Bengt Sten Sture Hell sten o.h.h. Anne K ri
stina F. Ellnestam, Slingerstigen 40

3/9 dotter till Hans Roland Westrin o.h.h. Lotten Eliabet Haralds
dotter f. Brandt, Box 17

9/9 Petra Marie, dotter till Karl Evert Ingvar Ekholm o.h.h. Berit
Reidun f. Stenersen, Baron Cederströms väg 20

24/9 dotter till Eva Annika Christina Carlsson, Fladenväg. 20

Döda

24/8 Filip Mauritz Falk, Björnö, 62 år
28/9 Albert Gustav Lennart Nelson, Hammarväg. 10, 56 år

STUDIECIRKLAR:
Aktivt föräldraskap. Anita Mohlin, tel. 275 66
Batik. Gunilla Forsling, tel. 274 95

Bibelstudium varannan tisdag kl 19.30 (26/10, 9/11 osv) i lngarö
hemmet. Marianne Sautermeister, tel. 270 02.

För pensionärer. Minns du? Varannan tisdag i Tngaröhemmet. Maj
lis Wanngård, tel. 272 36.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barnkören övar lördagar 1 1- 12. Kontakta Karin Borg, tel.
08/747 92 33
Barnens Kyrktimme varje lördag kl 9.30 i Tngaröhemmet (4-13 år)
Barnfilmklubben torsd. 4/ 11 kl 10.15. Biblioteket Brunn. kl 18 Ingarö
hemmet.
Teatergruppen samlas varje torsdag kl 16.30 i Ingaröhemmet.
Kyrkans Ungdom samlas 28/10, 11/11 kl i8.30 i Ingaröhemmet.
Lekskola i lngaröhemmet tis- och torsdagar kl 9-10.30 (3-5 år).

Tack
Vi villframföra vårt varma tackför den vackra blom
stergärden vid vår kärefar Vilhelm Johanssons bår till
släkt, pensionärer samt personal på Gustavsgården.

Dagmar, Sture, Hjördis

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min högtids
dag.

Uno Wik

Ett varmt tack till fabriksledning och kontorspersonal
för presenter och blommor vid min pensionering.

Caisa Nyberg

Får härmedframföra mitt varma tackför uppvaktning
en på min 85-årsdag.

Tacksammast
Anders Bonnevier

Ett hjärtligt tack till släkt och vännerför den fina upp
vaktningen på min 85-årsdag.

Hedvig Karlsson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Bandy
och Fotbollssektionen, vänner och bekanta för all upp
vaktning på min 50-årsdag.

Cedi Högren

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabrikerför all vän
lig uppvaktning vid min pensionering.

Nils Hedelius

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 60-årsdag.
Stig Lindberg

Ett hjärtligt tack till fabriksledning, arbetskamrater
och vänner för all uppvaktning på SO-årsdagen.

Otto Johansson

HÅLL
SKÄRGÅRDEN

REN!
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Trötta bilförare är livsfarliga i trafiken
Bli på alerten bakom ratten

Trötta bilförare är bland det farligaste som finns. De kan
·vara lika farliga som rattfyllerister.

Många trafikolyckor - framför allt singelolyckor -
beror helt enkelt på att föraren somnat vid ratten, fy
siskt eller psykiskt utmattad.

I den här artikeln ur senaste numret av Vi bilägare
kan ni lära er hur man blir på alerten bakom ratten.
Alla blir trötta efter ett antal timmar bakom ratten

men hur snart efter starten man börjar bli trött varierar
från förare till förare. Det beror bl a på vilken körvana
man har och om man uppför sig rätt för att undvika onö
dig uttröttning.
Har man arbetat hårt med ett tungt arbete är krop

pen uttröttad av arbetet som sådant, och mot denna fy
siska trötthet hjälper bara vila.
Har man jobbat hårt vid sommarstugan en hel helg är

man klart dåligt rustad för långresan hem på natten.
Ingen skulle acceptera att en yrkeschuafför först job

bade med tungt kroppsarbete en hel arbetsdag och på
kvällen satte sig bakom ratten i en långtradare eller buss.
Men när det är fråga om privatkörning tycker de flesta
att det är fullt OK att sätta sig och köra efter hårt arbete.
Lagen tillåter en yrkesförare att köra sex timmar utan

rast, sedan ytterligare fem timmar efter en halvtimmes
vila. Vilken normalbilist kan med gott samvete säga sig
klara ett sådant körpass utan att bli trött?
Prov har för övrigt visat att var tionde yrkesförare in

te klarar av att köra den maximalt tillåtna körtiden. En
ändring av arbetstidslagen kan därför väntas.
Nu blir man också psykiskt trött av den enformighet

man upplever under långa körpass. Man håller en och
samma fart, vind- och motorljud är konstanta, bilens rö
relser är mjuka och regelbundna, radion spelar stilla mu
sik - alla dessa faktorer fungerar som sömnmedel för en
ensam bilförare,
Det händer helt enkelt för lite för att man ska kunna

hålla sig vaken.

Ombyte behövs
Mot den tröttheten är inte sömn det primära botemed
let, det är omväxling. Stannar man ett ögonblick och tar
en språngmarsch runt bilen, dricker en kopp kaffe eller
äter någonting, får man den omväxling som behövs för
att man åter ska vara på alerten.
Man känner hur man börjar röra sig oroligt fram och

tillbaka på sätet som börjar kännas obekvämt, ögonen
blir irriterade, man börjar gäspa och så vidare.
Kör man vidare trots dessa tecken, då är det fara å

färde. Risken är då överhängande att man "nickar till:'
när som helst. Många förare chansar och fortsätter, kan
ske till och"med sedan de slumrat till både en eller två
gånger under körningen!
När man befinner sig i detta stadium då kan man

somna in ordentligt precis vilket ögonblick som helst och
sedan kan ytterligare en olycka, som berott på att förare
somnat bakom ratten, registreras.

Tapaus i tid
För att undvika att den här tröttheten blir farlig måste
man ta en paus i tid - så snart man känner tröttheten
och innan man blir så sömnig att man nickar till. Man
ska alltså inte vänta med pausen till dess man knappast
orkar hålla ögonen öppna. Då hjälper inte längre en
stunds vila från körningen.

Vid ett försök på en avstängd provbana fick försöks
förare köra till dess de nickat till tre gånger. De fick då
göra en kort paus för att sedan köra vidare. Det visade
sig då att de åter somnade till - lika snabbt som om de
överhuvudtaget inte gjort någon paus.
Risken att begå en, kanske ödesdiger, felhandling är

störst på natten mellan kl O 1 och 04. Det sker nämligen
vid den tiden på dygnet en förändring av den psykiska
aktiviteten, vilket man anser beror på sömnbrist i kom
bination med dygnsvariationen.

Man blir däremot "mindre trött" trots samma sömn
brist längre fram på förmiddagen.

Å.t lätt
När man inser att man måste göra något för att bekäm
pa tröttheten stannar man kanske och passar på att äta
ett rejält mål mat. Man har då fått ett välkommet av
brott i körningen, men skrovmålet borde istället ha re
ducerats till en mycket lätt måltid.
När man ätit kraftigt går nämligen en stor del av blod

strömmen i kroppen till tunntarmen, för att klara av
matsmältningen. Hjärnan får då inte så mycket syre den
behöver och man känner sig dåsig och passar knappast
bakom bilratten. Lite mat är idealet, då piggnar man till
bättre än om man inte äter alls.

Druvsocker och kaffe
Druvsocker är ett preparat som ofta tas fram som ett
exempel på undermedel, som gör att man kan klara
tröttheten. Det är riktigt att druvsocker ger en viss pigg
het - en stund. I längden kan man dock inte lura krop
pen ens med druvsocker.
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Kaffe är ett annat välkänt och accepterat medel mot
trötthet. I måttliga mängder fungerar det också i de
flesta fall, men man bör komma ihåg att vissa äldre per
soner påverkas i rakt motsatt riktning - kaffet är för
dem sömngivande!

Att köra under pressande förhållanden, som regn,
mörker, dimma, snöfall och halka är långt mer tröttan
de än att köra samma sträcka under idealiska förhållan
den. Att tvingas köra med dåligt ljus gör att man spän
ner sig och hamnar i en stressituation.

Många förare upplever sitt billjus som allt sämre, ju
tröttare de är.

Viktig ventilation
Moderna bilar har för det mesta bra värme och ventila
tion, och man ska lära sig hur systemen fungerar.

Ska man vara på alerten måste man nämligen få en
ständig ström av frisk, syrerik luft, men temperaturen i

, kupen måste vara behaglig och inte för hög.
En rejäl genomvädring skadar inte emellanåt. Tänk

också på att koloxid är en gas som tröttar. Koloxiden
finns inte bara i bilens avgaser, utan också i tobaks
rök ...
Nikotinet i tobaken försämrar för övrigt också natt

seendet, vilket gör att man måste anstränga sig för att se
ordentligt och detta tröttar ytterligare.

En del synexperter vill ha ett förbud mot rökning vid
ratten för den skull.

Sitt rätt
Sitter man illa kan inte blodet cirkulera som det ska i
kroppen. Armar och ben kan domna. Se till att förarsto
len justeras in så att ni sitter bekvämt utan att behöva
spänna er det minsta. .
Kroppen anpassar sig automatiskt och utan att man

själv tänker på det till bilens rörelser. Det betyder att
musklerna på egen 'hand uträttar en hel del arbete under
körningen, vilket i längden kan bli direkt tröttande. Även
passagerare kan känna sig trötta efter att ha åkt bil läng
e, trots att de kanske fått chansen att slumra till en stund.

Farliga mediciner
Kom också ihåg att vissa mediciner kan vara direkt far
liga för en trött förare. En åksjuketablett kan fungera
som sömnmedel!

Andra mediciner som också är olämpliga att använ
da för bilförare är vissa medel mot allergier, en del typer
av migränmediciner och vissa starka, receptbelagda
smärtstillande medel, för att bara ta några exempel.
Det finns också en del preparat, t ex kramplösande

och antidepressiva mediciner, som till en början ger just
den här effekten, men som efter en tids medicinering, när
kroppen vant sig vid dem inte längre har samma effekt.
Kontrollera för säkerhets skull med läkaren, som skri

ver ut medicinen eller på apoteket om medicinen är far
lig att använda i samband med bilkörning.

Ibland förses förpackningarna numera med en var
ning om detta, men räkna inte med att medicinen är ofar
lig bara för att varningstexten saknas.

Öppettider för
bastu och bassäng

Bastu och bassängbad Ekedalsskolan

Öppettider:
Damer månd och onsd, kl 18.00-21.15
Herrar tisd och fred, kl 18.00-21.15
Familjebad torsd, kl 18.00-21.15

Keramiskt Centrum
stängdes för säsongen den 2 okt. Visas endast på be
ställning. Ring Besöksverksamheten, AB Gustavs
bergs Fabriker tfn. 0766/391 00. Inom fabri. 324.

Bastun Hästhagsterrassen 9

Öppettider:
Damer torsd kl 15-1930
Herrar tisd kl 17-19.30

fred. kl 16.30-19.30

Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets lotteri
Vid dragningen 2/10 1976 utföll vinsterna på följande lottnummer:

I nr 477, 2 nr 2503, 3 nr 2741, 4 nr 93, 5 nr 2210,
6 nr 1424, 7 nr 301, 8 nr 1134, 9 nr 483, 10 nr 999.

11 nr 676, 12 nr 913, 13 nr 146, 14 nr 1575, 15 nr 2.
16 nr 1001, 17 nr 906, 18 nr 1686, 19 nr 991, 20 nr 1085,
21 nr 571, 22 nr 2299, 23 nr 688, 24 nr 1053, 25 nr 127,
26 nr 1038, 27 nr 2987, 28 nr 670, 29 nr 2712, 30 nr 2728,
31 nr 465, 32 nr 95, 33 nr 1377, 34 nr 1849, 35 nr 2892,
36 nr 125, 37 nr l011, 38 nr 20, 39 nr 363, 40 nr 1612.
41 nr 410, 42 nr 1564, 43 nr 590, 44 nr 1063, 45 nr 46,
46 nr 80, 47 nr 2280, 48 nr 1492, 49 nr 1212, 50 nr 1664,

Vinsterna avhämtas senast 2/12 1976 på pastorsexpeditionen under
expeditionstid.
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PÅ LÄIT SVENSKA
NYA REGLER FÖR TOLKNING I STOCKHOLM

Hon ville tala medfacket, men fick ingen tolk-hjälp.

· En finsk flicka kom till Immigrant Service i Stockholm.
Hon hade problem på arbetsplatsen. En tjänste-man på
Immigrant Service ordnade så att hon fick träffa en om
budsman* från sin fack-förening, Hotell och Restau
rang. Flickan behövde en tolk också. Man kontaktade
tolk-förmedlingen i Stockholms kommun. Där frågade
de om facket skulle betala tolk-kostnaderna. Det kunde
inte facket göra. Tolkförmedlingen svarade: Då kan hon
tyvärr inte få tolk genom oss.
Det här hände* i mitten av augusti. Efter den I juli ska

Stockholms kommun i första hand betala kostnader för
tolkar på kommunens och landstingets egna institutio
ner (tex social-byråer och sjukhus), allmänna advokat
byråer* och några andra ställen, där det finns särskilda
avtal" med kommunen. Stockholms invandrarnämnd
har bestämt det.

Har inte råd
Facket får inte hjälp med tolkkostnader nu. Så här sä
ger Maria Weiss, ombudsman på Hotell och Restau
rang:
- En hög procent av våra medlemmar är invandra

re. Men vi har inte så många medlemmar. Därför har vi
inte råd att betala tolkkostnader. Jag tycker att kommu
nen ska betala tolkarna, precis som tidigare. Nu kan vi
ibland inte hjälpa människor, därför att de inte har tolk.

Inga problem
Invandrarnämnden har nio medlemmar: fyra socialde
mokrater, en vpk-are, två moderater, en centerpartist
och en folkpartist. Ordförande Lars Ahlvarsson (s) sä
ger så här:
- Det har inte varit några problem hit-tills (till nu).

Det är bara några som inte har fått hjälp. De ska alltid
ha hjälp, om det är viktiga frågor. Det måste Immigrant
Service undersöka.
- Vi måste klara det arbete som vi har lovat* att

göra. Det går före annat. Våra tolkar hinner inte hjälpa
alla.
- Vi har haft kontakt med de fackliga organisatio

nerna och vi trodde att facket skulle sköta arbets-plats
tolkningen. Tidigare har vi haft cirka 20 tolkningar om
året för Hotell och Restaurang. Det skulle kosta cirka
I 000 kr. Det kan inte vara något ekonomiskt problem
för dem.
- Vi får ändra vårt beslut, om det visar sig att det blir

svårt för invandrarna.

Christina Palm, chef för Invandrarnämndens kansli
(kontor) säger:
- Vi tycker inte, att Stockholms kommun ska behö

va betala fört ex tolkning hos privat-läkare, som inte är
medlemmar i sjuk-försäkringen.

"Mer arbete för oss"

Jarmo Ekholm på Immigrant Service säger så här:
- Invandrare ber ibland om tolk till tex privat-läka

re. Då måste vi först ringa och fråga, om läkaren beta
lar tolkkostnaden. Säger läkaren nej, måste vi undersö
ka om invandraren ändå kan få tolk genom oss. Det be
tyder mer arbete för oss. Den tiden kan vi använda bätt
re.
- Vi måste få politikerna att förstå, att det inte kan

fortsätta så här.

LO: "Utbilda tolkar nu!"

Starta tolk-utbildningfort! Det skriver LO i ett brev till
regeringen. Orsaken är att det behövs många fler tolkar
på arbets-platser, sjukhus och hos sociala myndigheter
(tex social-byråer och försäkrings-kassor). LO vill ock
så att Skol-överstyrelsen (SÖ) ska få mer pengar till de
kurser, som man har planerat.

ORDET BETYDER
"allmdn advokatbyrå Där kan nästan alla få billigare eller gratis
hjälp med juridiska frågor (frågor om vad lagen" "säger").
"avtal -et - Ett avtal är alltid mellan två eller flera parter (tex perso
ner eller företag). Man förhandlar (talar) med varandra och kommer
fram till, hur man ska göra. Sedan skriver parterna sina namn på ett
papper och avtalet är klart.
"hdnida -der-de -t Vad har hänt här? Har det varit en trafik-olycka?
"lovla -ar -ade Han lovar att göra det.=Han säger, att han verkligen
ska göra det.
"ombudslman -mannen, -mdn Det finns ombudsmän tex i LO. De
ska hjälpa arbetarna, om det blir problem på arbetsplatsen.

STATENS

INVANDRARVERK
flyttade 17 maj till Norrköping

~ Box 6113, 600 06 Norrköping

~ 011-10 88 00

26



Luma 22'' fårg-TV
LF 56B62 U med
tjärrkontroll 3.495:-
Låneköpsexempe1: Kontant 825:...:

varav 480:- är lånekostnad.
Därefter 160:- per månad under
20 månader. Juli och december

är amorteringsfria.

t :~
Helt~an~ist~riser~d, u~pbyggd~· ed moduler. Inli~ebildrör.
Stab Il färgbild. Direktlj ud. Ka : alval med 8 "touch -knappar,
varav en speciellt anpassad! för bildband- och bildskiv
spelare. Ultraljud-fjärr konjrol] för volym, programval, till
och frånslag av apparaten. ~tof framåtriktad. högtalare. Val
nöt- eller palisanderfolie. 1

P~larstativ av stål 105:= ~cjtÄJ
Bank LE 151/69 130. 1--'

C,,,:,Domus Gustavsberg



Present Design Stig Lindberg

AB Gustavsbergs Fabriker


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	Värmdö Kommun 
	NYTT FRÅN 
	. 
	Omslag: Formationer i sten. 
	GUSTAVSBERGAREN 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	RUNMARÖ KALK 
	4 


	Page 5
	Titles
	Vem känner gänget i halmhatt och skärmmössa 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	FÖRETAGSN ÄMNDEN 
	6 


	Page 7
	Titles
	Anmälan om ledamöter 
	Protokoll/rån samarbets 
	Nationalmuseum 
	Preliminärt utställningsprogram 
	MERA RÖRSTRAND 
	Januari 1977 
	Februari 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	Sex glada pensionärer 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	När håststormen kom 
	9 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Titles
	Mitt hem 
	•• • 
	ar min 
	borg? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Titles
	SALTSTÄNK FRÅN FARSTA VIKEN 
	Det blåser hård, västlig vind 
	Apropå denna vänliga vecka 
	Det var en gång 
	Hur var det med den vänliga veckan, 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	All världens barn 
	M. 
	Besök från Japan 
	M. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Images
	Image 1


	Page 15
	Titles
	Vi- leker i norr och söäer 
	Vi leker 
	• 
	l 
	Gustavsberg 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Titles
	KONSUM• DOMUS 
	Samling kring bordet 
	Du konsument 
	Vår matkurs 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 17
	Titles
	Glli-jubileet igen 
	• 

	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	MÖLNTORPS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	N ykterhetsrörelsen startar äldreverksamhet 
	Ledarkurs på fjällhotell 

	Images
	Image 1


	Page 20
	Titles
	Dags. för konsumentkongress 
	• 
	1 
	Göteborg 
	2 500 förslag för ökad konsumentmakt 
	2 500 förslag uppe till debatt 
	= -- ~- 
	- --- ~_:=::--~ - ...:::::-=.-.-~~~ - -- - 

	Images
	Image 1


	Page 21
	Titles
	Detta skall man diskutera 
	Radikala förslag 
	KONSUMENTKOOPERATIONENS 
	300 lekmän stommen i kongressen 
	Konsumentgille tog initiativet 


	Page 22
	Titles
	GUSTAVSBERG 
	Födda 
	Vigda 
	Döda 
	A. F. B E C K M A N 
	Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB 
	22 
	Gustavsbergs församling 
	Affär och kontor: vx 44 98 70 
	Box 4139 - 102 62 Stockholm 
	Efter kontorstid: 
	435843. 435008.409490 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 23
	Titles
	Födda 
	Döda 
	Tack 
	23 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	Trötta bilförare är livsfarliga i trafiken 
	Bli på alerten bakom ratten 
	Ombyte behövs 
	Ta paus i tid 
	Å.t lätt 
	Druvsocker och kaffe 


	Page 25
	Titles
	Viktig ventilation 
	Öppettider för 
	Sitt rätt 
	Farliga mediciner 
	Keramiskt Centrum 

	Images
	Image 1


	Page 26
	Titles
	PÅ LÄ IT SVENSKA 
	STATENS 
	INVANDRARVERK 
	flyttade 17 maj till Norrköping 
	~ 011-10 88 00 

	Images
	Image 1


	Page 27
	Titles
	C,,,:,Domus Gustavsberg 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 28
	Titles
	AB Gustavsbergs Fabriker 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



