


GUSTAVSBERGAREN

Årgång 35 nr 3
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Engströmer
Redaktionens adress AB Gustavsberg.
13400 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro
275173-3
Övriga i redaktionskornrnitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Birgitta Treskog, Tom Erixon
Pren.avgift pr år 12:- utlandet 15:
Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB
Karlskrona 1977
Pris 2:25

Dettafruktbärande bananträdplåtade Hilding i vintras.
Nu står det åter tyngt avfrukter i ett av Farstas drivhus.

UR INNEHÅLLET:

Reds kommentar
Poeten vid Farstaviken
Avtackningar
I nvandrarveckan
Svensk Form
Gustavsbergs Schackklubb
Saltstänk
Möja skärgård
Konsum-Domus
Mölntorpsglimten
Gustavsbergs Pensionärsförening
Insänt
Konfirmation
Pastorsnytt
På lätt svenska

Omslaget: Måsen på Farfarsskären.

3
4
6
8

10
12
13
14
16
17
18
22
23
24
26

Keramiskt Centrum
är öppet t. o. m. 30 september,

måndag-fredag kl. 10.00-kl. 16.00,
lördag kl. 10.00-kl. 15.00.

PROGRAM: t. o. m. 1 juli "Keramisk utflykt". 4
juli-25 augusti "Stengods/rån Studion". Omkring 1
september "Josef Ekberg".

GUSTAFSBERG VII. Fr. o. m. tisdag 28juni t, o. m.
20 augusti går Gustafsberg VII tisdag t. o. m. lördag
till Gustavsberg, Avgång Nybroplan kl. 10.00 -från
Gustavsberg kl. 14.00. Pris: 34:- tur och retur, barn
6-11 år halva priset, Restiden 2 timmar.
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Foto: LeifAndersson.

Ja, förra året vid den här tiden landsteg Gunnar
Sträng på Värmdö, hjärtligt välkomnad till Gus
tavsberg av Bo Broms och Elisiv Lindeberg, som
båda ser ut att tro att Gunnar Sträng skulle ha svårt
att klara sej. Men det har han ju aldrig haft. Innan
landgången kommit på plats hade finansministern
landat för att ta emot 250 medarbetare från sitt de
partement. Och så fick dom alla en solig dag i skär
gården, som så många får, när dom kommer ut hit
och tittar och handlar.

Vi har haft invandrarvecka och Pensionärsför
eningen har fyllt 25 år. Det berättar Edla och Gösta
D. om. Fina bilder med från båda begivenheterna.
Spänstiga är pensionärerna, som har regelbunden
gymnastik i Ekedalsskolan. Pensionärsföreningen
arbetar under mottot "Vi verkar för att de unga ska
ha det gott när de blir gamla". Det låter betryggan
de för dem,som ska ta "steget". Hilding har varit på
Möja och mött intressanta motiv med sin kamera,
patetiska, vackra och vardagsnära. Ett skulle man
gärna fästa upp på sin vägg för att påminnas om en
vacker förgänglighet. Ni får själva gissa vilket.

J A Löfdal, Gustavsbergs "nationalskald" upp
vaktas av Missionsförbundets juniorer på ett finfint
foto från 1927. Ett arbetslag från det gamla Glatt
magasinet 1922 är inte dåligt det heller. Hur många
fotosamlingar finns det kvar här? Det måste vara
många, och väl bibehållna, dom man sett. Dags för
en ny fotoutställning kanske?

I Mölntorp har Presslinjelag 2 gjort rekord och
fem länspumpar varit i gång.

Vi skulle ha haft en orientering i trafikdjungeln,
men den kommer en annan gång. Och apropå det,
så finns det någon som önskar att bilhastigheten i
Höjdhagen och andra tätbebyggda ställen med pen
sionärer och små barn, skulle vara högst 30
km/timme. Det har nämligen kommit små barn till
Höjdhagen också. Och ingen bilist i någon situa
tion har väl så bråttom att den inte kan hålla 30 i så
dana områden - för säkerhetens och trivselns
skuld. Glad sommar önskas alla! Ta det försiktigt i
trafiken både på vägen och till sjöss! Och så ses vi
igen, utvilade och avspända, när augustiskymningen
börjar. Red.
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En poet vid Farstaviken
Elsa Löfdahl, pensionär sen några år, veteran med 53
tjänsteår, är dotter till den bäste poet, .som åtminstone
den här redaktionen känner tillfrån Farstaviken. Hans
namn var J. A. Löfdal och Elsa har samlat hans dikter,
som publicerats i olika tidningar. Vi har fått låna den
härfinstämda midsommardikten och ett parfoton, som
nog kommer att glädja många gustavsbergare.

J. A. Löfdalpå sin 50-årsdag, den 13 augusti 1927.
Uppvaktad av Missionsfårbundets juniorer.
Bakre raden fr. v. Einar Sander, Agda Säfström,
Greta Tillberg, Anna Svensson, Ebba Flodmark,
Signe Bäckström, Alice Floren, Märta Wadström,
Lilly Danielsson, Gunda Floren, Svea Karlsson,
Gösta Gesvint, Gunnar Karlsson, Erik Norberg,
Gösta Gustavsson, Sven Löfdal, Margit Anders
son, Eva Norberg, Märta Jacobsson, Greta Ohls
son, Märta Halmkvist, Erik Halmkvist, Hans
Karlsson, J. A. Lofdal, Milton Karlsson, Gunnar
Möller, Birger Thunström, Birger Säfström, Erik
Johansson.

Eit arbetslag från Gamla Glattmagasinet 1922.
Räknat från övre raden. Fr. v. Evert Fransson,
Strömberg, Andreas Andersson, Helmer Lind
ström, Axel Hal/berg, Österberg, Erik Bäckström,
Manne Svensson, Birger Lindberg, Löfström, Lisa
Sabel, Oskar Johansson, Axel Eriksson, Verner
Lindberg, Sven Johansson, Fritz Karlsson, okänd,
Alvar Wallius, August Eriksson, Herman Nord
kvist, Bovin, Hilding Jonsson, J. A. Löfdal, J. A.
Hellkvist, Östman, Andersson, Wilhelm Johans
son, Flodmark, Erik Fredriksson.
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Midsommarkväll
Det är midsommarkväll - ibland blommorjag står
i den tiden som minnena fylka sig om,
och jag ser uti skymningen daggvåta spår
som du lämnat på stigen när mot mig du kom.

Det blev skymmande natt över lundernas lek,
då violernas kalkar sin blomkrona slöt
och var lilja i älvringen stod där så blek,
medan fågeln i nästet sin nattvila njöt.

Jag minns dagningens stund denna midsommar
natt,
när som rodnaden gick i en nyvaknad vind,
när jag fann uti drömmarnas solborg en skatt
och när svaret låg varmt över öga och kind.

Det är midsommarkväll - jag vill minnas det än,
jag vill slutas i midsommarminnenas famn,
jag kan se dig i morgonens dagning igen
invid björkarnas stammar som bar våra namn.

Denna bild är mig kär, jag vill hålla den kvar,
den är solen ännu i mitt färdemanstjäll,
i min drömfyllda barm leva frågor och svar
som på nytt stiger upp i var midsommarkväll.

J. A. LÖFDAL
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Sven Andersson, Gösta Olsson Bengt Lundqvist avtackar Sven Eklund
'· Foto: LeifAndersson.

En kvartett som gått i pension
SVENANDERSSON är veteran med 51 anställnings
år. Han började 1926, 14 år gammal på Hushållspors
linsfabriken. Arbetade på SPF sedan starten i slutet av
trettitalet och har varit denfabriken trogen. Nu har han
slutat sin långa arbetsdag, som instruktör på lagnings
avdelningen. Sven ärfödd på Öland men hamnade som
barn i Gustavsberg när fadern blev rättare på Lant
bruket.

I unga år var Sven aktiv som idrottsman med brott
ning ochfotboll, som specialiteter. Han har också gjort
en god insats som ledare i dessa sporter. Hans andra
storafritidsintresse är amatörteater där vifått njuta av
hans förnämliga rolltolkningar och där han alltid ock-
så lyckats väl som regissör. _

Vad Sven kommer att syssla med under sin pensions
tid är inte svårt att gissa, sina fritidsintressen är han
intepensionerad ifrån ochför övrigtfår han mera tidför
sinfru och sin stuga.

GÖSTA OLSSON, svåger till Sven, började så vitt vi
vet sitt arbetsliv, som skomakaregesäll hos skomakarn i

Ösby. Innan han stannadeför gott i Gustavsberg hann
han med att jobba, som dräng i Vadstenatrakten och
några år arbetade han vid Bussbolaget. Men 1942 var
han redo att börja på det härföretaget och kan räkna in
35 tjänsteår vid AB Gustavsberg. Här har han varit
chaufför, porslinare, plastpressare och till sist montör
och serviceman på SPF.

Gösta slutar medförtidspension och skall ägna sin tid
åt hustru och älskad stuga i Västergötland.

SVEN EKLUND, konstruktörpå vår VVS- och VA
utveckling, blev i maj avtackad av sin chefBengt Lund
qvist, medpresent och blommor.

Sven, som är gustavsbergsfödd, har jobbat hos oss i
tio år, förutom sommarjobben som grabb.

Hansfar tillhörde det gamla gardet avporslinare, var
ovalformare, en mycket skicklig sådan.

Vi hoppas att Svens händighet och iderikedom på
många områden kan komma att utnyttjas under en; som
vi tror, fin pensionstid.
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SIXTEN JANSSON, harjobbat här i 33 år och slutar
medfortidspension. Han kom hitfrån Skutskdr och dit
återvänder han nu efter sin pensionering. Efter vad vi
har hört var Sixten fiskare i sin hemtrakt. Här i Gus
tavsberg har han hela tiden tillhört byggnadsavdelning
en eller, som den hette den mesta tiden "Göranssons
gubbar".

Å·ven· om han nu flyttar åter till Skutskär, så tror vi
bestämt att vi oftafår se honom här på besök, eftersom
han har barn och barnbarn kvar vid Farstaviken.

Alla fyra önskar vi en givande, rik och stimulerande
pensionstid.

Foto: LeifAndersson.

Här sitter Boo Ancker tillsammans med gästerna på Gustavsgården. "Tre radioräster", Bo Ancker, Folke Olhagen
och Maud Reuterswärd, har varit ute var sin gång på Gustavsgården och berättat om sitt radioarbete. Kontakten
med radion har kommit genom Helena Fuchs, somjobbar med trivselkurser och underhållningpå Boo Sjukhus. Tre
filmfårevisningar har också visats, en handlade om kyrkor, en annan om gammalt bruksliv i Uppland och en tredje
om en nyckelharpespelare.
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Ä°ven skolorna hade besök under Invandrarveckan. Här är det Ekedalsskolan somfått besök av den omåttligt popu
läre Numminen och hans dragspelare Uhlenius. Ett mycket uppskattat program.

Foto: Hilding och Leif.

Invandrarveckan i Gustavsberg
På översta bilden på motstående sida är detfestligfinal
på avslutningsprogrammet. Här syns bl. a. de portugi
siska dansarna, sång och showgruppen BELLA CIAO,
Numminen och Uhlenius, Vi/ho Suoniviere (med kante
le).

Under den bilden ser vi några glada ansiktenfrån invig
ningen då Italienska Kulturinstitutets chef, dr. Lucia
Pallavicini kompå besök, t. v. här i samspråk med Gösta
Dahlberg, Tuija Mustonen och Mariana Mazzanti.

Nästa bild ärfrån avslutningen då såvälfinska sompor
tugisiska ambassadörerna gästade Invandrarveckan.
Fr. v. ses vår egen Arnaldo Pires, ambassadörsparet
Theodora och Jose Luiz Trigueiros de Aragaos, Fin
lands ambassadör heter Jorma Vanamo och hans hust
ru, i bildens mitt, heter Hanna Vanamo, t. h. paret
Torsten och Thea Rolfoch Ruben Edqvist.

Undre bilden är från utställningen i Gustavsbergstea
terns foaje, en välbesökt utställning, längst t. v. Boris
Stojkov, som visade en imponerande samling god skulp
tur.

Invandrarveckan den 2-7 maj var en trevlig begiven
het, som gav mersmak. Italienska, Finska och Portugi
siska klubben hade gemensamt ordnat ett bra program
för veckans alla dagar, med utställning i Teaterns foaje
av sju invandrarkonstnärer, filmförevisningar, med Sve
rigepremiär för en del, artistuppträdande, utställning om
invandrare på fabrikens museum, typiska maträtter
och varor på Domus och mycket mera.

Konstutställningen i foajen samlade bortåt 2000 be
sökare, en ovanligt vacker siffra, och föreställningarna
på Teatern ca 1000. Utställare var Boris Stojkov, Helinä
Pitkänen, Edith Tupy, Elda Grassi, Hanno Hacklin,
Helmi Tokkari, Giovanni Bizzini och Salvatore Nicosia.

I sitt program skriver arrangörerna att Invandrarvec
kan är ett resultat av det samarbete som etablerats mel
lan olika invandrargrupper och deras föreningar. Syftet
är att uppnå ökat samarbete och bättre relationer till
varandra och även till den svenska befolkningen. Ett gott
uppsåt - lycka till!

Arrangörerna har heder av sina ansträngningar att
skapa en givande och intressant "vecka" och tack inte
minst för den välregisserade och "välmatade" avskeds
föreställningen.
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I panelenfr. v. Ove Nylander, KF, Stig Nilsson, Duka-butikerna, Nils-Erik Johansson, Åhlen & Holm, debattordfd
randen Sven Thiberg, Bengt Söderström, Orrefors, Erik Hammerlund, Upsala-Ekeby och Bo Broms, Gustavsberg.

Svenskform i Gustavsberg
Föreningen Svensk Form (grundad år 1845 som Sven
ska Slöjdföreningen) hade i år förlagt sitt årsmöte i Gus
tavsberg. Före årsmötet visades HPF och Keramiskt
Centrum. Och Cafe Gustavsberg var öppet för middag.

Årsmötet hölls i Gustavsbergs Teater och leddes av
FSF :s ordförande, Sven Thiberg, professor i arkitektur
på Tekniska Högskolan. Lennart Lindkvist, som är
Svensk Forms VD redogjorde för kommande arbets
program och meddelade att föreningens ekonomi hade
stabiliserats. Och inför nästa budgetår får föreningen
Statens kulturråd/utbildningsdepartementet som hu
vudman. Det har tidigare varit Statens Industriverk.
När förhandlingarna var avklarade delades 10 årliga sti
pendier och premier ut till lika många formgivare inom
olika områden.

Efter mötesförhandlingarna följde en debatt kring te
mat "Överlever den goda vardagsvaran - Svensk glas
och porslinsproduktionen inför 80-talet". Inledare var
Bo Broms, Gustavsberg, Erik Hammerlund, Upsala
Ekeby, Bengt Söderström, Orrefors Glasbruk, företags
ledare och Nils-Erik Johansson, Åhlen & Holm, Stig
Nilsson, Duka-butikerna och Ove Nylander, KF, Hård
varusektionen, samtliga tre ansvariga för sortimentet
inom sitt respektive företag.

Bo Broms tror på den goda svenska vardagsvaran,
"det är den vi bygger vår porslinstillverkning på". Men
situationen är svår, 2/3 av porslinsförsäljningen i Sveri
ge är utländsk vara. Det är svårt att konkurrera pris
mässigt. Bo Broms tyckte att Svensk Form skulle försö
ka få utställningar av den goda svenska vardagsvaran i

. butiker och varuhus, i stället för på museer och gallerier.
Erik Hammerlund hävdade att det är konsumenten

själv som bestämmer vad som är den goda varan och
vad han/hon vill ha. Kan man välja politiska represen
tanter och bestämma över sin arbetsmiljö måste man
också respektera valet av varor.

När den vackrare vardagsvaran slog igenom på 20-
talet under slöjdföreningens motto "konstnärerna till in
dustrin" gjordes grejer för "folket" som köptes av "eli
ten" trots att glasindustrin var en låglönebransch. Nu är
det tvärtom: produkterna är dyra och måste nå fler. Nu
producerar glasindustrin inte bara för den svenska ank
dammen, produkterna måste kunna användas världen
över, hävdade Bengt Söderström.

Kerstin Wickman, Svensk Form tyckte det var kons
tigt att det satsas så mycket på saker som man inte be
höver - dvs presentartiklar - medan ingen är beredd att
satsa pengar på bra vardagstallrikar t. ex.

Ove Nylander, KF, Hårdvarusektion: I KFs sorti
ment är 75-80 % svenska varor. Vi måste tillgodose oli
ka valsituationer genom olika prisklasser och det blir
svårt att saluföra dyr, svensk vardagsvara. Lönsam
hetskrav och omsättningshastighet styr varuhusens in
köpspolitik allt hårdare. Därför tvingas vi ibland sälja
billig utländsk "utbudsvara". Vi skulle behöva informe
ra om följderna av att köpa svenskt, respektive ut
ländskt.

Vi har ett moraliskt ansvar att göra det bästa vi kan
med de resurser vi har inom svensk industri idag sa Stig
Lindberg. Kunden kan inte ensam bestämma vilka varor
vi ska producera. Vi kan inte konkurrera med pris där
för måste vi konkurrera med kreativitet och ideer. Vi mås
te informera om kvalitet, funktion, form, som på 40-50-
talen, det går! Porslinsindustrin går uppåt trots höga pri
ser, det finns folk som vill ha kvalitet.

Nils-Erik Johansson, Åhlen & Holm visade två glas
och tallrikar, med likvärdig form och kvalitet. Det sven
ska glaset kostar 12:-, det importerade 4:-. Den sven
ska tallriken 14:- och den importerade 5:-. Den goda
vardagsvaran kommer att överleva - men inte nödvän
digtvis den svenska.

M.
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Här ser ni Walter Weimark, Siv Englund och Yngve Nysträm med de tre relieferna som skolan.fick somgåvafrån Mil
lesgården och som överlämnades vid sko/styrelsens sammanträde den 16 maj .

År 1897 blev Carl Milles samtidigt färdig med sina två
första skulpturer men det anses att skulpturen av en sit
tande grekisk pojke var den första och kom därför att all
mänt benämnas "Förstlingen". Originalet är placerad i en
nisch på Stadshotellet i Västerås.

Under vilka omständigheter en gipsmodell av skulptu
ren hamnat på Farsta Udde är ej känt men för åtskilliga år
sedan - troligen på 1930-talet skänkte länsassessor Hans
Bennich den till skolan i Gustavsberg. En genomgång av
skolstyrelseprotokollen från den tiden bör kunna lämnaen
del intressanta upplysningar.

En gipsmodell är givetvis lätt utsatt för åverkan och så
småningom togs frågan om en avgjutning i det mera be
ständiga bronsmaterialet upp i skolstyrelsen. Under med
verkan av skulptören och intendenten vid Millesgården
Axel Wallenberg fick ett konstgjuteri i Köpenhamn upp
draget att göra den mycket detaljrika avgjutningen. Den
na skulptur är numera placerad utanför Kvarnbergs
skolan.

Axel Wallenberg var synnerligen intresserad av gips
modellen som ej tidigare fanns på Millesgården och efter

förhandlingar beslöt skolstyrelsen att låta deponera den
samma på Millesgården. Som erkänsla härför lovade W.
att skolan vid något tillfälle skulle erhålla någon gåva ur
Millesgårdens samlingar.

Millesgården har låtit utföra avgjutningar i terra
cotta av reliefer av de 9 muserna, som pryder sockeln till
Milles Solsångaren. Som gåva erhöll skolan tre av dessa
avgjutningar, vilka överlämnades vid skolstyrelsens sam-
manträde den 16 maj. 1

Muserna omnämnes redan av Homeros som gudinnor
och beskyddare av olika konstarter, men det är först He
siodos (700 f. Kr.) som anger antalet och nämner deras
namn såsom döttrar till Zeus och Mnemosyne.

De tre relieferna föreställer: Melpomene, tragediens gu
dinna, Polyhymnia, hymndiktningens gudinna, Kalliope,
den episka skaldekonstens gudinna. Övriga muser: Klio,
historiens, Euterpe, musikens, Tahlia, komediens, Terpsi
chore, dansens, Erato, kärleksdiktens och Urania, astro
nomiens gudinna.

Walter Weimark

TACK
Ett varmt tack till släkt, vänner, grannar och Gustavs
bergs Pensionärsförening för den vackra blomstergär
den vid Gerda Karlssons jordfästning.

Axel Karlsson
Barnen

För den storslagna uppvaktningen på min 60-årsdag ber
jag att få framfora mitt varmaste tack tillföretagsled
ning, verkstadsklubben, Filadelfiaförsamlingen samt öv
riga vänner.

Karl-Erik Dohlon
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GUSTAVSBERGS
SCHACKSÄLLSKAP

Vid säsongavslutningen i maj kunde följande resultat no
teras:

Överst Börje Levemark, KF, och Elis Lindstråm, Gus
tavsberg.

Nedan Hans Sandhagen, Gustavsberg, och S. Bengts
son, KF.

Klubbmästerskap 1976-1977:
1. Hans Eriksson.
2. Jiirgen Dymer.
3. Elis Lindström.

Blixtmästerskap 1976-1977:
1. Klaus Reimann.
2. Arne Andersson.
3. Juhani Karström.

Vänskapsmatcher har under säsongen spelats med
följande resultat:

Nacka Schackklubb- Gustavsberg SS 7-3
Sveriges synskadades schackklubb-Gustavsbergs SS

2-7
Kooperativa serien har återuppstått med deltagande

av lag från Gustavsberg, Folksam och Kooperativa För
bundet och under våren har följande resultat noterats:

Folksam-Gustavsbergs SS 6-4
Folksam-KF 9-1
Gustavsbergs SS-KF 6-4
Man tävlar om ett vandringspris och serien avslutas

för året med returmatcher hösten 1977.
Verksamheten startar i höst den 16/9 1977 kl. 19.00.

Spelkvällar är fredagar och nya och gamla medlemmar
är välkomna. Intresserade kan ringa Elis Lindström tel.
310 16 eller Arne Andersson tel. 31 7 76.

Det återgivna partiet är hämtat från första bordet i
matchen mot Sveriges synskadades schackklubb. Note
ras bör att den spelaren med de svarta pjäserna är helt
blind.

Gustavsbergs SS-Sveriges synskadades schack
klubb.

Hans Eriksson-Alvar Blom
l.e4 c5
2. Sf3 d 6
3. d4
4. Sxd4
5. Se 3
6. f3

svart
15. Le2
16. F4
17. Lxc4
18. Th3
19. exf5
20. Se2
21. Sd4

cxd4
Ssf6
a6
e6

7. Le3 Le7
8. Dd2 0-0
9. g4 Sbd7

10. h4 b5
11. Sc6 De8
12. 000 Se5
13. Sxeft Dxe7
14. Sxe7t5 Se8
På 14 - Sxf3 hade
följt 15 Df2 med
pjäsförlust för

22. Dc3 e5
23. fxe5 dxe5
24. Se2 Txdlt
25. Kxdl Td8t
26. Kel Dd7
27. Ld2 Sd6
28. Te3 Sb5
29. Dxc4t Ld5
30. Db4 Dc7
31. b3 Tc8
32. c3 Lf7
33. Sg3 Sd4
34. Kb2 a5
35. Da4 Le8
36. Dc4t Dxc4
37. bxc4 rsst
38. Kel Lg6
39. Kdl

Lb7
Sc4
bxc4
f5
Txf5
Dc7
Td5

Springaren kan inte slås
för matthotet på b I
39. Lc2t
40. Kel Tblt
41. Kf2 Sc6
42. Tel remi
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
När kastanjen på torget knoppas
och häggen på kyrkbacken grönskar i väntan på sin be
dövande blomning, då donar våra båtfrälsta ute på
Mölnviksvarvet med sina båtar eller sjösätter farkosten
och lägger till i Farstaviken. Vi andra sätter potatis, letar
kontroller i TRIM-orienteringen, sjunger i sångkör eller
väntar på skolavslutningen, alldeles som vi brukar.

Ni som letade kontroller vet att den inte längre frid
lysta gullvivan blommade vid Ösby redan första veckan
i maj, att björkarna såg ut som sagoprinsessor den för
sta varma dagen vid Långsunda. Veckan innan hade vi
klivit i snö under letandet efter kontrollerna vid Odling
en. Våren är en överraskningarnas tid - en ljuvlig tid, ett
längtans mål.

Under den tid Gustavsbergaren
går i press,

· rusar hela våren förbi med födande, grönska, blomning
och all ljuvlighet i markerna och det med en fart, så att vi
knappt hinner med att njuta av härligheten.

Från min utsiktspunkt i Gula Byggningen ser jag Far
staviken och undrar alltmera över det låga vattenstån
det. Vinterns snömassor ledde till rejäla översvämning
ar i hela mellan-Sverige. Västerdalälvens dalgång och
åkrarna kring Arbogaån har lidit svårt under vatten
massorna men Farstaviken visar samma låga vatten
stånd. Vad är det för fel på våra vattendrag? Visserligen
påstår en framstående person, att lågvatten kring
Värmdön beror på högtryck över östra Svealand, men
den som yttrade dessa visdomsord är ju en av våra
mesta kommunalpolitiker här i Gustavsberg och det vet
man ju att en sådan serverar sanningar avpassade för en
tänkt opinion.

Varför jag ryar över lite utrunnet vatten? Kära nån,
har ni inte märkt vad som fattas i Farstavikens som
marbild?! Gustafsberg VII kommer, som en gång ryska
flottan, inte genom Stäket. Ingen gustavsbergsbåt gli
der in till kaj, ingen tutar festligt för avgång, ingen doft
av ångbåtsbitT dröjer sig kvar i viken. Nu gör Gustafs
berg VII ett nytt försök i slutet av juni men nog undrar vi
hur det går, åtminstone jag, som ser hur avloppsröret re
ser sig ur vattnet under kyrkbron.

Vart åker ni på semester?
Jaså, alldeles som ni brukar, utan en tanke på kronans
devalvering, momshöjningen, det hårda förhandlingskli
matet och SAFs moraliska betänkligheter. Till Italien,
Canarieöarna eller Södersved, Suomi eller Dalarna, alla
har vi våra smultronställen, många gustavsbergare har
sitt i en stilla vik i havsbandet.

Själva har vi vårt i Filipstad. Vi, det är min lagvigde
och jag, även den livligaste familj decimeras till två still
samma personer så småningom. I Filipstad i Värmland
där ån genom staden har brusat, som ett vattenfall un
der snösmältningen och skalden Ferlin, statyn på stran
den vid torget, blev...våt om fötterna. Det skulle han defi
nitivt inte gillat, han inspirerades snarare av vin än av
vatten, den fine diktaren från östra Värmland.

Att upptäcka en förfallen trädgård
om varen,
det är någonting alldeles speciellt. Kulturväxter som
slåss och försvinner bland nässlor och maskros och bara
kan hjälpas fram med tålamod och varsamhet. Träd,
som för den okunnige, först avslöjar sin identitet i löv
sprickningen. Utanför vårt köksfönster i Pingst blom
made en jättelik hägg med en nästan bedövande doft och
skönhet. Det var den jag tänkte hugga ner innan snön
kom, sa min man. Jo du, sa min grannfru, man får allt se
upp me' dom när dom tar till yxan. Jag bad min man att
hugga ner en hägg på tomten för den bredde ut sig och
skadade min persiska syren. När jag kom ut och skulle
se hur det gick så hade han huggit ner min persiska sy
ren och häggen står där ensam och blommar.

Nu lämnar vi växtriket för djurriket
åtminstone i detta saltstänk, att helt lämna den sköna
gröna växtligheten är otänkbart. Vad jag ville ha sagt är,
att skall man döma efter det intensiva djurliv vi har upp
levt under våra strövtåg i markerna, så har det vilda kla
rat snövintern riktigt bra. Rådjuren som borde klarat sig
sämst i den djupa snön har korsat vår väg på Gustavs
bergs marker i alla väderstreck.

Älgen har vi sett, men inte i guds fria natur, utan hem
ma vid stugknuten. Det har de flesta gustavsbergare som
bor på marknivå. Vi har fått en "tamälg" i samhället,
som gillar våra trädgårdar. Han skrämde mig lite här i
vår. Jag slog mig ner i solskenet för att njuta av den dy
raste av drycker, kaffetåren, när småflickorna som gick
förbi på vägen skrek, "de står en älg bakom dej", ha, ha,
tänkte jag, så där lurades vi också när jag var barn. Snäll
och velig, som man är så gjorde jag dem till viljes och
vände mig om och stod öga mot öga med den stolta ung
älgen, en blivande "skogens konung" med kronans dol
da möjligheter ännu vilande på sitt änne. Rädd blev jag
först efteråt, han stirrade på mig från sin storhets höjd
och klev sedan oberörd upp i nästa trädgård för att söka
nya vårprimörer. Ha det så bra på semestern, njut av
sommaren.

Edla Sofia
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En sommarutflykt till Möja
En lördag sommaren 1975 omkring midsommar fick jag den äran att åka med
Blåsorkestern på en utflykt till Möja. Det var i samband med skärgårdsplane
ringen; som vi var där. Vi åkte buss från Gustavsberg till Stavsnäs och därifrån
med Taxibåt till Berg på Möja. Det var en solig och varm dag, lugnt och havet
var spegelblankt. Gott om ejder, skrak, svanar samt annan sjöfågel som fått ung
ar simmade omkring bland kobbar och skär. Flera av sällskapet hade aldrig upp
levt skärgården så dom fick sitt lystmäte. Själv är jag ju skärgårdsfrälst och hål
ler det näst fjällen för det vackraste man kan få se.

Vi gick i land vid Bergs brygga och musikanterna bar i land sina instrument. På
en gräsplan vid vägen mellan Konsum och Favörbutikerna ställde man upp och
höll konsert. Det var mycket uppskattat av ortsbefolkningen och sommargäster
na, som hade börjat komma ut. Efter konserten förtärdes medhavd matsäck, po
tatissallad och rostbiff, i en trädgård i närheten, där vi också blev bjudna på kaf
fe. Efter detta var det fritt fram att ströva omkring och se sej om. Jag gick om
kring med kameran och plåtade i hamnen fiskebodar med torkade gäddskallar,
gamla båtar, stugor med glasverandor och snickarglädje. Bebyggelsen är sam
lad i klump på berghällarna kring hamnarna, ibland så nära vattnet att man kan
sitta i fönstret och meta. Såna ställen måste ju vara eftertraktade av stockholma
re. Waxholmsbåten Östan kom in och lämnade av passagerare, post och tid
ningar. Fiskebåtar kom med sina fångster av strömming och abborre. Man hade
också nyrökt böckling. När jag såg på böcklingen tänkte jag: nu måste jag sluta
röka för kommer man att se ut så där så är det allt bäst att sluta. Skärgården är
för båtfolket ett underbart strövområde, som verkligen används för strövtåg. Låt
vara att dessa i stor utsträckning sker sittande i båten. Skärgårdslandskapet är
fullt av små vackra vikar bara några mil bort från storstaden. Vilken avkoppling
från stressande tillvaro kan man inte finna här.

Foto och text:
HILDING ENGSTRÖMER

Layout:
JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS
Då detta nummer av Gustavsbergaren når läsarna står
vi mitt uppe i sommarens början och då har de flesta
kooperativa stämmor passerat och är historia. Trots det
ta tar vi ändå med några glimtar från de olika stäm
morna.

Vår förenings årsstämma hölls den 14 april där verk
samheten för 1976 slutligen behandlades. Därvid fast
ställdes styrelsens förslag till överskottsfördelning vilket
innebär att medlemmarna gottskrives en återbäring på
3,6 % på gjorda köp i föreningen. I övrigt behandlades
en motion angående parkeringen och förrättades val. De
styrelseledamöter som voro i tur att avgå omvaldes och
efter konstituering arbetar styrelsen enligt följande: Li
nus Lindvall, ordf., Vilhelm Vestin, vice ordf., Per Albin
Nyberg, sekr., Birgitta Treskog, vice sekr., Gun Wahl
ström, Bengt Thyren, Nils Engström, Ingrid Ahlin och
Elsa Johansson. De två sistnämnda äro personalrepre
sentanter. Styrelsens suppleanter omvaldes och äro: Ed
mund Sandström, Ingrid Stenersjö och Per-Ola Lars
son. Personalens representanter äro Håkan Folkesson
och Barbro Eriksson.

Föreningens ordinarie revisorer äro: Fritiof Fall och
Kerstin Lundgren. Suppleanter för dessa är Lars Hill
berg och Sigvard Simonsson.

Den regionala verksamheten
redovisades vid regionstämman i Stockholm den 16 maj.
Därav framgick att försäljningen för region I uppgick till
3.406 milj. kronor innebärande en ökning med 12,2 %.
Regionens medlemsantal uppgick till 380.415 och har
ökat med 7.845 jämfört med tidigare år. I övrigt redovi
sades verksamheten vid Lagercentralen och Färskvaru
centralen vilka båda visade ett tillfredsställande resultat.
KF:s verksamhet för 1976 blev också föremål för en för
beredande behandling, varvid bl. a. lämnades redogörel
se för den nya särredovisningen av KF:s olika helägda
industrier.

Den 6-7 juni hölls KF:s förbundsstämma där KF:s
verksamhet slutgiltigt behandlades.

Föreningens verksamhet 1977
Aret har börjat med en ganska hygglig försäljningsut-

veckling. Under första tertialet uppnåddes en försälj
ning på 24,9 milj. kronor vilket innebär en ökning med
13,3 %. Denna utveckling ligger över såväl region som
riksmedeltal för kooperationen och ger också utrymme
för en hygglig volymökning.

Denna säljutveckling är värdefull och vi hoppas att de
orosmoln i form av sviktande konjunktur och registre
rade svårigheter i avtalsrörelsen, inte ska fördjupas utan
kunna återföras i normalare spår. Därigenom kan en
god säljutveckling även framgent påräknas. Situationen
för dagen är den att vi får arbeta med relativt sänkta
marginaler (trots prisökningarna) och samtidigt inkas
sera olika kostnadsökningar. Ska vi klara ett rimligt eko
nomiskt utfall måste därför en betydande säljökning till
för att neutralisera nämnda kostnadstryck. Nu har SPK
medgivit handeln viss kompensation i form av prisök
ningar från den 1 juni i samband med momshöjningen
och detta kommer att ge vissa positiva effekter, men inte
i den utsträckning som är skälig. Vi anlägger ändå en po
sitiv tro på kommande månader i den förvissningen att
det sunda förnuftet trots allt bör komma till sin rätt och
leda till att arbetskonflikter med bred omfattning ska
kunna undvikas.

Högsommaren
brukar för oss bli en mycket säljintensiv period. Vi hop
pas att den på allt sätt ska bli det även i år. Nu slipper vi
störningar i varuhuset och vi kan på ett bättre sätt än
förra året ta emot och betjäna våra konsumenter. Lik
som tidigare år sker förberedelser inför denna period ge
nom personalförstärkning. Som vanligt får vi god hjälp
av alla intresserade skolungdomar som kompletterar vår
arbetskraft. Vi vet också att våra butiker och vårt varu
hus gör allt för att vara välrustade med varor av alla de
slag som efterfrågas. Detta hoppas vi ska ge köpstimu
lans och därtill vidmakthålla den goda trivsel som präg
lar våra enheter.

Vi önskar alla en angenäm och vilsam semester och
förhoppningsvis ett fint väder. Till alla som tillbringar se
mestern på annat håll - välkommen åter till våra säljen
heter!

PAN

Håll stranden ren!
16



MÖLNTORPSGLIMTEN
Företagsnämnden
Ordinarie ledamöter för 1977: Torbjörn Schön, Bertil
Gybrant, Einar Hjärtsson, Junot Nilsson, Gunnar Nils
son, Bertil Johansson, Kurt Thurby, Evert Stillman, Ing
var Widell, Arvid Sandberg, Åke Hedström, Per-Olov
Persson och Rainer Sandvik.

Kvartalsslut
Årets första kvartal gav för vår del ett ekonomiskt ut
fall, som är klart otilfredsställande. Höjda materialpri
ser i förening med vårt lands höga kostnadsläge - som
vi ej lyckats kompensera - har drabbat oss speciellt hårt
på exportsidan, då denna utgör ca 80 % av produktio
nen. En pris- och lönebroms här i landet kunde förhopp
ningsvis innebära, att vi fick konkurrera med utlands
marknaden på mera lika villkor. Rationaliseringar, me-

, todförbättringar och nya produkter bör också på sikt
möjliggöra en förbättrad lönsamhet.

Förslagsförbättringar
Tage Gunnarsson, Rainer Sjölund, Sune Nilsson, Veik
ko Mylläri, Ingemar Wall samt John Ehnlund har belö
nats för vettiga förslag.

Avd. trotjänare
Arthur Strandberg har av företaget ihågkommits för 25
tjänsteår.

Rekordnotering
Presslinjelag II har varit i rekordtagen i. o. m. att 62.600
"35-or" i följd passerat linjen!

Översvämningar
Såsom varande nära "granne" med Kolbäck sån, har vår
fabrik under årets vårflod haft oroande svårigheter. Bl a
fick fem länspumpar gå dygnet runt, för att hålla vattnet
undan i ett verktygsutrymme, som råkade hamna ett
gott stycke under de förbipasserande vattenmassorna.
Stora arealer åkermark har även i våra trakter stått un
der vatten. Något liknande har - lyckligtvis - inte upp
levts här sedan år 1924!

L. Johansson

Rekordgängets "huvudstyrka" poserande vid Mota/a
pressenfr. v. Sven Erik Andersson, Arthur Strandberg,
Katri Haarala, Sten Karlsson, Martin Bergkvist och
Ingemar Wall.

1
h

'1/,~
Normalt är dammluckorna helt stängda och genomflö
det vid fabriken är sparsamt.
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Siesta i Furusund 1976. Foto: Gösta Erixon.

Gustavsbergs Pensionärsförening 25 år
Motto: "Vi verkar för att de unga

ska ha det gott när de blir
gamla!"

En höstdag för 25 år sedan lyckades distriktsförbundets
representanter av Föreningen Sveriges Folkpensionärer
samla en grupp av de äldsta i Gustavsberg till ett möte
för att få igång en lokal pensionärsförening. Förbundets
sekreterare, Olga Karlsson, och dess kassör, Karl Axel
Lönn, talade varmt för nödvändigheten av att pensionä
rerna slöt sig samman, inte minst för att söka tillvarata
sina intressen i en förbättrad modern socialvård. Tret
ton gustavsbergare anmälde sig som medlemmar och i
interimstyrelsen valdes Konrad Strömberg till ordföran
de, Selma Karlsson till sekreterare och eldsjälen Hildur
Johansson till kassör. I styrelsen och andra uppdrag ut
sågs Johan Ludvig Andersson, Vilhelm Soderberg, Al
bin Liljekvist och Fritz Larsson. Därmed var halva för
eningen engagerad, och man sökte värva flera medlem
mar. Föret var trögt i portgången, många av de gamla

var slitna och håglösa. Det var knappast någon guldål
der att vara pensionär - 250 kr i mån. räckte inte till för
några extra förlustelser. Det enda tecknet på att de gam
la inte var bortglömda var ett bidrag från fabriken till
porslinsmakaränkorna vid jul, en slant till sjuka ur Odel
bergsfonden eller en hacka genom "Julfemman". - Men
man var med om att göra om "fattig-Sverige" till "folk-,
hem"!

Påföljande år hade medlemsskaran ökat till 25, men
ingen ville gå med i styrelsen. Konrad ansåg sig inte vara
någon föreningsmänniska och var inte mer så pigg vid
82 år, de andra hade liknande skäl. Hildur Johansson,
relativt ung i gänget, var på alerten - så hon tog hand
om det hela, för att hålla föreningen vid liv. Distriktets
representanter fick lov att komma ut för en ny injektion.
Till nästa år ställde Samuel Svensson upp. Han hade
jobbat i fabriken till 70 års ålder, var välkänd som kom
munalman och ivrade för kontakter mellan pensio
närerna. Han sa': "När jag ser många gamla bara sitta
än här, än där, håglösa, sysslolösa, tycker jag att det är
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vår plikt att vi ska samla dem till oss". Han myntade
också det motto som anges i rubriken: "Vi verkar för att
de unga ska ha det gott när de blir gamla". - Med eko
nomin var- det förstås inte så väl bevänt. Medlemsavgif
ten på 1 krona i kvartalet räckte inte till för några större
arrangemang - 15 öre skulle dessutom gå till Distriktet.
Men Liljekvist och Svensson tågade ned till Hjalmar 01-
son, presenterade den nya föreningen och bad om an
slag. "Javisst!", sa chefen. "Tala vid Dahlberg och säg
åt en' att inte vara så snål!" Jag skrev ut en hundralapp
på stubben, och för att vara säker på att inte betecknas
som snål lovade jag att fabriken skulle bjuda på kaffet
vid deras sammankomster - om ingen annan bjöd. Det
var ju rätt listigt - må jag säga så här i efterhand - ty
olika organisationer tävlade snart om att "idka välgö
renhet" och stå för kaffet vid pensionärernas möten. Så
personalkontot blev inte så hårt belastat. Än idag är det
en del föreningar som är generösa med att traditionsen
ligt bjuda på kaffe.

Medlemsantalet ökade till 75. Man fastställde att an
dra tisdagen i varje månad skulle vara mötesdag, och
man önskade program av underhållning efter förhand
lingarna. Damerna tog för vana att dekorera och duka
borden med grönt från markerna. GustafBlomberg och
Hilding, våra fina kulturfotografer, anlitades ofta och vi
sade tjusiga bilder och filmer från Gustavsberg och skär
gården. Som resultat av sitt arbete kunde styrelsen kon
statera att en del soffor placerats ut i samhället - och det
ryktades om att kommunalt bostadsbidrag skulle infö
ras. Man kunde t. o. m. räkna med årligt anslag från
både fabrik och kommun!

I mars 1953 bjöd föreningen in gäster från fabrik,
Konsum och kommun. Fabriken fick stå för tårtan till
kaffet, som Konsum fick bjuda på. En trivsam film, som
kantor Borg tagit vid Skolfest och andra företeelser, vi
sades och uppskattades livligt. (Den skulle jag vilja se
igen!) Bland gäster med damer var Pensionsnämndens
ordförande Hellqvist, Yngve Nyström, den nye social
mannen, Gunnar Mattson, Fritz Berg och så förstås
Gunnar Andersson och Harald Lindholm från kom
munregeringen, och undertecknad. Jag tillåter mig att ci
tera föreningens protokoll av den 19/3 1953, paragraf 5:
"Talen avlöste varandra, betydelsen framhölls av det
goda arbete som pensionärerna uträttat för fabriken och
sin kommun till allas nytta, glädje och trivsel - icke
minst för dem som kommer efter. Dahlbergs tal forma
de sig till en lovsång åt arbetets ära (Tänk vad han kun
de! Sätt. anm.) och Mattssons blåögda optimism kunde
ingen ta fel på!" Nästa paragraf är värd att särskilt upp
märksammas: "Föreningen är skyldig sin ordförande,
Samuel Svensson, allt erkännande för hans outtröttliga
arbete för föreningens bästa. Trots sin höga ålder för
mår han inspirera alla dem han kommer i beröring
med". Protokollet avslutas nästan lyriskt: "Vi är inte
äldre än att vi kan känna tacksamhet och glädje över allt
positivt arbete som görs för vårt bästa. Känslan att vara
föremål för god omtanke i samhället är värdefull för alla
människor". - Jo, just för alla människor! Så tänkte

man nog redan då - men i verkligheten var kontakten
· med samhället och dess olika generationer svag. 'De
gamla ansågs vara "ute" och blev föremål för "välgö
renhet". Nog ville de slå vakt om sina medborgerliga rät
tigheter, men man glömde nog bort det i ompysslingen,
hobbyförslagen, kaffebjudningar och utflykter åt olika
väderstreck.

Enligt protokoll av den 15 maj föreslog emellertid ord
föranden oförmodat "glädjens vårdag"! Folkpensionen
skulle höjas! Och från den festen läser vi i protokollet:
"En obegripligt vacker dag med solblänk i alla fönster
och lätta vindstötar, som kom skuggorna under värds
husets kastanjekrona att fladdra över marken som fjäri
lar. Kaffebordet, som var dukat i vårens ljusa, glada, lät
ta färger. Samuels omsorg om alla. Sannerligen känns
det inte rent av roligt att vara gammal ..."

Det här året gjorde man studiebesök i fabriken, som
förresten införde "besökskort med kaffe" för gamla tro
tjänare. En annan gång tog sig pensionärerna upp till
Kvarnbergsskolan, där Gezelius välkomnade och berät-.
tade om sin skola. Det visades film och barnen i fröken
Rockbergs klass sjöng. Enligt protokoll sjöng 10-åring
arna "silverklara, klockrena toner mot den blå och kyli
ga vårhimlen". (Jag undrar hur ni sjunger i dag vid 34
års ålder?) - Vid ett senare möte sjöng Ester Berg och
Hilding visade färgbilder från "Lapplands snöiga fjäll
toppar och rosornas och ruinernas förlovade land". På
sommarmötet informerade Yngve Nyström om kommu
nens resurser, och om förslaget för ökade bostads
tillägg. På höstmötet spelade Sven-Pelle, Ester Fall och
Lennart Backman, och de kom årligen tillbaka, med
utökad orkester. Allsången introducerades och blev ock
så en fast ingrediens. - Man beslöt att regelbundet upp
vakta jubilarer med en blomma. Då medlemsantalet
ökade under kommande år tillät inte kassan den extra
vagansen. - Ett bra förslag kom fram den här tiden:
några fick uppdraget att vara "hjälpsystrar", att kalla på
om någon medlem behövde ett handtag, t. ex. vid handi
kapp. Numera har föreningen upplivat tanken, efter en
besvärlig snöskottsvinter 1976-77, då varken fabrik,
kommun eller andra "välgörare" haft tid med våra snö
vallar - men det har funnits spänstiga pensionärer som
ryckt in. "Som praktisk kristendom, tillämpad i var
dagslag" har någon tolkat vår "Väntjänst". Den kan gäl
la en justering av möblemang eller en elektrisk grej, upp
sättning av rullgardin, snöskottning, klippning av gräs
matta, skrivhjälp o. d., där händiga eller friska hjälper
mindre kunniga eller handikappade kamrater. Ibland
kan det gälla att handla för en sjuk, eller göra någon säll
skap hemma eller i en promenad.

Från år 1954 blev det tradition att fabriken skulle ord
na Luciafest och Missionsförbundet Grötfest i sin kyr
ka, och det har inte klickat någon gång under de gångna
åren. - Aret 1955 dryftade man frågan om pensionärs
bostäder på förslag av föreningen. På sina håll ville man
göra Bergsgatan till en "gammelby". Som väl var rann
det uppslaget ut i sanden. - Den första bussutflykten
gjorde man till Södertälje. Vår fortfarande aktiva med-
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Från en utflykt i Furusund 1976
Foto: Gö"sta Erixon.

Julfest i Bergasalen på 50-talet.

lem, Anna Eklund nu 90 år, var då v. sekreterare, och
fick uppdraget att inhandla karameller som färdkost.
Också det en tradition som ingår i pensionärernas ut
flykter. Under åren har det blivit många resor, mest som
dagutflykter till intressanta orter i Östra Svealand - men
numera till och med som flerdagsutflykter, föregångna
av studier av landet eller landskapet i en av föreningens
studiecirklar. Förra året var det Norge, i år blir det Got
land.

Samuel Svensson höll ut i fem år som ordförande.
Han följdes av Carl Larsson, Georg Box, Kalle Ville
Svensson, Ernst Lindahl och under de senaste åren
Anna Hallberg. Ny som ordförande i år är Astrid Sö
derman. På sekreterarposten återfinner vi namn som
Jenny Sander, Signe Möller, Adina Eriksson, Lilly Box,
Naimi Olsson, Axel Karlsson och Herbert Bergschöld
och nyvalde Sven Lindahl. Adina skrev utförliga proto
koll och refererade flitigt om föreningen i Gustavsberga
ren. Ja, det finns många gamla gustavsbergare som gjort
insatser under åren. Jag kan inte nämna dem alla, har
nog glömt några strävsamma, men där fanns t. ex. Os
kar Wadström, William Åberg, Erik Hjalmar Johans
son, Albin Olovsson och Hilmer Sjöberg, den senare
också ett allt i allo. Idag verkar sedan flera år Verner
Lindberg som föreningens studieledare. - lngarö in
bjöds på sin tid att ansluta sig, men föredrog att ha egen
avdelning, där Sven Löjbom särskilt framträdde. För
eningens förste kassör var Karl Backman - och efter
flera byten har kassan idag tagits om hand av Vera An
dersson. - Damerna i föreningen har alltid varit särskilt
framåt, och gärna tagit på sig en mängd förberedelser
för att mötena ska bli trivsamma och billigare. De kan
ägna förmiddagar åt att breda flera hundra smörgåsar
och duka borden med blommor. De är de flitigaste lott
försäljarna, både i smålotterierna på sammanträdesda
garna och vid tombolan på sommaren. Det är kvinnan
bakom allt!

Det skulle föra för långt att här försöka skildra pen
sionärsföreningens verksamhet varje år fram till i dag.
Den har följt de traditionella formerna med månadsmö
ten, fritidsverksamhet, studier och utflykter. Många har
deltagit i PRO:s olika kurser i organisation och ekono
mi, och studieledarkurser. - Som några stolpar kan vi
notera 10-årsfesten 1962, då redaktör Björklund från
PRO höll festtalet och Harry Pettersson redovisade
kommunens utvidgningsplaner. Orkesterföreningen
medverkade, och där var god förtäring, allsång och dans
i Bergasalen, salig i åminnelse. - Jag tillåter mig än en
gång att citera ur protokollsboken, denna gång från ett
möte 1964: "Mötet blev kort, för vi hade bjudits på före
drag, underhållning och kaffe av arbetarkommun, så vi
var alla så trötta". Arbetarkommunen och Fackför
eningen har återkommit och givit oss goda informatio
ner från kommun och arbetsliv. Det borde de göra litet
oftare! - En annan händelse var 15-årsjubileet, 1967, då
föreningen invigde sin fana genom distriktsordföranden
Johannes Back. Som vanligt under sång, musik och
dukade långbord.
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Sedanflera år tillbaka leder nu BO-årige Acke Eriksson
pensionärsgymnastiken.

Jubileumsåret ska givetvis firas med en fest på Gus
tavsbergsteatern under hösten. Det ska bli en trivsel
stund och en minneskväll. Föreningen blir säkert upp
vaktad som en livaktig grupp i samhället, den icke vill bli
betraktad som tärande, men som har sina krav på sam
hällets intresse.

Verksamheten i övrigt under året går i gamla spår.
Det blir utflykter åt olika håll, motionsgymnastik för en
del, vandringar, hobbyarbetsträffar och månatliga mö
ten med föreningsöverläggningar och underhållning -
där allsången alltid finns med.

Föreningen har nu 300 medlemmar - och det finns
plats för fler. De flesta pensionärer är kloka nog att hålla
kvar kontakten med sin gamla förening eller församling.
Alla har intresse för fabrikens, skolans, kommunens, ja
hela Värmdös utveckling. Pensionärerna vill vara med
bland unga och gamla och delar gärna med sig av sin er
farenhet. - Man hoppas på tillsättandet av ett kommu
nalt pensionärsråd, som remissinstans i olika samhälls
frågor. Pensionärens intresse omfattar verksamheten i
såväl lekskolor som i Gustavsgården, där förresten flera
av föreningens hedersmedlemmar har sin fristad. - In
formation om samhällets serviceformer efterlyses. Fri
tidsnämndens broschyr med alla annonser kunde bätt
ras och kompletteras på den punkten, ty många pensio
närer vet inte om självklara rättigheter. - Föreningen,
som är en av de största och livaktigaste, borde få en li
ten central lokal för sina styrelsesammanträden, studie
och hobbycirklar och förvaring av sina papper och ar
kivhandlingar.

Ett stort önskemål i framtiden är inrättandet av ett
. dagcentra, där pensionärer och andra kan träffas vid en
kopp kaffe för samtal, handarbeten, kortspel - kort sagt
gemenskap. Domusplatsen är fylld av sökande. - Kurs
verksamheten för vuxna borde också tillrättaläggas bätt
re för de äldsta - studier på Kvarnbergsskolan lockar
inte till bergbestigning.

"Som pensionär borde man helst gå och gömma sig
med sin kaffekopp.och tårtbit i handen. Visst har vi fått
det hyggligt ekonomiskt, men i frågan om anseende i
samhället är vi en generation, som är satt på undantag."
Så skrev en pessimist i en Stockholmstidning. - Ja, ib
land tycks myndighetspersoner tänka att "kan du ej
spänna bågen är han ej din" - i stället för att ta i tu med
tekniska lösningar och lokal service. Det kan gälla bris
ter i bostäderna, framkomstmöjligheter för rullstols
bundna, det kan gälla hårda snövallar som plogen täppt
till framför bostadsentren,

Det är något som inte riktigt stämmer i den allmänna
synen på pensionärer. Låt mig illustrera det med en liten
iakttagelse. Vid en stor fest på Folkan nyligen var en
bänkrad märkt "För pensionärer". Det var inte många
äldre som ville sätta sig där. Välmenat - men tänk om
man också sätter ut soffor i samhället märkta "Endast
för pensionärer". Det smakar apartheid! - Talar man i
TV och radio om pensionärer så är det oftast mycket
gamla människor, vars spänst eller brister man visar
upp. Kommunens fritidsverksamhet tycks endast om
fatta ungdom - men varför inte några initiativ som pas
sar pensionärer? Vissa föreningar har tagit som uppgift
att idka välvilja genom att bjuda pensionärer på kaffe
fester, och det är klart det uppskattas, så dyrt som kaf
fet är numera. - Nog har många pensionärer det kna
pert - där borde pensionen och bostadsbidragen höjas!
Visst har en del pensionärer svårigheter genom handi
kapp. Det är samhällets plikt att ordna så att de kan leva
så normalt som möjligt, genom att utöka färdtjänstmöj
ligheter, mildra taxorna för dem som för kontakt är be
roende av telefon och förse vår enda större lokal för fest
och sammanträden, Kristallsalen, med en hiss för rull
stolsbundna! För att nu ge några tips!

Pensionärerna och en del av deras föreningar är själ
va skyldiga till att pensionärsverksamheten blivit litet
snedvriden - med formella möten och kaffedrickning,
som sällan ger tid för samtal pensionärer emellan eller
diskussion om samhällsproblem. Hobbyverksamheten
är oftast inriktad på terapi och studiecirklarna få och väl
enkla. Pensionärerna är ju en stor grupp i samhället, som
bör tänka över sin situation och grunna över vad man
vill som bäst med sin sammanslutning, och vad man vill
bevaka.

Alla blir vi pensionärer - om vi får leva tillräckligt
länge. Då vill vi i möjligaste mån i fortsättningen känna
samhällets rytm. Vi har alltjämt rösträtt och kan inte
vara likgiltiga för vad som sker. Vi nöjer oss inte med att
trängas ned från scenen - även om vi får en bekväm
åskådarplats.

Gösta Dahlberg
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På Blomkulans daghem, enförsommarlördag, var det loppmarknad med kaffeservering, lottförsäljning och köplust i
det vackra vädret. Skänkta varor ochfrivill igtjobb gav många sköna kronor till utflykterför barnen och ett och an
nat nytt lekredskap. Foto: LeifAndersson.

INSÄNT
Minns ni Gustavsbergs Folkets Park?

Den plats där du kanske träffade din kille/tjej. Plat
sen där "det" hände. Dit "band;n" kom. Där man träf
fade polarna, tog sig en svängom, sjöng, skrattade och
var glad.

Har du varit där på senare dar? Om inte, det är fak
tiskt inget att se. Högar av ölburkar och cigarettpaket.
Scenplankorna är helt uppbrutna. Logen med dörrar är
helt söndersparkad. Stolar ligger slängda både här och
där. De gamla lottstånden är helt nerrivna.

En förskräcklig syn! För en "dansens vän" en helt be
drövlig bild. Tårarna börjar trängas i ögonvrån. Vad
göra?

Det här kan vi bl. a. arbeta för. Ett center för Värm
dös människor. Låt oss återigen se alla glada ansikten på
den gamla festplatsen.

På fredagar kunde det vara "dansbandsdags" för ton
åringar. (Äldre är förstås också hjärtligt välkomna.) Ef
tersom Värmdös ungdomar hellre åker till sta'n på lör
dagskvällar och går på discotheque är det nog lämp
ligast att ha den mer ungdomsbetonade dansaftonen på
fredagskvällen.

Lördagskväll - dags för "gammeltjo" för de mer
mogna. Men även yngre "tjosingar" kan ta sig dit. Sön
dagseftermiddagar. - De smås stora högtidsstund med
trollkarlar, amatörteater eller liknande.

Eftersom Värmdö är en sjungande ö kunde varje år
anordnas en talangtävling för alla unga förmågor. Arets
stora grej som kan vara återkommande för varje år.

Alla Värmdös körer kan få sin dag. De lokala pop
banden sin och Värmdö Musikskola kan ha sin årliga
uppvisning där.

Valborg - en perfekt dag att öppna denna årliga enda
långa fest. Efter kräfttiden (början av september) passar
det utmärkt med ett snyggt "finito". Alla Värmdös små
idrottsföreningar kunda ha hand om det hela. De peng
ar, som då kom in kunde gå till den särdeles välgörande
idrotten.

Värmdö är inte bara en sjungande ö utan även en
sportande ö. Om inte Folkets Parkföreningen kan åta sig
att få igång verksamheten, bör en kommitte bildas med
deltagande från Kulturnämnden.

Kommitten fick se till att personal finns, tillräckligt
med korv, läsk o. dyl. är beställt, att de band som kom
mer och spelar har någonstans att tillbringa natten osv.,
osv.

(Varför inte få igång Gustavsbergs gamla värdshus
igen?) -

Banden behöver inte alla gånger vara kända, populä
ra gäng. Skulle vi alltid ha sådana band skulle det hela
snart gå i konkurs. Men det finns många små lokala
gäng, som nog spelar mer för nöjes skull än för pengars
skull.

Men för att återgå till alla ölburkar, cigarettpaket och
allt som nu ligger slängt på det gamla nöjesfältet. Vi är
nog många frivilliga, som på lediga stunder skulle kunna
ställa upp och städa. Ju fler vi är som ställer upp desto
fortare går det att få undan allt skräp. Om allt skulle gå
som i en dröm kan vi få undan allt till höst. Så i vår när
snön smälter undan är det inget som göms där.

Direkt kan det då komma arbetare som sätter igång
och restaurerar den gamla festplatsen.

Då kan vi sommaren -79 återigen gå dit och roa oss.
Låt den gamla festplatsen återigen bli - FOLKETS
PARK.

Helena Erixon
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Konfirmationer
18-19 maj och 21-22 rnaj
GUSTAVSBERGS KYRKA

Eva Alenjalk
Susanne Bengtsson
Mikael Bäckvik
Johan Forsberg
Tuija Julkunen
Per Jönsson
Robert Olsson
Yvonne Persson
Lena Rinne
Anja Schlichting
Maj-Britt Similä
Robert Sjögren
Katarina Andersson
A nnelie Eriksson
Pernilla Erixon
Ann-Charlotte Gustafsson
Fredrik Hansson
Jörgen Mikkelsen
Katarina Nylund
Taija Pallasaro
Annika Andersson
Ola Brorsson
Marie Ekroth
Helena Eriksson
Peter Ericsson
Peter Hallstener
Per-Olov Isaksson
Peter Jangenlid
Ann Johansson
Tania Julkunen
Lars Nilsson

INGARÖ KYRKA

Karen Andersson
Kenneth Ehrenstrom
Susanne Eriksson
Jiiran Forsslund
Yvonne Friborg
Maria Lundgren

Maria Nilsson
Annica Norling
Jörgen Näsman
Rista Pohjala
Catarina Pynnånen
Pirkko Salmela
Mickael Soderstrom
Tarja Viander
Thordis Öberg
Jari Aalto
Stefan Essman
Jari Jonsson
Harri Kanerva
Taisto Kosamo
Staffan Nyberg
Thomas Rolf
Tarja Raatikainen
Susanne Tuominen
Harri Wallius
Tommy Vinghed
Jari Ahanen
Mikael Andersson
Stefan Aura
Magnus Eriksson
Johnny Jansson
Erik Lidstrom
Jan Lundqvist
Peter Nilsson
Anders Svensson
Rauno Tärmänen

Lena Pettersson
Erik Sjölund
Susanne Ste.flansson
Melvia Stenersjå
Annika Wester
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GUSTAVSBERG,

Födda
24/3 dotter till Kimmo Kalevi Ojalehto o.h.h. Cecilia Maria Elisa

bet f. Koskinen, Idrottsv. 28
24/3 Karl-Oskar Victor son till Inga Maria Ålander, Västerviksv. 4
25/3 Jenny Ulrika dotter till Leif Yngve Södergren och Ulla Märta

Bristad f. Teglund, Björnskogsv. 90
28/3 dotter till Agneta Christina Broquist, Björnskogsv. 8
28/3 son till Inge Bror Jakobsson och Maud Anna-Stina Blomqvist,

Hermelinv. 45
31/3 dotter till Kurt Evert Hansson o.h.h. Ingegerd Berit f. Hult

gren, Hästhagterrassen 9
2/4 Anna Sofia Hansdotter dotter till Hans Inge Falk och Aila Ma

ritta Nyman, Björnskogsv. 12
6/4 Anna Charlotta dotter till Jan Helge Stål o.h.h. Margareta Bir

gitta f. Birgersson, Ekedalsskolan
I 0/4 Lars Göran son till Erkki Tapani Myllymäki o.h.h. Solveig Ma

rianne f. Dahlroos, Skyttev. 12
14/4 Martin Henry Erik son till Erik Stefan Rydell och Eva Marga

reta Jacobsson, Nelsonst. 8
18/4 dotter till Hans Gunnar Eriksson och Britt-Marie Eriksson,

Björnskogsv. 76
19/4 Martin Gunnar Alfons son till Bengt Olof Alfons Forsman och

Irene Rosmarie Carlsson, Nelsonst. 12
20/4 Maria Elinor dotter till Leif Staffan Eriksson o.h.h. Monica Bir

gitta f. Ivarsson, Björnskogsv. 64
26/4 dotter till Carl Artur Olof Sunnervall o.h.h. Svea Eva Marga

reth f. Andersson, Mörtnäsv. 9
29/4 dotter till Ingrid Annica Borgströrn, Jupiter 6, Stora Kovik
30/4 dotter och son till Sonja Margareta Moden, Nelsonst. 10

1/5 dotter till Sven Erik Algot Ekmark, o.h.h. Monica Gun Mar
gareta f. Karlsson, Renv. 10

2/5 Per Richard son till John Ture Östman o.h.h. AnnSophie Elis
abeth f. Jonsson, Björnskogsv. 74

3/5 Per Mikael son till Mats Olov Bährne Grönblad o.h.h. Anita
Marie-Louise f. Andersson, Skyttev. 3

I 3/5 son till Lars Christer Andersson o.h.h. Carin Marita f. Sundin,
Mariag. 8

13/5 son till Miodrag Nikolic o.h.h. Danica, f. Spasic, Markörst. 4
13/5 dotter till Dagmar Birgitta Jakobsson, Skyttev. 2
20/5 son till Eva Klara Irene Berglind, Nelsonst. 7
20/5 son till Liisa Hannele Uusitalo, Skyttev. 7
30/5 son till Eva Margareta Edman, Markörst. 8

Vigda
2/4 Axel Wilhelm Schager och Pian Christina f. Steen
9/4 Karl Lennart Sjöström och Ritva Annikki f. Pahajoki
7/5 Gösta Magnus Olausson och Irene Lisbeth f. Rasmussen

14/5 Stig Arne Svensson och Eva Margareta f. Broman
25/5 Carl-Johan Bildsten och Inga Maria f. Ålander
28/5 Osmo Erkki Turpeinen och Marita Hannele f. Lindberg
28/5 Per Anders Almroth och Christina Margareta f. Olsson

Döda
24/3 Gustav Emil Jansson, Värmdöv. I, 85 år
28/3 David Eskil Qvick, Rutens v. 16, 60 år

3/4 Hedvig Maria Nilsson f. Johansson, Mariaplan 9, 8 I år
15/4 Anna-Lisa Oskarina Nordström, Rutens v. 24, 72 år
18/4 Margit Bäckström f. Påhla, Grindstugärde B 15, 73 år
23/4 Gerda Anelia Karlsson f. Karlsson, Höjdg. 7, 75 år
26/4 Rut Inga Birgit Broddesson f. Nilsson, Hästskov. 4, 65 år

2/5 Elin Sofia Andersson, Mariaplan 10, 82 år
6/5 Adina Kristina Pettersson f. Olsson, Hästskov. 8, 79 år
6/5 Moden, ej namngiven gosse, Nelsonst. 10, 6 dagar

14/5 Johan Edvin Gustavsson, Rutens v. 22, 67 år
15/5 Annie Eleonora Thor f. Norman, Skyttev. 30, 68 år
26/5 Lars Jonas Helmer Jönsson, Grindstugärde A 4, 68 år

1/6 Gustav Albert Ekrot, Gustavsgården, 76 år

Gustavsbergs församling

GUDSTJÄNSTERNA
firas sön- och helgdagar kl. 11 under sommaren. Var annan gång fi
ras Herrens Heliga Nattvard (HHN) vid Högmässan (ex. 26/6, 10/7,
24/7 ...).

Första söndagen i varje månad är det dopdag, då dopet ingår i för
samlingens Högmässa kl. 11 (ex. 3/7, 7/8 ...). Dop förrättas även
vid andra tillfällen och skall anmälas snarast till kyrkoherden, tel.
300 52.

Torsdagar kl. 19.30 är det bön i kyrkan och lördagar kl. 18 framfö
res O(gelmusik.

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 under sommaren:
0764/472 54 eller 0766/563 90

24



INGARÖ
Tack

Födda
16/3 son till Seppo Kaarlo Antero Kärki o.h.h. Britta Linnea, Pastor

Ödmans v 22
26/3 son till Odd Bengt Valleryd o.h.h. Barbro Monica, Ev I inge gård
29/3 Jonas Henrik, son till Henrik Edgar Moren o.h.h. Eva Birgitta,

Marikaväg. 14

För vänligt deltagande ochför alla vackra blommor vid
min makes och vår pappas, Eskil Qvick, bortgång vårt
varma tack till släkt och bekanta, samt båtvännerna och
vännerna på cafeterian.

Britta Qvick
Anita m. familj, Claes Göran

Vigda
25/3 Olli Ensio Stenberg och Margareta Ingeborg Maria Lager

crantz Möllerswärd
13/4 Hans Tommy Bernhard Svanström och Eva Jeanette Anders-

son
22/4 Torsten Olof Wiktor Ramen och Anita Margareta Persson
22/4 Bernt Georg Palmqvist och Ingrid Britt Marie Jedenfelt
19/5 Sven Bertil Thaning och Märta Marita Julku

Döda
I 5/4 Elvira Elisabet Svensson, Gustavsgården, 88 år
19/4 John Rickard Malmstedt, Skällsmara skola, 49 år

INGARÖ FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl. 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön I :a lördagen i varje månad kl. 18.
18/6 kl. 18 Hela kyrkan sjunger.

SOMMARKONFIRMANDERNA
börjar sin läsning den 15 juni och konfirmeras i Ingarö kyrka lördag
den 9 juli kl. 14.

SYKRETSENS FÖRSÄLJNING
Onsdagen den 6 juli kl. 13 håller lngarö kyrkliga sykrets sin årliga
försäljning i lngaröhemmet. Servering, tombola, loppmarknad och
lotterier. Gåvor mottages tacksamt!

SOMMARBYN 1 SKÄLSMARA
anordnas för 5:e året i samarbete med Missionsförsamlingen i Gus
tavsberg. Verksamheten pågår under tiden I 9 juni-3 juli. Vi inbju
der till barnverksamhet för alla åldrar, sångkvällar, tonårskvällar.
gudstjänster och MIDSOMMARFEST. Kom och var med!

LUTHERHJÄLPEN
Lutherhjälpens fastinsamling gav i år 4.521 kronor. Tack!

För allt vänligt deltagande vid min älskade makes, Emil
Jansson, bortgång.for alla vackra blommor till hemmet
och vid hans bår berjag till släkt, vänner, arbetskamra
ter, grannar, Baptistförsamlingen, AB Gustavsberg, båt
klubben och pensionårsforeningen få framfora mitt var
ma tack.

Maja Jansson

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
Gösta Fransson

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 60-årsdag.
Svea Westin

Ett varmt tackför vänlig hågkomstpå min 60-årsdag till
Fabriksledning och arbetskamrater.

S. E. Höglund

För vänligt deltagande vid min makas, Margit Bäck
ströms bortgång ochför den vackra blomstergärden ber
vi att till släkt och vänner.f, d. arbetskamrater, grannar,
AB Gustavsberg och pensionärsforeningenfåframföra
vårt varma tack. Ernst Bäckström

Barnen

För all uppvaktning vid min pensionering ett varmt tack.
Sven Andersson

GUSTAVSBERGS FÖRSAMLING

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
har avslutats för terminen. Detta gäller barn- och ungdomsverksam
heten, konfirmanderna och kyrkliga arbetskretsen. Samtliga dessa
aktiviteter kommer igång igen under augusti· och september och en
hel del nyheter kommer att finnas med (framför allt gällande barn och
ungdom). Du som är intresserad, kontakta församlingsassistent Karl
Erik Cederlund, tel. 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

MUSIKEN I KYRKAN
har vad gäller körverksamheten avslutats under Pingsthelgen. Där
emot fortsätter orgelstunderna på lördagar kl. I 8. Till höstens kör
verksamhet hälsas nya deltagare välkomna i alla stämmor och alla
åldrar (barn, ungdom och äldre). Intresserade är välkomna att kon
takta musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15, 300 52.
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PÅ LÄ1T SVENSKA

LO-MEDLEMMAR SKA SÄGA VAD
DE TYCKER I INVANDRARfRÅGOR

· B. LO* startar nu ett stort rådslag om invandrarfrågor.
Det betyder att man ska ordna studie-grupper, där alla
LO-medlemmar kan delta. Där ska man diskutera (tala
om), studera och säga vad man tycker om olika invand
rarfrågor. LO ska sedan använda gruppernas arbete för
att göra ett invandrar-politiskt program. Det ska vara
klart på våren 1978.

LO har gjort ett diskussions-häfte för rådslaget. Häf
tet tar upp bl a. de här frågorna: Introduktionen på ar
bets-platserna (hur man ska hjälpa den som börjar på ett
nytt jobb). Hur facket ska informera invandrarna. In
vandrarnas rätt att bevara (ha kvar) sin kultur i Sverige.
Medbestämmande* på arbets-platserna. Röst-rätt* för
invandrare till riksdagen.
- Vi vänder oss till alla som arbetar med invandrar

frågor eller är intresserade av dem, kontakt-ombud* och
invandrar-kornmitteer, säger Ragne Beiming på LO. Vi
vill gärna att både svenskar och invandrare ska vara
med. Häftet finns bara på svenska, så det är viktigt att
många två-språkiga invandrare kommer med. Råd
slagsruppernas svar ska vara färdiga före den 20 de
cember i år. De som vill vara med kan kontakta sin fack
klubb eller LO-sektionen i kommunen.

MER PENGAR TILL
PÅ LÄTT SVENSKA
B. Stiftelsen Invandrartidningen (med bl a. På lätt svens
ka, Viikkoviesti, Informatlon) ska få 300 000 kronor
mer än vad regeringen* ville ge för nästa budget-år (1/7
1977-1/7 1978). Det har riksdagen* nu beslutat*. Det
betyder att tidningen kan fortsätta som tidigare.

Riksdagen beslutade också att ge 500 000 kronor till
facklig information om invandrarnas räd till svensk
undervisning på betald arbets-tid. Regeringen ville inte
ge pengar till det i sitt förslag till budget. Riksdagen har
tidigare sagt ja till 8 nya tjänster på Statens Invandrar
verk (SIV). SIV har nu cirka 12 500 ansökningar om ar
bets-tillstånd, medborgarskap etc som ännu inte har fått
svar. I januari var siffran 21 000.

FÖRÄLDRA-LEDIGHETEN BLIR
TVÅ MÅNADER LÄNGRE
B. Man ska få föräldra-penning* nio månader istället för
sju, som det nu är. Så blir det om riksdagen säger ja till
ett förslag från regeringen. Tre av de nio månaderna ska
man kunna ta ut när man vill, innan barnet börjar andra
års-kursen i skolan. Då kallas ersättningen särskildfö
räldrapenning. Föräldrarna ska själva bestämma, hur
de ska ta ut ledigheten med särskild föräldrapenning. De
kan t ex. ta helt ledigt i tre månader, arbeta på halv-tid i
sex månader eller arbeta sex timmar om dagen under ett
år. Under två av de tre månaderna är föräldrapenningen
lika stor som sjukpenningen. Under den tredje månaden
får man 32 kronor om dagen.

Regeringen vill, att den här förlängda föräldra-ledig
heten ska gälla från den 1 januari 1978. Föräldrar få he
la den särskilda föräldrapenningen för barn födda då el
ler senare. De får särskild föräldrapenning i fem hela da
gar för barn födda 197 1-1974. De får tio hela dagar för
barn födda 1975-77.

*ORDET BETYDER

B=ganska lätt.

*LO=Landsorganisationen i Sverige. LO-kongressen träffas vart 5:e
år, Representantskapet består av cirka 140 personer, Landssekreta
riatet av cirka 15 personer. LO består av 25 st förbund. Exempel Me-
tall, Byggnads etc. ·

*Rösträtt -ene.rätt att rösta (=tex vara med och välja representan
ter till "riksdagen eller Kommun-fullmäktige, som är kommunens
riksdag).

*Medbestämmande -et=t ex när de anställda är med och bestämmer
på fabriken eller på kontoret.

*Kontaktombud -et Här: vid arbetsplatser med många invandrare
har facket ibland kontaktombud. Det hjälper invandrarna på olika
sätt, bl a med att tolka.

*regering -en -ar I Sveriges regering "sitter" nu statsminister Thor
björn Fälldin och 19 statsråd (ministrar). De är med i de tre borgerli
ga partierna, som tillsammans är störst i riksdagen*.

*riksdag -en -ar Vart tredje år (1973/76/79 är det val). Då väljer
svenska folket representanter bl a till riksdagen (parlamentet). I riks
dagen är det just nu 349 riksdags-män och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om t ex nya lagar och skatter.

*beslut/a -ar -ade -at Medlemmarna i föreningen beslutar, att man
ska ordna en fest.

*föräldrapenning -en Föräldrar har rätt tillföräldrapenning, om en
av dem stannar hemma från arbetet när ett barn föds. Mamman kan
få ersättningen med början högst 60 dagar innan barnet föds. Hon får
den under barnets första 30 dagar. Sedan kan pappan eller mamman
vara hemma hos barnet och få ersättningen.
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Därför har Domus satsat på att ta
fram bra racketar till lågt prisför
barn, ungdom och vuxna.
Tillsammans med Svenska Tennis
förbundet har vi satt upp kraven
och noggrant testat att racketarna

håller måttet.

Juniorracket40 :-
Lamellimmad, glasfiberförstärkt ram.
Nylonsena.},ädergrepp.
Lämplig föna 9-13 år.

Seniorracket 80 :-
Ram och skaft av svartlackerad aluminium.
Lädergrepp. Spunnen nylonsena.
Lämplig för motionsspelare.

~Domus Gustavsberg



Tvättställ 615/618. Kommer
successivt i tre storlekar - för konsol- eller
bultupphängning. Termostat- eller vanlig
blandare.

Bide 115 med termostat- eller vanlig
blandare med handdusch.
(bide för väggmontage kommer fram senare)

WC-stol 325.
(wc-stol med täckt vallen lås och för
väggmontage kommer fram senare)

Självfallet tillverkas våra nya modeller i
hela färgskalan: vill, gult, blått. rosa,
elfenben, gyllenbrunt, olivgrönt och
kastanjebrunt. WC-stolarna och bideerna i "den nya badrums

linjen" kommer successivt att ersätta tidigare,
motsvarande modeller. Tvättstället däremot
är en komplettering till det övriga tvättställs
sortimentet, Leveranstiderna för de olika mode!-

, lerna kan variera så tala med närmaste återför
säljare innan du planerar ditt nya badrum.

Nu kommer Gustavsbergs nya badrumslinje med
en hel serie nya tvättställ, wc-stolar och bideer,
De har fått en särpräglad, mjukt avrundad, rek
tangulär form. Men förnyelsen ligger inte bara i
ett tilltalande utseende. Målsättningen för den
nya produktlinjen har inte minst varit att möta
konsumenternas önskemål om bekvämare
funktion och enklare rengöring.

Med wc-stolens nya utformning har vi fått
fram en lagom avvägning mellan en anatomiskt
riktig och samtidigt bekvämare och stabilare sits.
Den indragna foten ger bättre åtkomlighet för
rullstolsbundna. Stolen är också lättare att göra
ren tack vare ny formgivning vid vattenlåset.

Biden har samma mjukt avrundade rektan
gulära form, som ger breda sittytor och bättre
åtkomlighet när man tvättar sig. Den slutna form
givningen ger mindre synligt rörmontage och
underlättar också rengöringen.

De nya tvättställen har samma grundform
som bide och wc-stol. Jämfört med tidigare
modeller i motsvarande storlekar har de fått
generösare yttermått, som ger utrymme för större
bassäng och bättre åtkomlighet.

Gustavsbergs nya badrumslinje ger dej möj
lighet att höja standarden på det badrum du
tänker bygga eller rusta upp. Nyheterna finns nu
på våra egna utställningar och kan ses eller
beställas hos återforsdtjare (VYS-installatörer)
över hela landet.

r--
1 Hur man bygger bättre badrum får du veta mer om i tre
I aktuella trycksaker som ger idccr, visar hur man planerar.

väljer produkter och hur man kommer igång. Skicka in

I
l kupongen till Gustavsbergs om du är intresserad av bättre

badrum'
I
I
I
I
I
I
I

Ja tack,jag vill gärna ha
□ Våra badrum: Produkter med "den nya badrurnslinjcn"
□ Våra badrum: ldeer □ Våra badrum: Fakta
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