


Den långa,svettiga ~sysslolösa,äckliga sommaren är äntligen 

över;hösten och vintern,dessa strävsamma och händelserika 

årstider är på vägZSkönt~ 

Redaktionskommitten,som även den genomlidit några semeste~

veckor på svenska och utländska landsvägar,återsamlades i 

mitten av augusti för att med glädje kasta oss över de hund

ratals brev till redaktionen som vi räknat med.Med spänning 

nalkades vi brevlådan. 

Vad mötte oss?TomhetlIntet%Hur kan man göra människor så 

besvikna?Förtjän~r vi verkligen en så grym behandling? 

Men det ska ni ha klart för er,att nu får ni dj-vlar i det 

skärpa er och komma med några namnförslag till tidningen:: 

Annarsl(döper vi den själva).Och du som varit med om något 

på semestern (kanske träffat postisar i andra länder?):berätta 

om det~Och du som kan teckna,eller har en dikt som du tycker 

är bra;eller du som helt enkelt retat uppmdig på nåt av det 

som står i tidningon:hör av dig till red.! 

De frågox' som höstens fackliga verksamhet fr.a.kommer att 

kretsa kring blir PVO (omorganiseringen av verket,och facket) 

samt debatten om löntaearfonderna och så de lokala frågorna 

förståso 

En aktiv studi.everksamhet räknar vi med.Vad som kommer att 

studeras avgörs fr.a~ genom den enkät som studiekommitten 

gått ut med.Dessutom kommer studiemöten att ägnas åt det 

material som LO ger ut om löntagarfonderna. 

I våras var en del av klubbmedlemmarna på teater till

sammans,nu har över 30 medlemmar på Täby 1 gått med i Skå

debanan och det (lOppas vi kommer att resultera i många 

teaterbesök (och recensioner i vår tidning!). 

En aktiv facklig höst hoppas 

Redaktionen. 

P.S.P.S.Nu börjar det lossna:I pressläggningsögonblicket 

inkom det första namnförslagetl 
D.S. 

I redaktionen~Stefan Hörnqvist,Bosse Norlander,Janne 1hman. 

Illustratörer~Stefan,Bosseoch Björn Berglund/Täby 1. 
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Här pi~is'enter..ar'Vi de,t remissvar.:' s'omklubbens remissgnupp lämnade på: o ' 

llt:,:edningen. 

1. Rätten att förhandla 

rråga~ ~ör anbetsgivaren ha skyldighet att ta initiativ till verkliga 
förhandlingar även när det gäller enskilda anställda? 

Vi svarade ja, med,motiveringen: Det ska~]; vara verkliga förhandlingar, 
inte~.~~åds,oc'h deska,ll kurtt?-a föras upp till cen,tral nivå. ALLTID " 
väntit'~'iie'i1, .~r:tg~dertills efterförhandlihgar. Facket bestämmer om 
anst'ånd~" " . 

, 
7råga:'A) Vilka slags uppgifter kan vara så känsliga att de. inte bör 
lämnas till samtliga anställda? 

Svar: Vi ,kan int,e finna att det finns några uppgifte:zr som samtliga, 
ar-ställda inte kan ta del av. §19 måste bort. 

Fråga: B) Ska arbetsgivaren i så fall inte heller behöva lämna, uppgifterna 
till representante::c fqr de an-ställda? 

'::>var: Denna fråga faller ju i och med 'svaret på fråga A. 

)~ Rätten till medbestammande -.... ~~""=-""- ..';;-,..,=-...':-._~_._~ •.-.-..-.~---.-

~'råga A: Alternativ 1 - Anser gruppen att den nya lagen exakt ska be-, 
8tämma"på::yilka områden de anställda ska ha inflytande - nu'och, f fram
tiden? 

Alternativ 2 - Eller ska lage~ ge möjlighet att avgBra !rågan 
f:::-ån fall till fall söm LO/TcO-r~presentanternakräver? 

\ " , , 

Syar: Vi-k:;:.\rssade för alternativ 2 med motiveringen: Även om facket 
Inte ä:4 berett att i dagens läge begäi'a avtal på alla områden, även 
,:;c1dana frågor som kommer upp under avtalsperioden, skall.,man i fram
tiden med k~urdröjande stridsrätt kunna kräva a~tal på dessa områden. 

b~:åga B: Kan ni i gruppen tänka er andra regler för medbestämmande på 
11ffentliga sektorn än på den privata för att inte inkräkta på den poli
~iska demokratin? 

Svar: Vi svarade ja, men tillade: Begreppet "myndighets. verksamhet" är' 
luddigt och måste preciseras. Vi vill att de fackliga organisationerna 
inom den offentliga sektorn skall rådfrågas innan politiska beslut som 
'0e~ör dem fattaa. Som ett exempel pä dessa problem tog vi upp sälj
.J.::'even" 

4~ Rätten att tolka avtal 

T!xåga A: I vilka slags frågor anser vi att facket skall ha tolknings
~öreträde? 

Svar: Har' det träffats ett avtal, och tvist uppkommit om tolkningen av 
~.vtalet, skall den fackliga lokalorganisationen ALLTID ha tolkningsföre
träde tills ~visten slitits genom förhnndling. 

:'~åga B: I vilka slags frågor anser ~i ntt arbetsgivaren skall ha tolknings
~. ö:ceträde? 

Syc.r: Inte i några frågor, inte ens i så kallade "brådskande frågor". 



-

5~ Rätten att sätta kraft bakom orden 

Fråga A: Utredningens majoritet kräver att 200-kronor~gränsen försvinner. 
LO/TCO-representanterna ,stiger att 200 k:r~onor bör fortsätta att vara 
huvudregel. Vadå'rise:f~rii,9ffi s~ades i;åndsregle~na? 

Sva:r;:Kortvariga.stri:dsåtgärder skall inte påtalas i domstol. 
Löntagarfiaigår .e~j. ,utien vild strejk utan verklig orsak. Därför skall 
de-ii, ej utdömas skade'Btånd'i något fall. Om enskild löntagare ådöms att 
betala rättegångskostnader, skall dessa inte drabba honom per~onligen, 

utan skall betalas av organisationen. 

Fråga B: Anser ni att offentligt anställda skall ha samma rätt som 
privatans:.tälilda til,l, sympatiåtgärder? 

Svarr: Ja. Vi anser det helt självklart. Fråga om stridsåtgärd i utlandet 
är värd att s,tödja ell-.er€j.skall avgöras av respektive fackförbund. 
Stridsåtgärd utan facklig bakgrund skall in'te .förbjudas. 

pppen'~~m~ssfråga 

Fråga: Vad tycker gruppen om utredningen? 
. 

Svar: Utredningen är för återhållsam och har inte följt med i föränd

ringarna inom arbetslivet. Reservationerna (LO/TCO:s) är på flera punkteF
 
även de för återhållsamma. Mest positivt är att löntagarna i produktionen
 
har få-t·t: vara med· och säga sin åsikt om förslaget.
 
Negartivt är att §32- inte slopades hel t, som vi alla hade hoppats, och
 
som hade betytt ett steg mot socialism (3 av gruppens medlemmar reserve

rade sie;: ,e.~ot .den viljeinriktning som framförts i den sista meningen).
 

Fråga: Hur ska vi fortsätta reformeringen av'arbetslivet?
 

Svar: Fackl'iga fU11;~ctionärer och förtroendevalda skall ej kunna hindras 
från att k6mmain på arbetsplatsen. 

-,	 ',' ,. 

x	 Möjl~ghet att ha fackföreningsmöten på betald arbetstid. , 

x	 Politiskt arbete på arbetsplatsen skall få förekomma., 

x	 Ar.l.!etsdomstolen, söm vi anser vara partisk, skall om den behålls int(;i' 
döma efter gamla doman:', utan bedöma var je fall som unikt. Vi kräver 
att AD:s funktion utreds och att löntagarna blir remissinstans på 
samma sätt som denna gång. 

x	 PåskyMa utre'd.'b:ingen Om arbetarskydclslagen, speciell t delen om Yrkes
inspektionens arb:etsformer, även här skall löntagaror~nisationerna 
vara remissinstans. ' 

Förbundet och LO har nu sammanställt remissgruppennas sva~' (sammanlagt 
svarade 12.500 grupper med 125.000 deltagare). Arbetsmarknadsdeparte
mentet a~~t0r nu på en proposition till vårriksdagen. Denna proposi
tion grun'dar sig på remissvaren från LO, SAF och andra remissinstanser. 

Vi återkommer i näst~ n~er med en presentation av LO:s och SAF:s 
rem,~ssvar .. - IJÅ 

("II 
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S.:ympatimanifest 
( tillJ:;,z:nat de tiinl:ana.!J brevbiira::r-e 

som vlicra"r bi.:.r"" ut rekla'".rörsiindclrJe~ ). 

Bara Gud kan göra ett träd, 
heter det i en gammal from sång. 
11en märiniskorna är ännu duktigare 
re}y märmiskorna kan göra ett träd 
till glansi~ papper 
med texten SPECIALERBJUDANDE 
oeb LiCb'a u.t det i medmänniskornas brevlådor 
utan att först tillfråga medmänniskorna. 
Om Gud hade vetat att flera hektar prima skog om dagen 
skulle dansa ner i folks brevl5.dor 
i form av blanka broschyrer 
med klumpiga bondförsök att lu:ca Ilc1, folk 
sekuncla ];lers.i.enner, " 
2.tt tusenta.ls l.lYliformerade tjänstemän 
på tusentals r::;'ula cyklar 
( oJ.ler hord,':c av 1U1derbetalda barnarbetare ) 
s~~uJ.l.e fa~'a omkrinG' sorl en criishoppssvärm 
och pula ner i l'revl.1dorna 
f11l1ständig-to'ilJsl:ade besked 

"om ]mr Yil;)rcket oxfile~ kost~r på reA 
när elen blivi t t"illräcklig~ gammal 
för att bli tilJ.räckligt billig 
för att 8t& på en sån där lapp; 
att s!llec1es "männis~:orna skulle snubbla 
huvudcc,tupa in Js',in lägenhet 
över ett, till i oi,g:enki.innlighet, för[ulat skogspa~'ti 
an[;2"encle KOn8UJ.lf~ t;1J.mmistövlar med miingdrabatt "_ 
( vid k,i)p av Iilin;:d; 20 par får du en stövel b'Ttis-t ) 
- mu, 8~ger jaG, Gud hade vetat detta 
sJ. har.(') han nog jnte ej ort några träd. 

~ag har dock
 
försökt å.terställa sl~apelsen
 

,f dess lu?spruncliga skick
 
genom att ]clis"~ra ihop el
 
tynr..a TllUJ;:)erlottcriets rklamfolder
 
och den hoph:.i.ftadecrekla:rnbunten " Vi BiHigare •
 
till arr liten bjJrk
 
Men det gick inget vidare.
 

Dara Gurl l:a,,, ~;d j.":J.. r, t t t~'äd.
 

''l';en männisJ:OJTla kan göre. ett träd löJligt.
 

Q 
f 

.. 
0 ... 
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5~ Rätten att sätta kraft bakom orden 

Fråga A: Utredningens majoritet kräver att 200-kronor$gränsen försvinner. 
LO/TCO-representanter~a,säger att 200 kronor bör fortsätta att vara 
huvudregel. Vad cirlser',riIom skades~åndsreglerna? 

Sva:r;:Ko'rtvarigastr±:dsåtgärder skall inte påtalas i domstol. 
Löntagariiä!gar .ej;utien vild strejk utan verklig orsak. Därför skall 
de-ii ej utdömas skadeiStånd'i' något fall. Om enskild löntagare ådöms att 
betala rättegångskostnader, skall dessa inte drabba honom per~onligen, 

utan skall betalas av organisationen. 

Fråga B: Anser ni att offentligt anstallda skall ha samma rätt som 
privatans..täl'lda til-l sYIDPa.tiatgärder? 

Sva~: Ja. Vi anser det helt självklart. Fråga om stridsåtgärd i utlandet 
är värd att stödja eller: €'jskall avgöras av respektive' fackförbund. 
Stridsåtgärd utan facklig bakgrund skall inte .förbjudas • 

.Öppent~~m;i; ss frågA' 

Fråga: Vad tycker gruppen om utredningen? 

Svar: Utredningen är för återhållsam och har inte följt med i föränd

ringarna inom arbetslivet. Reservationerna (LO/TCO:s) är på flera punkteF
 
även de för återhållsamma. Mest positivt är att löntagarna i produktionen
 
har få-tt'va:t'a med· och säga sin åsikt om förslaget.
 
Negartivt är att §32- inte slopades hel t, som vi alla hade hoppats, och
 
~om hade betytt ett steg mot socialism (3 av gruppens medlemmar reserve

rade Sige.PlOt .<'len viljeinriktning som framförts i den sista meningen).
 

,l.	 . 

Fråga: Hur ska vi fortsätta reformeringen av'arbetslivet? 

Svar: Fackl:iga funktionärer och fÖrtroendevalda skall ej kunna hindras 
från att kbmma i'ri 'på arbetsplatsen~ . 

x	 Möjl;Lghet att ha fackföreningsmöten på betald arbetstid. 

x	 Politiskt arbete på arbetsplatsen skall få förekomma. 

x	 Ar.b.~tsdomstolen, som vi anser vara partisk, skall om den behålls int~' 

döma efter gamla doman, utan bedöma varje fall som unikt~ Vi kräver 
att AD:s funktion utreds och att läntagarna blir remissinstans på 
samma sätt som denna gång. 

x	 PåskYMa.utred.'hi,ngen åm arbetarskyddslagen, speciellt delen om Yrkes
inspektionens arhetsformer, även här skall löntagaror~nisationerna 
vara remissinstans. . 

Förbundet och LO har nu sammanställt remissgruppennas sva~ (sammanlagt 
svarade 12.500 grupper med 125.000 deltagare). Arbetsmarknadsdeparte
mentet arb~tar nu på en proposition till vårriksdagen. Denna proposi
tion grundar sig på remissvaren från LO, SAF och andra remissinstanser. 

Vi återkommer ~ näst& n~er med en presentation av LO:~ och SAF:s 
rem.~ssvar.. -	 /J1 

, :	 ' , l .~~. ; L! 



S...YInpatimanifest 
( till~~~at dc tänkando brevb~raT.e 

com viic;rar bi..:rc.. ut rekla~'försiind21Ger ). 

Bara Gud kan göra ett träd, 
heter det i en gammal from s<1ng. 
11811 märiniskorna är änml duktigare 
ni!:' människorna kan gÖl~a ett träd 
till glansig~ papper 
med texten SPECIALERBJUDANDE 
ocb LiCb'a ut det i medmänniskornas brevlådor 
utan att fö'rst tillfråga medmänniskorna. 
Om Gud hade vetat att flera hektar pri.ma skog om dagen 
skulle dansa ner i folks brevl&.dor 
i form av blanka broschyrer 
med J:IUli1piga bondförsök att lUTa :flå, folk 
sekunda persienner, 
att tusentals lmiformerade tj::Lnstemiin" 
på tus.entals [;ula cyklar 
( oJ.le:r hc.n<1 (,r av underbetalda ba.r'narbetare ) 

,G:~uJ.le fa:'a omkrinc SOD en griif'Jhoppssvärm , 
och pnla ner i brevlu.dbrna . , 
f1111ständict.'oöllskade besked 

" om JJUr Yil;)Tclcei oxfilen kostar på rCA 
ndr den blivit tillräcklig~ gammal 
för att bli tillräckligt billig 
för att sto. på en sån dUor lapp; 
att stiledes 'männis:~orna skulle snubbla 
hmrull,,;tupa in i sj.n läg'Emhet 
över ett, till i o.:i,g:enkiinnlighet, förfulat skogsparti 
ang,::'ende KonSULlD gUllllliistövlar med m~ingdrabatt 

( vid kiSp a.v niin8t 20 par ffir du en stövel b'Ttis.i ) 
- Ofu, 8~ger jaG, Gud hade vetat detta 
ad. hade han nog inte gjort nägra träd. 

~ <:l,g har dock 

.-' 
försökt återställa skapelsen 
,f dess urspruncliga skick . 
genom att klif;tra ihop el' . 
tyska nnn::li::;;clot t;(;riets rklamfolder 

..... 
- \..~. . 'odh. den hoph1ftade ~reklarnbunteh 

till ell liten bj~rk 

" Vi :Billigare • 

;', . Hen det gick ingc) t vidare. 

,. TIara Gud!':uJ' ~;öi3;, "tt träd. 
'Nen ;ilä.nnisj~oT·na kan gUl.':::' ett träd lö:jligt. 

TaGe Danielsson. 

~) Q 
fr 

<J 
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R;.efleknoner av en arbetsledal."~..!. 

Att vara axbetsledara il dagens arbetsliV' kan ha sina problem l.ik

-i,ä.l sam tJravliga stlll1cler. Går jag till m:.iin egen arbetsmiljö, så 

får: jag säga, att, med duktiga medarbetare: så är arbete1t. rät:t: så 

s:t:ilmuleranda~ Ibland uppstår: tråkigt- nog små onöJdiga motsatsför

hållanden. Det kan vara en ordningsfråga som tolkas; på olika sätt. 

lJet bäs.;ta vore vid. att sådanit itillfälla, e·tt samtal i lugn och av

~tressande ton4 Tyvärr tycks många gånger de båda kontrahenterna 

glö,mma bort att de i alla fall är arbetskamrater • 

.?å många goda medarbetare verkar det som om en arbetsledare' är en 

Derson som vill jaga och plåga ~::;ina kamrater ( här har de s.k. busk

logi tatorerna utfört ett fiwd arbete ), men cletta är alleleles fel. 

_.~n arbetsledare ska leda och fördela arbetet efter elen föxfattnmg 

~om arbetsgivare och fackorganisationen har skrivit avtal om. Jag 

~ycker det äJ:" okamratligt mot de lojala kamraterna, att inte följa 

Ja föreskrifter som finns'. 

De arbetsledarbefattniingar som finns inom vår yrkeskår äl." resultat 

'.1V många års segslitna fackliga förhandlingar. 

".tt arbetsgi7aren exploaterar vår kropp, är ett ofta använt uttryck. 

:Cen frågan är, om inte en arbetsledares kropp är utsatt för exploate

~ing från alla vinklar som förekommer inom företaget. 

i·riheten och arbetstiderna på vår arbetsplats ska vi slå vakt om. 

Var lite försiktig när du yttrar dig om hur svårt och dåligt allting 

äro Som jämförelse kan vi i tidningen Statsanställd följa ett repor

t~ge från en hårt expanderande norrlandskommun, där våra kamrater på. 

alla punkter har en ovänlig arbetsmiljö. Men frågan ä~ om inte fack

organisationen har dömt sig själv, när den inte har uppnått något 

:cåtagligt resultat för en bättre arbetsmiljö,. 

Pers.onalproblem19t är ett ständigt irritationsmoment. I skrivande 

stlli1d är öpj och chauffö~stjänsterna svåra att lösa. År efter år är 

let samma usla personalläge. Frågan borde snarast vara föremål för 

·.:en allvarlig central debatt. o De negativt inställda ser kaosspöket 

D~nga över osSo Men en glädjekälla,är de som ständigt ställer upp 

på övertid, deras insats är ett minnesmonument. 

'~ill de unga poliiiskt intresserade lejonen som kämpar rÖT en bättre 

')lats. i s.olen, skulle jag vilja ge ett råd; jaga inte B-korsband i 

~örs.orteringel-l utan försök i stället intresseJ?a facket för insyn i 
• d.em kommunala planeringen av höghusbebyggelse. Det är då närmast post

~_nläggets placering i dörren jag åsyftar. Som det nu är, utsätts arbets

:agarens rygg för en oerhö:hd påfrestning. 

u9t är min förhoppning att des~i rader manar till lite eftertanke 

och kanske kan tjäna som lite dbattstoff. 

Rune Damkilde eeler kamrat och xf. 



Björn Berglund:
 

Rapport från extra representantskapsmöte 75.06.02 kl.09.00-15.30
 
i metallhuset, stockholm.
 

Dagens huvudämne var avd. yttrande över PVO-utredningens senaste
 
förslag. Dessutom behandlades ett antal rapporter som bordlades
 
på det senaste. ordinarie repskapsmötet.
 

Punkterna l - 4 på dagordningen innehöll mötesformalia.
 
Punkt 5 var bordlagda rapporter.
 
5 A Avg.frågor. Godkändes utan debatt.
 
5 B Transportfrågor. Här ventilerades de problem som väntas upp

komma då nattpostflyget från Bromma flyttas till Arlanda månads

skiftet juni/juli. Ankommande nattflyg ankommer Sth.Ban/Sth.l
 
40 - 50 min senare än i dagens läge. Detta medför att förorterna
 
kommer att få mer post med andrabi~arna i fortsättningen. Beräknad
 
kostnad för postverket blir 2,5 milj.kr. Josef Lundell tyckte att
 
man borde föra tillbaka en del av nat~poatflyget till järnvägs

posten nu när tidsvinsterna i en del fall blir så små att de inte
 
är värda de högre kostnaderna. Han fick medhåll av flera talare.
 
V~dare har Josef fått veta att psn har gjort prov för att få fram
 
nya normtal för bemanningen av avg.sorteringsavdelningar, och
 
efterlyste hos avd~lningsstyrelsen dessa nya siffror på papper.
 
Prov med de nya normerna skulle ske i Jqnköping.
 

Beslut. Rapporten om transport frågor godkändes.
 
Avd.styrelsen ska ta fram siffror från Jönköpingsundersökningen.
 
En konf~rens för alla som berörs av Bromma-Arlandafrågan ska ordnas.
 
Vidare ska man protestera mot den dåliga informationen i frågan.
 

5 C Brevbärarfrågor. W:i..bergsaknade gxb-frågan i rapporten. Avtal
 
har träffats i ersättningsfrågan (i princip en uppjustering som
 
följer det nya löneavtalet) men man berör inte med ett ord frågan
 
om frivillighet, lika lite som alter~ativct kompledighet i stället
 
för pengar.
 
Hemlen tog upp en del av Lbb:s problem. Han·var mest ilsken på ut

delningsformerna och ersättningen för gxb för denna grupp. Han
 
tänker driva Lbb-frågorna i repskapet ännu mer intensivt än
 
tidigare. Han krävde i detta sammanhang även att referensgruppen
 
i Lbb-frågor omedelbart ska inkallas. Hänvisande till punkten 2
 
i rapporten "Översyn av tidberäkningen i Sbg" påpekade han att det
 
i många bostadsområden finns' ett stort antal outhyrda lägenheter,
 
och krävde att de.ssadistrikt skulle lämnas utanför undersökningen,
 
alternativt att -'man sImlIe göra en anteckning om hur många av

lämningsställen som inte fick någon post på grund av detta. Görs
 
inte detta blir ju antalet försändelser per avlämningsställe helt
 
förryckt.
 

Flera talare krävde i den fortsatta debatten att en arbetsgrupp
 
snarast måste till~ättas för att ta itu med driftstatistiken.
 
Avdelningsstyrelsen vill vänta med detta tills man genomfört de
 
planerade träffarna Bbg-klubbarna i denna fråga.
 

Beslut. Rapporten om Bbg-frågor godkändes.
 
Referensgruppen för Lbb-frågor ska omedelbart inkallas.
 
Protest ska framföras mot de utdelnings former för gxb som gäller
 
för Lbb.
 
Att Hemlens förslag att hushåll som inte får post på grund av att
 
lägenheterna är outhyrda ska antecknas vid driftstatistik antas.
 

Punkt 6. PVO. Avdelningsstyrelsens förslag godkändes med ett par
 
smärre ändringar av skrivningen på ett par punkter. En ganska lång

dragen ideologisk debatt fördes under punkt 2.1 "Regionindelning",
 
men förslaget godkändes sedan utan ändringar. Vidare fick avd. styr.
 
i uppdrag att sammanställa de övergripande delarna av förslaget och
 
sända detta till de övriga avdelningarna inom postsektionen.
 



Björn Berglund: 

Rapport från represe.,nt::tntskapsmöte med Avd 300'1 i Folksamhuset 
75 05 15 kl 8.36 - 17.00 

De fy::.'a första punkterna på dagordningen innehöll mötesfor:nalia samt 
information om Fclksam och de kollektiva försäkringar som SF tecknat 
med dem för' medlemmarnas räkning. 

Punk't fem på dagordningen innehöll .dols ett förslag ·tiLI,~:u:t-b.I6.nde som 
stöder de strejkande skogsarbeta:r.-nas krav på månadS"];ön; dels två för
slag om ekonomiskt stöd från Avdelningen till namnda strejk på 500 
respektive 1000 kronoro 

Avdelningsstyrelsen tillstyrkte uttalandet men avstyrkte e~onomiskt 

stä_d, sedan de' kontaitFätSkogs-ärb e t.::\refärbuhde t-i-frågD.ll o ' 

Nordström med flera talare tillstyr.v:te båda förslagen. 
Rc's~n stödde uttalandet ochf'8'reSlogC att" ledamöterr2. i. s tället skulle: 
T.fg,:;:;,' t ex 10 kr/man i en frivDli8' insamling o 
Palborn med flera tb.lare. sT8dc,e'--avdel:q~ngsstyrelsensförslag sem:;;, 
'U.ttEi.1~äde sig kri tiBkt mot €le "strejld'Onder" som flyter omkring utan 
insyn från facklig ~ida~ , 

Beslutg Förslaget till uttalande bifölls enhälligto 
Yrlcand'E;t om1 000 kr, till st3d för-(re-streIkan~de'från avdelningskassan 
medförde votering.' Bc~su: tau Emot 47, :För 26, '1 nedlagde 
Yrlccndet avslogs alltså med gEmska stor maj,oriteto 
Ji<2.~~~~ för;lngc;m enskild in~a~ling ti11st;{:-c~tes. 

Unuer nästa punkt redogjorde 'Fri tz Lundström från sektiön'3 om a~"pass'~
 
ningsgruPl'erna .som 'slmll inrätto.s på vo.rje o.roetsplats med mer 2.:'.1. 50
 
anställda. I dessa skail ingå representanter från Arbetsmarknaclsverket,
 
Arbetsgivaren och Pers·onalo~:ganisationernao Grupperna skall omfatta
 
5 -" 7 medlemmar .. De:rasuppgift blir a ti anpassa arbet3pla cse:,.:na så a ti
 
personer med arb~~shinder slc~ll kunna fortsätta att arbeta som förut.
 

Sk~ci'lelser" Avdelningsctyrelsen har svarat på en skrivelse från sektion
 
'3'-Ciiirffianvill ha avdelningens syn på ny organisa tionsplan för sektion
 
3 och därmed. följande avdelhingsbildnin5. il:vdelnings'styrelsen vill att
 
a-..r(telningarna 3001, 3056 och 3069 skall bibeHållas ,inom Stockholms~·
 
regionen även i framtidcm. Ros&n, S';;;1 Ban~ \ilte 1-..,3. ett tillägg som
 
säger att vi inte. vill bestämJI1a ess förrän PVO~utredningen 2.r klar~
 

~utg Avdelningsstyrelsens förslag D~fölls~
 

Representantenna från .~th ~~~r~~eF_~~E~~~_~i~mot beslutet.
 

Därefter följde en redovisning av lönerörelsen av förbundGts flörhandling8z, 
.< ,
 

chef Olle Olsson •. (Se Statsanställd nr 15 samt förbundsmeddelande 9/75).
 
På den efterföljande frågestunden klagade flera talare övar de låga på.,.
 
slagen i T1 ~,. T4. Olsson svarade att det berodde på SAV:s kategoriska
 
vägran att gå med på något högre. Han påpekade även att om man räkna:r:
 
i kronor på en som litger i T5 ~mars 1975 fra~ till mars 1977, får den
 
kamraten en löneökning på 1043 kr/mån, medan en som ligger i slutlön
 
d v s F 1/4 får ca 670' kr/mån på två år~
 

Under punkt 7 styrelsens rapporter behandlades följande~ 

- .§~X2d§.f~JZ..:. Mötet antog enhälligt att uttalandE" 80m riktar sig ;",0';; 

de~ artikel som var införd i tidningen PS nr 8 i år. Uttalande skall 
sändas till PS, Statsanställd och Aftonbladet. 

Il?:f,c::ymationsfr~<2E.:. Avdelningss tyrelsen fick i uppdrag att utforma ett 
ut~alande till stöd för bibehållet pris ~å 50-korteto 



p,ersonalfrågor. Av de nya Öpj-tjänsterna är fortfarande ca 50 st vakanta.
 
Det finns alltså behov av att utbilda fler Öpj.
 
Klubbarna skall vara med vid översynen av vikarieprocenten på postkontoren.
 

Studiefrågor. Å Widell meddelade att det kommer en ny ARB-cirkel och en
 
ändrad AST-cirkel till höstens studiearbete. Vidare kommer det en kurs om
 
våra pensionsförmåner och hllE de räknas fram.
 
20 - 21 september 1975 hålls en veckoslutskurs i mötesteknik.
 

ÖVriga punkter på dagordningen bordlades till det extna representantskaps

möte som skall hållas 75 06 02.
 

• 

Klubbnytt 

Den nya skyddskommitt~n för Täby 1:s fvo hade sitt första sammanträde 
75 07 17 på Täby 1. Avsikten med mötet var dels att konstituera kommitt6n 
dels att dra upp de allmänna riktlinjerna för kommitt~ns arbete. 
Kommitten består av följande ledamöter: 

Personalrepresentanter: Verksrepresentanter: 

Assar Svensson Avg.TIrpt Eva Anderson Öktr kassa Ondförande 

Sven-Erik Wik Bbg Ejörn Aldin Fktr Sekreterare 

Gunilla Svensson Kassa Barbro Zellman Öpx Arbetsledare 

Björn Eerglund Klubb Täby V. O~dförande 

Beslöts att skxddskommitt~n skall hålla fyra möten om året. 
Det första i b~rjan av mars och sedan ett per kvartal. 

Eeslöts att skyddsrond skall utföras två gånger per år, nämligen senastt 
sista februari och sista oktober. Vid första skyddsronden kommer det att 
läggas upp en skyddsjournal för varje arbetsplats, där man antecknar alla 
de åtgärder som anses nödvändiga och som sedan sparas, så att man vid ett 
senare tillfälle kan gå tillbaka och kontrollera att åtgärder vidtagits. 

Om det är något på din arbetsplats som du anser bör ändras skall du ta 
kontakt mod ditt skyddsombud som sedan vidtar de åtgärder som han/hon 
anser lämpliga. 

Låt oss alla venka för en god och sund arbetsmiljö där vi alla trivs och 
kan utföra ett gott arbete. 

/ Björn B 



EOSÖN loc:imr ~ 

Den 14 sept. är det daGs för den traditionella 

friluftsdagen };lå :Bosön. Pk Täby 1 har inbjudits 

att deltaGa med ett stafettlag 6%400 m. Inteok

~i~ar i denna vandrincspokal har följande kontor: 
\ \ '. \, \ , 

1972'jj'ARSPA, '1-973-1974_ Ch~t\.fförerna. Dat VOre ro

ligt om Täby 1, I:J.ed så goda idrottsutövare-, kUIide 

tillskaffa oss en inteckning. Intresserade till 

sta~ettlagen anmodaa-kcmtakta Charlie snarast. 

På inh'ernsl:a fronten har det vari t lu,ngt, meddelas 

kan "att en inbjudan l:omr.Ji t till "inne~andy ", 

om detta meddela::; senare. 
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II Möt hösten med idroti; i blicken ". 
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Bet illnvnrslnnde domslut. 

Vi nämnCfe kort i fömm numret om Skiivdestäderskorhas. knmp. 

Hur gick det sednn,vann dom eller blev det SAP som aVGic~ 

med segrn? 

Tyvärr måste illnn konstatera att Arbetsdomstolens dom den 21.5 

blev e,tt ned.erlng för städerskorna och 0.110. nrbetande i det 

här lnndet.Två av deIIl,Ragnhild Andersson och Britt-Marie: Jobans

son, blev vis:serligen åte:rmnställda och tilld.ömcLa ett ekad/eständ 

fJl'ån ASAB. Dom hade nämligen omedelbart(efter två dagar) avskedat:s 

som "strejkledare",detta godkände inte domstolen. 

Men de övriga Sj-g.,SOill efter B-M Johanssons och R Anders

sons avskednnden.fortsntt strejken och vägrat återgå med: mindre 
. '

än att snilltligaåternnställdes'1ayske:dades efter 17 dagar. Detta 

godkände AFbete;doms~tolen och kallade dessa 17 dagnr för"avse

värd tid"'.Detta blir ett prej-g.dikat som innebär att i fortsätt

ningen när folk tvingns to. till "v ildh" stFejker för att för

bättra sina förhållanden, eller som hiir,motverkn rena försämringnr, 

sa kan arbetsköparDh sätta dig ner och vänta ett par veckor 

(=avsevärd tid) och sednn avskeda de strejkandeoEnkelt vn?Detta 

h&r mhn tidigare snknnt. laglig möjlighet till. 

Nu iiI' det många som tycker att "eftersom strejken var olnglig 

så får dom skylla sig s,jtilva om dom blir straffade". Det kan man 

j~ tycka. Men hur var då bnkgrunden till strejken?Jcr"näll" ASAB 

tog över städningen på Billingehus försämra&es arbetsvillkoren 

på 0.110. sätt:hårdare hets,Sitriingare övervakning,sämre betalt, 

det facklign arbetet motnrbetad~s på nlla sätt.Det var efter 

flern fackliga överläggningar vilka inte ledtte till resultat 

och till slut bröt snmmnn (och där de fnckliga representanterna 

hotades med sparkenl)lsom Dan gick i strejk. Vad var niternativet? 

Skulle man ha funnit sig i ASAB:s diktat?Det är denna princip

fråga man sit'öter på vid alla st:uejker eller liknande nktioner, 

vildn eller inte:när nrbetsköparna vägrar gå :ned på förbättIi'ingar 

elleJJ' SOlD. i det hlir fnllet t. O'. ffi genomför f öIrsämring nr - sko. man 

då ge upp och v3.nto. på att dom blir " snällare ll längre frnm;e.ller 

skn man våga kämpa. för sin rätt,även om det kan inne~ära att man 

tvingns gå emot både arbetsköpa.rna och staten CJLch d'eTas~ lagar? 

Dessutom:de lagar mnn bröt mOt genomfördes o:vhögerregeringen 

Ekmnn 1928,mot dessa lagar genomförde då de svenslrn arbeta.rnn 

ftina hittills största d~elilonstrationer.Att dessn lo.gar $eenare 

"förfinats" så ntt nu dlen nya "Lagen om anställningstrygghet"• 
kan användns till att nvskeda folk,och att LO:s representant i 

Arbetsdomstolen röstnr för o.vsked;jaa,vnd ska mun säga om en 

sådan skam? IJÄ 



Dikt efter Saigons befrielse. 

av Björn Berg. 

Son tidsinställd glädje 
korJJJer befrielsen tillsödrn Vietnann 
till södra Vietnnmn 

Decennier av beslutsQTI kQnp 
slår ut ~ F1~s slutliga Med ens 
seger frnnstår denna morgon 

som en klarhetens tröskel 
:Den aneriknnsi{:a frihetsdrölmen Den pekar
sjunker l havet mot någonting ännat 
som en vattenfylld _än en avlövad ,kraterfylld frantid 
cocacoJaflaska 
under de8pera~ dånande NI SLOG TffiLLBAKA 
nili tärhEllikopt:car NI GICK MOT SEGER 

Son ett obe.$;t;r·j;dligt faktuLl 
vajar .' ,. 
den vit3.kap:LtD.1.ationsflaggan 
bredviq 
den röd-·blå m~.dstjärnan i mitten 

Efter Da Nangs befrielse 
borde vi vari~ beredda 
nen den slu~ligasegern 

konaer ~ndå plötRligt: 
Bekrhftar 
iin en gång 
a:H förtlndringen iiI' nö j lig
 
att ett enat folk ,
 
aldrig låter sig kuvas
 

0 ..------

V[lcl gör S[1iinrb~tskor1r::titteen USA ut ur Indokil":l. nu n~Jl' USA iir 
ute u:,:, Ind~~_in[tJ_. ._._.__ 

Vi i'L'ågar klubbens Ji'epresent [lnt i kormi tte~n,P6l~r CClrlsson: 

- KOE1Lli t\8een har inte haft några n:It'lnmgenang nu på Ea'tt tag, _ . 
och koraDer tro+i.g,\?:(l, ntt läggas ned. Så sni'mingoD kOLmer deot 
kanske att biTo.as en Svensk-VietDr:.,lesisk v;~YlskQPsförening diir 
den son vill, o.T'beta för 5 stödj h Vietn,~m i orC:l.Qiser:l.d forn ~ 

får Gå !:led •. :, 

])e-n in-cernntionella solidariteten har j-q; alltid vari t en nyc
ket viktig~fråga för arbetn.rrörelsen;vilkn. uppgifter ställs 
nu niir It;tdokin[', befl?iClts? 

- Ja,vi näste forts~ttn stödet till ~teru~pbyg~nnden;det 

innebi"ir bl. a. o.t-c försvara byg[';llnd~t,QV den appersrMwsefab
rik son 'Sverige skiinktjoch son högern nu angriper och smutsk 
knstar. Vimii.ste bidra till att tvingQ USA Qtt följo. sina. åta
gemden i P<:l~isavtalet :,~linrö jning ,krigssknc1estånd osv. Vi e t namn
kriget ha.r 'Ju visat hur viktig; solidaritetsarbetet ned tredje 
vhr]~dens folk iiI'. Deindokinesiskn folken har m:< uppnått obero

• endejDen manga andra folk iiI' fortfnr~nde förslavade under im
perialisI:len'-D6n stnrk2. rö relse son nu P:Lt:; i.r bland tredj e vti.rl 
dens folk fÖJi':e:lO.nde och oberoende,n.... ste vi nQturlisgsvis stöd-
j a, . . .. J_ 

För den son iiI' intresserad'K"ql;';-3 ag också n'innn ntt det den niir 
;]aste tiden P:l ABF-bu'set, SveQvigen, visas enutstC~llning ou 
hela Indokina.kriget ,det "30-h:rign krige,t". 

Intervj$re:JÄ 



En ro~an om brevbärare. 

Det skrivs j~ inte så ~ycket skönlitteratur om livet på ar

betsplatserna,och på så vis var det en bra sak när Per Holmer 

1973 publicerade sin ro~an "Drängen i Klnra".Boken skildrar fr.a. 

arbetet på brevbäringen Stockholm 1,oen också huvudpersonen 

Lars Lindfors'personliga utvecklingskamp. 

Hur skildrar han då postarbetet?Ja,boken beskriver ocg gisslar 

den överdrivna stressen,enforBigheten i arbemet,det litet halv

trötta dösnacket på morgnarna,sexskämten,egenheter sådana so~ 

att vi,på militQriskt vis, som regel använder eftern~nen när 

vi tilltalar varnndra;dw;uG förnän som jagar folk på olikn sätt, 

osv.Den diskuterar (et förhållandet att vi,för försörjningens 

skull är tvugna att bära ut vad skit SOD helst ~göra ~tt träd 

löjligt" som Tage Il skriver). 

Iletta är j~ bra ,det finns många saker som tål att diskuteras, 

även vad det gäller hur vi förhåller oss till varandra.Men,ntir 

man läst boken frågar Dan sig ändå:finns det ingenting positivt 

med postjobbet?Jag tycker i varje fall det.Är det t.ex. inte så 

att det är ett nödvändigt arbete vi utför?Och,även on vi till

talar varandra son "Lindfors",i1Hakberg",och det snackas en del 

ski t ,så är det j-g. så att det är sD.DLmnhållningen och kanrat

skapet som dOILlinerar;och även ara det finns förnän SOILl är dUlillTla 

så är det ändå så att de allra flesta är kWQrater som vi måste 

hålla salUllan ned ,not don som verkligen bestämner i Postverket, 

"dom dt~rupperi. 

Just dettn,att han(helt riktigt) kritiserar dåliga sidor men 

santidigt glöL1Jer bort det som är positivt, det SOfJ. vi nåste 

bygga vidare på,gör att boken ger ent litet hopplöst intryck. 

Man kan säga att den ganska väl speglar uppfattningen hos don, 

ganska många,son kOillilit till Posten,jobtat något eller några 

år,och sedah slutat.Och som ända från början stett Post jobbet som 

en parentes'rett uppehåll på vägen till"något bättre". 

Ett typiskt exempel är att i boken näIms överhuvudtaget inte den 

fackliga verks~illeten;ändock ~r det under j~t den här tiden SOD 

det fackliga arbetet i avdelningen skj~er ny fart. 

Och det ir jy. fr.a genaD det fackliga (och politiska) diskussio

nerna och arbetet vi kan råda bot på de brister som finns och få 

det bättre; inte genom att alla går och dröDr,ler on ett "bättre 

jobb",och slutar så fort Dan får chansen. 

Trots dess svagheter ~jag har här bara berört dBt som gäller 

själva postarbetet) vill jag rekoDi'lendera flera att läsa boken, 

och diskutera. den.Ilet vore intressant att höra andras synpWlkter 

på dessa frågor. jJÄ-brevbhrare T~~by 1 
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• C" ~ . De senaote alens deba tt om de tenskasv mus i kl1vet, dvs den kommers1ella 
musikindus.trin kontra en alternå.tiv progressiv musikform, har fått mig 
att fundera en.' del över de olika begreppen. Den i anslutning till TV: s 
schlagerfestival anordnade så kallade alternativ-festivalen var ett i 
och för sig lovvärt initiativ, och för många säkerligen uppfriskande. 
Men många ställer sig säkert också frågande. Det senare är faktiskt .. 
inte att r8rvåna sig över eftersom "alte~nativfestivalen"och andra 
liknandeprotestyttringar rimligen inte'kan vara ett i ordets rätta be
märkelse 1'1USIKALISK1' alterriativ. på grund av den i internationell be
märkelse sedan gammalt tämligen fattiga svenska musiktraditionen, blir 
sådana försök till alternativ musik snarare en desperat skenmartöverän 
ett verkligt alternativ till schlageri~dustrins likriktade och urvatt 
nade alster. Det hela blir ju i stället en fråga om andra former för 
uppförande och deltagande, vilket ju i och för sig kanske kan ses som. 
en progressiv yttring, dvs detta att uppmuntra till aktivt deltagande 
i stället för passivt konsumerande. Hen det ligger en stor fara i detta 
eftersom man rent musikaliäkt inte når ut med något nytt. Vad man ~6r 
är ju att gå tillbaka och använda sig av redan beprövade musikformer 
såsom visor~ spelmanslåtar och kampsånger •.. Det hela blir till någon 
sorts exotisk nostalgi, och man kramar ut så mycket som går ur den in
hemska folkmusiken. Det är hä.r som något aven begreppsförvirring. upp
1'ltår. Denna blandning av :fol1~muf;ik, kampsånger och hårdpop, ofta med 
samhällskritiska texter, får beteckningen "progressiv musik". Inget 
ont om vare sig fiollåtar eller sambällskritik, men det kan rim:ligen 
inte göra p1usiken mer progresriiv. 

I ~ 

-Kan då. musik vara "progressiv" i någon bemärke.lse? 
Efterhand som mitt eget musikintresse har vidgats dithän att jag numera 
gärna~ lyssnar till musil~ som jag för några år~Eedan inte visste fanns, 
har jag .kommit fram till att det i allra högsta, grad finns (och har 
funnits) kompositörer vars verk betytt oerhört mycket för tonkonstens 
utveckling. Visserligenha.r musiken i alla tider varit påverkad av de 
religiösa, politi~ka och klassmässiga förhållanden under vilka den 
komrai t till. Detta hindrar dock inte att den under olika skeden mer 
eller mindre även r(mt konstnärligt sett u'~vecklats; _del musiker som 
haft förmåga och mod att skapa och verka någorlunda självständigt har 
ju ändå oftast arbetat uhder oerhörd press och under svåra förhållanden, 
motarbetade och missfcirGt&dda, ofta långt f~re sin tid. 

•	 När man exempelvis införde stråkar i kyrkomusiken.ansågs detta som nå
got fasansfull t och syrldigt av de "rättrogna". När Anton Bruclmer i 
viien försökte rå sin 2: a symfoni uruppförd, ansågs den ospelbar. En 
god vän ti'llBruclcner lär ha sagt att "geniet skapade till ackompan
gemang av talangers och medelmåttors giftiga kritik". Bruclmer anses 
numera vara en av historiens främsta symfoniker. 



i 

Bola B~rto~ tvi~Gades ca l landsflykt under nazi-tiden. Hans verk
 
eacles vara uttrycl>: för lfkonstniirlic urartninc:1. Under Stalinepol~en
 
Sovjetu~ionen ans5Gs en del av Dmitrij Sjostakovitj symfonier
 

vara antingen för progressiva eller utslag av "borgerlig dekadens" ,
 
vilket m8dförde att de under en period inte spelades. Denne ton

sättare är dock numera både i Sovjet och den övriga världen erkänd som
 
en av detta sekels ledande komposi -i.;örer o Liknande exempel finns ock

så inom mera "folkligt" föra:nk:.~ad musik. Hur svårt har de t in te vari t
 
för stora jazzgenior som Archie Sheep och Ornett Coleman att bryta
 
igenom barriärer av förlegade föreställningar om hur jazz "ska låta".
 
Ett mer ~ärligcande exempel på en tonsättare som inte kompromissat
 
~ed officiell musiksmak är arbetarsonen från Stockholms söder,
 
Allan Pettersson. Det går inte att sätta en etikett på Petterssons
 
musik, st~lla in d€~ i något stilfack. Den spänner en båge över hela
 
vårt sekel. Det är den totala upplevelsens och hängivelsens musik.
 
Nusik med filo.sofisJ: och social klangbotten, vilket kanske för
:~larar det gensnt!' den idag möter hos all t större lyssnargrupper •
 
Här finns inGet av opportunismi genvägar eller nostalgi. Man måste
 
nog möta All~n Pctcerssons symfonier förutsättningslöst, de ger nya
 
erfarenheter och :'_ockar 'fram ett engagerat medlyssnande . Man gör
 
uäst i att lä~na alla föreställningar om hur modern svensk musik bör
 
låta åt sida". Det är slcandal att så få av denne tonsättares sym

fonier finns utgivna på skiva, . två av tolv, den andra och den sjunde.
 
}~er är dock att vänta.
 
,\J_l)'.Il Pettersson ha:, av de svenska musikinstutionerna så motarbetats
 
att han i ett öppet brev till Stockholmsfilharmonikerna och konsert 

föreningen sett sig föranlåten att belägga sin ~olvte symfoni med
 
spelför~ud. Petterssons musik spelas nu mer än nAgonsin och når även
 
utanför kon8crtpubliken. Det är en senkommen seger för sveriges
 
idag kansks mc~t betydande kompositör, som nu sitter värkbruten och
 
isoleracl i e11 stockholmslägenhet och skriver Gina· väldiga symfoniska
 
verk.
 

Det är egentligon inte att förvåna sig över det starka grepp schlager
industrin fått 01" stora delar av befolkningen i den kapi talistiska 
delen av världen. De flesta radiokanalers sk. hit-listor bildar ju i 
rj_n mångfald och likriktning utmärl:ta reldampelare åt de stora grammofon
bolagen och utgör enligt min mening en kvalificerad indoktrinering. 
Hön l efterSOl:l åtminstone den svenska skolans ambitionsnivå inom det 
inusikpedaG0[Siska området Elr så låg, lämnas bevisligen fritt spelrum 
åt all tänkbar indoktrinering vilken kunde undvikas med en ambitiöst 
upplagd musikutbildning redan p5_ för- och grundskoleplane t. Detta 
borde vara en demokratisk rättighet. Men ack nej, detta f~rbehålls en 
liten, på suspekta g~under, utvald elit av ungdom. En god musik
utbildning blir något verkligt exklusivt. Vilka attityder, med rätta, 
ger inte detta upphuv tilL:' Husik som av'riker från den gängse "under
hnllningsmusiken Jl blir något för intellektuella·. Nästan ett uttryck 
för snobbis:n o~h livanligt :::olk" känner sig fr';ämmande. 

,Avslutnin'isvis finner jag det lämpligt u.tt ··ci tera den svenske kompo
si tören Jan Ti. JvIorthensson: 110m inte möjligheterna att lyssna och 
-'-än~m i musik förändras på ett drastiGkt sätt under de närmaste· decennier
na, så måste man räkna med att stora delar av musikproduktionen till 
kommer p~ syntetisk väg. Musik lämpar sig farligt väl för konstgjorda 
ersättningar. Elekt!'otelmik, datortoknik, akustik och psykologi närmar sig 
snabbt det stadit~l dn ett mänskligt mellansteg i form av tonsättare eller 
musiker blir ett begränsande hindel'. Den schablonering som brett ut sig 
inom alla nusiktype:c~ är ett idealtillstånd för den avancerade affärs
mässiga musikindustrin". 



STUDIEBESÖK
 

Redaktionen gjorde för en tid sedan ett besök hos kamraterna i en 

stad belägen i norra mellansverige. Intrycken därifrån redovisas 

i nedanstående artikel: 

Vi anlände kl. 06.00 efter en ganska tröttsam bilresa. 

Utanför postkontoret möttes vi av PM E. Tidelagh, en kraftig man 

i övre medelåldern. Han hälsade oss välkomna och visade in oss på 

sitt kontor. Detta var mycket smakfullt inrett med heltäckande 

tjocka mattor, teakpanel på alla väggar, imponerande ljuskronor i 

bölunisk kristall osv. Vi bjöds på en drink och samtalet tog fart. 

Kontoret var byggt i början på -70 talet men brevbärings

lokalen var i oförändrat skick sedan 1877 då posten kom till bygden. 

Vi strävar efter att behålla den i samma skick som då, anförtrodde 

oss PM, den är mycket pittoresk. Personalen uppgår fn. till 35 

brevbärare, 7 sektionsförmän, 2 xf:ar och en man som sköter rep. 

av cyklar och mopeder jämsides med att han driver cafeterian här. 

Vi trängde oss därefter in i brevbärarlokalen. Där var 

arbetet i full gång. Vi presenterades för den ene av xf:arna, Hugo 

Brylling. Han berättade att lokalen var ca:15 X 4 m varav för

männen hade drygt hälften. Dock fanns på övervåningen lika mycket 

plats, där hade man inrymt cafeterian, toaletten och cykelverkstan. 

Sorteringen tillgick så att de brevbärare som var kort

växta satt på golvet medan de längre stod upp, och så skickade man 

posten runt till varann. Varje man hade ca: 700 hushåll att betjäna, 

de-8 lantbrevbärarna dock 1100 var. Ett problem för dem var att 

kassalokalen där de hämtade sina värden var belägen 18 km bort, på 

andra sidan älven, och bron var mestadels trasig. Alla var dock sim

kunniga. Vi gick uppför en ranglig spiraltrappa till övervåningen. 

Bakom en disk stod den kombinerade cykelreparatören/cafemannen. 

Vad som förvånade oss mest var att toalettstolen stod alldeles utan 

skydd i ett hörn av .rummet, men på vår förfrågan uppgavs det att alla 

var i alla fall släkt med varann så det gjorde inte så mycket. på 

själva stolen satt den äldste brevbäraren, 93 år men fortfarande bbb, 

och vid bordet intill'satt hans son, sonson och sonsonson, vilka alla 

följt i hans fotspår. Alla var glada och nöjda trots den enorma träng

seln. Skyddsombudet hade slagit sig ner på en bensindunk och satt där 

och rökte. 

Efter ännu ett par drinkar inne på PM:s kontor tackade vi för 

oss. Vi hyllades vid avfärden med unisona hurrarop från kamraterna. 

+++++++++++ 
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Utfl..vckt till Angarns,jöänhen, cön'c1aracn 14 sept. 1~1. 07.30. 

Denna slättsjö a.r känd för sitt rika fågelliv. Trakten runt sjön 

är myoket naturskön, Sar.llt, r,ik på f ornnlinnen. ( c: a 1000 s t • av 

vilka hällristningen vid Örsta är den mest kända J'. 
Sjäängen liGger i ett moränomriide och i skärningen melltf~ två 

dalgångar, vilka ursprunGligen bildats genorJ. sprickor i berg

grunden. Under bronslldern utgjorde Angarnsjön en del aven 

större vik som hade förbindelse med havet. Nu återstår bara, en 
~ . 

till större del, nästa~ torrlagd "siättsjö.
 

Under färd till och från sina hiic1cnings- respektive övervint


ringsställen, rastar ellel'passerar här ett stort antal fåglar,
 

( Över 200 art~r har setts här ).
 

Enligt 1966 års r~gionplaneskiss fanns planer på tätbebygcelse
 

. i Angarn. Detta si~ulle naturligtvis hota k~l turlandskapet samt 

fågellivet. }ledlemmar avStockholrns ornitologiska förening har 

då bildat den s.k. Angarngruvpen, med syfte att få sjöänGen av

satt som naturreservat. Som läget ser ut idag, finns stora möj

ligheter att detta lyc!ms. 

Resan ut den 14:e går att;o~dna med sam~l~ing i privatbilar
 

eller med OUSS 625 från Kanaly~g,en.
 

Tag med korv för grillning, varI:' dryck, smörgåsar, regnkläder
 

ick stövlar samt kikare om sådan finns.
 

Anmälningar till undertecknad p1 tel. 7580620 el. 0762/2;162. 

Väl möttl Stig Lundblad • 

• 



Kunskapens lov., 

Odla din kunskapstörstJ
 

Tveka inte att förkovra digl
 

Kunskap ger dig makt~
 

Härja med ABC D
 

Inte räcker det, men lär dig det~
 

Snart kommer det att öka
 

din tör$t, din aptit på livet D
 

Läs, och du känner att ~ leverl
 

Vi måste ~lla bli elever,
 

TIu som är fängelsekund,
 

du som väntar på hyra,
 

liksom kvinnan vid spisene
 

Och det finns ingen åldersgräns~
 

Vi måste alla bli elever,
 

Skolbänken väntar dig, arbetslösel
 

Med kunskaper kan du mätta dig~
 

Boken kan hålla dig varm~
 

Boken är ett vapenJ
 

Läs, och du märker att du leverb
 

Vi måste alla bli elever1
 

Framtidens lösen är kunskap, kamratl
 

Vi måste odla vår nyfikermet "
 

S~äII dina frågor c~h fordra svar~
 

Undersök räkningen, du ska betala~
 

Poat efter post ska du nagelfara
 

för att få klara besked~
 

Läs för att lära dig leva~ , 
Läs fö~ att ]är~ andra levab 

Bert Brecht 
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