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Arbetsmiljöseniorerna
Besök vid Spritmuseet
Datum: Tisdag 14 februari kl 14.00.
Djurgårdsv 38-40, mellan Vasamuseet och
Gröna Lund. Spårvagn 7 eller buss 67, eller
buss 69 el 76 till Djurgårdsbron. Kostnad 80
kr. Anmälan till Kerstin Wahlberg senast
den 7 februari, kerstin.wahlberg@telia.com
eller tel 070-483 86 25

Årsmöte
Datum: Onsdag 22 mars kl 11.00.
Plats: Arbetsmiljöverket, Drottningholmsvägen 37. Efter mötesförhandlingar blir det
två anföranden och förstås kaffe.
Anmälan till Kerstin Wahlberg senast den
15 mars kerstin.wahlberg@telia.com eller
tel 070-483 86 25

Besök i Riddarhuset
Datum: Måndag 24 april kl 13, saml. 12.45
Plats: Riddarhustorget 10, T-bana Gamla
stan eller buss 3. Kostnad 40 kr. Anmälan
senast 18 april till Mudite Hoogland Krasts,
mudite_hk@hotmail.com eller tel 08/752 63
34 eller 073/097 26 06

Vårutflykt
Vi planerar någon utflykt i maj men har inte
resmål eller några detaljer klara ännu. Vi
återkommer därför i ett separat utskick om
detta.

Ordföranden har ordet
God fortsättning alla seniorer. Hoppas ni har
haft en skön helg. Själv har jag haft förmånen att få motionera i skidspåret, en
utmärkt aktivitet att kombinera med julmaten. För ett år sen vid den här tiden när
jag skrev ”ordet” hoppades jag att året 2016
skulle bli ett lugnare och fredligare år än
2015. Så blev det knappast. Men vi får väl
vara envisa och fortsätta med goda förhoppningar om 2017.
Planerna för vårens program är i full gång.
Ett särskilt utskick har redan gjorts för en
konstvisning i Folksamhuset den 17 januari.
En visning av Tutankhamon-utställningen
var bestämd till i februari. Arrangörens slarv
med våra bokningsuppgifter gjorde dock att
vi blev tvungna att ställa in besöket. Vi
inbjuder i stället till ett besök på Spritmuseet
den 14 februari.
Årsmötet äger rum den 22 mars. Arbetsmiljöverkets stf generaldirektör Håkan Olsson medverkar. Vi får också höra om AVprojektet ”Osund konkurrens”. I april får vi
ett guidat besök i Riddarhuset. En vårutflykt
i maj planeras, och vi hoppas då på vackert
väder, som vi hade förra våren till Enköping.
Medlemsavgiften är ett återkommande bekymmer för oss. En liten summa som är lätt
att glömma bort. Försök att sätta in 100 eller
20 kr på vårt plusgiro 2 06 93-8 senast till
årsmötet i mars, så blir kassören glad.
Kerstin Wahlberg

Besök vid Svindersvik
En solig höstdag i september besökte Arbetsmiljöseniorerna Svindersvik i Nacka. Det är
byggt i rokokostil och ett av Sveriges äldsta
bevarade sommarnöjen från mitten av 1700talet. Arkitekt är Carl Hårleman. Från början
byggdes huset till Claes Grill, direktör i Ostindiska Kompaniet. 1780 såldes huset och
efter flera ägarbyten köpte sidenfabrikören K
A Almgren egendomen. Flera sittmöbler är
klädda med sidentyger och väggarna är
klädda med kinesiska rispapperstapeter.

Numera ägs Svindersvik av Nordiska museet. Vår guide var liksom vi pensionär och
gav oss en grundlig visning av byggnaden. I
anslutning till egendomen finns en separat
köksflygel och en vacker Paviljong. Den
senare inrymmer en magnifik festsal med en
takhöjd på 5 meter. Här finns en stor ljuskrona och kanske Sveriges högsta kakelugn.
Till Svindersvik hör också en stor fruktträdgård. Efter visningen gick vi och fikade i
det gamla brygghuset, numera omgjort till
café.
Annika Hultin

Besök på Folkoperan
Tack vare vårt fantastiska teaterombud Lena
Papaiaonnou kunde vi göra ett givande
besök på Folkoperan den 20 oktober och se
föreställningen Satyagraha - Sanningens väg.
Det är en opera som är baserad både på
Mahatma Gandhis liv och på gamla indiska
visdomsord. Musiken är ett verk av amerikanen Philip Glass, och det är Cirkus Cirkör
som står på scenen.

Det är en ovanlig opera. Texten är urgamla
verser på sanskrit, som översätts projicerade
på en genomskinlig duk. Cirkus Cirkör svarade för skicklig akrobatik, inte bara på scen
utan ibland högt över den (och utan skyddsnät…). Gång på slak eller spänd lina, höga
volter, akrobatisk dans i ring, jonglörer, ja,
det var mycket att se och beundra. Musiken
och sången följde med bra och var också av
hög klass.
I foajén hade man en lite för-föreställning
innan spelet började. Ingen sång och musik
då, bara rörelser som förmedlade ett budskap
om att dela med sig av det man har.

Slutscenen var symbolisk, där Gandhi satt
och levererade garn till andra som virade
upp den på en jättelik kuggstol. Ständigt
mera garn, jo, han hade ibland en spinnrock
med sig för att visa att indier kan själva utan
hjälp av kolonialmakter.
Ja, tack Lena för en underbar kväll!
Arne Stråby

Besök på Kungliga Biblioteket
Torsdagen den 27 oktober besökte vi Kungliga Biblioteket och utställningen ” Bortom
bergen bor ock folk”. Utställningen avser det
välkända bokverket ”Suecia antiqua et hodierna”, utfört av den likaledes välkände krigaren och sedermera ämbetsmannen i stormaktstidens Sverige, Erik Dahlberg (16251703). Till besöket hade anmält sig hela 35
besökare - och några fler kom.

Vi möttes av Jonas Nordin, KB:s ansvarige
för utställningen. Vi lotsades in i en hörsal
och fick där en både rolig och faktaspäckad
orientering om KB:s uppdrag och verksamhet och om bakgrunden till utställningen. En
delvis ny syn på Dahlbergs verk har framkommit under den forskning om verket och
dess tillkomst som föregått utställningen.
Därefter fick vi en guidad tur genom utställningen med många kommentarer till de utställda bokverken och andra handlingar om
det stora verket som ännu finns kvar.

slutliga föreskrifterna har dock tagits emot
positivt. De ersätter psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, kränkande särbehandling och vårdnadsarbete i enskilt hem.
Föreskrifterna täcker många aspekter på
arbetslivet. Arbetsmiljöverket har också gett
ut en vägledning till föreskrifterna, H457.
Efter mötesförhandlingar under ledning av
Annika Hultin var det tid för kaffe, bullar
och samvaro.

Sueciaverkets gamla rykte som stormaktspropaganda och bristande överensstämmelse
med verkligheten fick sig en rejäl törn.
Dahlberg var noggrannare än man hittills
trott.

På bilden av Drottningholm syns en stilig
hamnanläggning som inte finns. Men den
fanns faktiskt, åtminstone som plan och även
som påbörjad anläggning. Pålarna till
grunden står där under vattnet och måtten
stämmer väl med Dahlbergs ritning.
Allt var helt gratis, för Jonas gjorde det i
tjänsten, men han fick ändå en blomma som
jag tror alla tyckte han var väl värd.

Efter pausen berättade Lena Erfors (på högra
bilden här) om utbildningen av inspektörer.
Den har varit vilande under några år. När
verket har fått ökade resurser har ett antal
inspektörer anställts. Utbildningen är drygt
ett år och varvas med teori och praktik.
Under 2015 har 30 inspektörer och 10 övrig
personal fått utbildningen. Under 2016 har
48 inspektörer och 15 övriga gått genom
utbildningen. För 2017 beräknas motsvarande antal bli 45/18.
Kerstin Wahlberg

Lars Lindén

Höstmöte
Årets höstmöte var välbesökt, och nästan 40
medlemmar hade mött upp. Mötet startade
med Christina Jonsson, enhetschef för Människa och Omgivning. Christina informerade
oss om föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4), OSA.
Arbetet med föreskrifterna har en lång historia med många synpunkter på remissen. De

Slussen under ytan
Tisdagen den 6 december träffades vi 30
arbetsmiljöseniorer på Medeltidsmuseet för
att se utställningen ”Slussen under ytan”.
Den stora ombyggnationen av Slussen har
medfört ett omfattande arkeologiskt arbete,
som har gett ny kunskap om hur området på
Södermalms-sidan varit bebyggt under århundradena. Utgrävningarna påbörjades för
tre år sedan och beräknas pågå fram till år
2023.

Under förberedelserna för nya Slussen har
arkeologerna grävt fram historiska föremål
som visar att den materiella standarden var
lika bra på den södra malmen som innanför
stadsmuren.
Undersökningen visar också att det har
funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är äldre än vi tidigare har trott.
Man har hittat stenlagda gator, som man inte
visste fanns utanför Gamla staden. En
generation efter att Stockholm grundades har
vi en förstad, vilket är unikt för Sverige vid
denna tid. Hus byggdes ovanpå gamla lager.

Vi var totalt 15 personer som möttes, och vi
ser de allra flesta av oss på bilden här. IKEA
har i år öppnat sitt museum där, ett bra mål
för vår träff. Vi började på Ikea värdshus och
hotell för lunch. Sedan gick vi över till
museet, som ligger i det gamla varuhuset.
Vi tyckte nog alla att det var roligt att gå runt
och titta, men också att hinna pratas vid.

Man har nu grävt sig ner 16 meter genom
jordlagren och då dokumenterat fynd som
byggnadsrester, keramikskärvor, gamla skor
och kritpipor. Husrester har vid flera tillfällen kunnat tidsbestämmas med hjälp av att
ett mynt har funnits under tröskeln.
I en igenmurad ugn hittades ett antal hönsoch gåsägg från 1600-talet bevarade. De
äldsta fynd som har gjorts är keramikskärvor
från 900-talets Irak och glaspärlor från samma tid.
Utställningen på Medeltidsmuseet kommer
att pågå ytterligare ett år.

På IKEA-museet finns tre permanenta utställningar, Våra rötter, Vår berättelse, samt
Era berättelser. Det är lite lagom med möbler
från olika perioder. Eftermiddagen avslutades med kaffe och hembakat hos mig i
Möckeln. Det var jätteroligt att ha så många
gamla kolleger samlade på hemmaplan.

Eva Thorén

Anna-Lisa Ternelius

Höstträff i Växjödistriktet

Gott Nytt År/God fortsättning!

Vi som är seniorer från Växjödistriktet hade
en trevlig träff i Älmhult den 20 oktober. På
höstträffen är vi bara de som har arbetat på
Växjö-kontoret, men i våras hade vi en större
träff med dem från Jönköpings- och Kalmarkontoren också.

Jag önskar alla våra medlemmar ett gott nytt
år, och varmt välkomna till våra kommande
träffar! Vi vill gärna hålla kontakt med er
som bor långt från Stockholm, och det gör vi
med vårt Seniorblad. Rapportera därför till
oss om alla lokala aktiviteter!
Arne Stråby

