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Besök i Atlas Copcos gruva 
Datum: Torsdag 31 januari kl 10.  

Kostnad: 120 kr 
Adress Sickla Industriväg 5 B. Saltsjöbanan 
till Sickla eller buss från Slussen. Se detaljer 
i bifogat papper. 
Anmälan senast den 25 januari till Kerstin 
Wahlberg, kerstin.wahlberg@telia.com eller 
telefon 08-510 23 069. 
 
Besök vid Millesgården 
Datum: Onsdag 20 februari kl 13.  

Kostnad: 80 kr 
Vi ser utställningen Målare i Normandie. 
Buss från Ropsten eller Lidingöbanan.  
Anmälan senast den 15 februari till Björn 
Andersson, bjorn.r.andersson@hotmail.com 
eller telefon 08-27 98 85 el 0738-36 77 53. 
 

Årsmöte 
Datum: Torsdag 21 mars kl 11. 

Plats: Arbetsmiljöinspektionen, Drottning-
holmsvägen 37. Förutom mötesförhandlingar 
kommer någon från Stockholmsdistriktet att 
medverka. Enkel förtäring och kaffe 
serveras. 
Anmälan senast den 17 mars till Annika 
Hultin, annika5.hultin@telia.com eller 
telefon 08-612 41 60 el 070-654 99 18. 
 

Busstur på Söder 
Datum: Onsdagen den 17 april 2013, kl 12. 

Kostnad:150 kronor 

Vi samlas kl.11.45 utanför OK-macken vid 
Slussen. Se detaljer i bifogat papper. 
Anmälan senast den 11 april till Göran 
Dalin, goran.dalin@spray.se eller telefon 
073-7141154  
 
Ordföranden har ordet 
 
Ja, så har vi lagt ytterligare ett år bakom oss 
och jag vill passa på att önska er alla ett rik-
tigt gott nytt år 2013. Jag ser med stor för-
hoppning fram emot ännu ett nytt givande 
verksamhetsår.  
 
Först kommer vi att besöka Atlas Copcos 
gruva i Sickla i januari. I februari har Milles-
gården vernissage på en utställning att be-
söka. I mars har vi det sedvanliga årsmötet.  
I april ger vi oss ut på en bussrundtur i 
Stockholm, som denna gång tar oss runt till 
olika platser på Söder. I maj åker vi till 
Helsingfors och ser den lovordade Kristina 
från Duvemåla på Svenska teatern. Sedan tar 
vi sommarlov och återkommer till hösten 
med nya spännande aktiviteter.  
 
Jag vill be alla att anmäla sin e-postadress 
till vår medlemsansvarige, Ulf Palmqvist, 
ulf.se.palmqvist@telia.com. Föreningen 
kommer i framtiden inte att kunna sända ut 
allt material per post.  
 
Vi påminner om att föreningen har en egen 
hemsida, www.arbetsmiljoseniorerna.se, där 
vi lägger ut all information.  
 
Annika Hultin 



Utfärd till Drottningholm      
 
Den 18 september träffades AV:s pensio-
närer efter sommaruppehållet för att göra en 
utflykt till Drottningholms slott. Ångbåten 
S/S Drottningholm puttrade iväg med 13 
glada medarbetare från Stadshuskajen. Vi 
hade bokade platser i båtens matsal, där man 
kunde avnjuta en god lunch, ångbåtsbiff eller 
strömming med kokt potatis, eller kaffe/te 
och smörgås om man så önskade. Vädret var 
lite blandat, ömsom regn ömsom glimt av 
solen, men humöret var på topp.  
 

 
 
Framme vid slottet mötte ytterligare några 
deltagare upp. Vi blev guidade i slottet i ca 
50 minuter. Det var många olika salar vi fick 
se, som Gröna rummet, Gula paviljongen, 
Rikssalen och Kinesiska paviljongen. Den 
största salen var Rikssalen. Den har tidigare 
använts för stora evenemang och använts 
som danslokal, men nu har tyvärr golvet 
börjat vittra sönder och tål inte för stora på-
frestningar. En annan sal i slottet används nu 
som danslokal.  
 
Det är kanske tur. Arbetsmiljöinspektionen 
skulle nog inte heller godkänna salen som 
danslokal. Däremot används salen fortfaran-
de vid middagar i mindre sällskap av ca 8 
personer. I kinesiska salongen kunde vi se en 
vacker rysk kakelugn prydd med kinesiska 
figurer, som Gustav III fick som gåva av 
Katarina II när han var på besök i S:t Peters-
burg. 
  
En annan vacker möbel liknade ett vackert 
lågt blankpolerat skåp som har stått i Gustav 
III:s kombinerade sov- och mottagningsrum, 

med guldornament och vacker dekor och 
bokstaven G på vänster och höger framsida. 
Vad var det? Det visade sig vara en utdrag-
bar säng för kungens pager, endast 160 cm 
lång. Den måste vara hopfälld när han hade 
besök. 
  
Slottet var ursprungligen ett slott i barockstil 
men det ändrades efter hand. Gustav III änd-
rade mycket till rokokostil när han övertog 
kronan. 
  
Drottningholms slott är en omistlig del av 
vårt kulturarv, vilket har befästs under 1900-
talet. Slottet fördes 1991 upp på UNESCO:s 
världsarvslista, en bekräftelse på det interna-
tionella intresse som miljön vid Drottning-
holm har tilldragit sig. 
 
Lena Papaioannou 
 

Sven-Harrys konstmuseum 
 
Torsdagen 11 oktober besökte Arbetsmiljö-
seniorerna och några medföljande byggmäs-
tare Sven-Harrys konstsamling och hem i 
konstmuseets takvåning. Den är en kopia av 
Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården 
Ekholmsnäs på Lidingö. Museet är nyöppnat 
och ligger intill Vasaparken i Stockholm. 
 

 
 

Visningen blev mycket intressant och 
uppskattad. Under ledning av en mycket 
sakkunnig guide fick vi se ganska många 
målningar av Carl Fredrik Hill, Helene 
Schjerfbeck och Ernst Josephson men också 
av mer samtida konstnärer såsom Ylva 
Ogland och Dan Wolgers. Flera av Märta 



Måås Fjetterströms mattor täckte golvet, och 
en del möbler var formgivna av Georg Haupt 
och Gio Ponti. 
 

 
 
Trots att besökarantalet i gruppen kunde vara 
högst 15, lyckades vi klämma in 17 perso-
ner. Medan vi tog på oss de blå skoöverdra-
gen, kom Sven-Harry själv förbi, kanske för 
att se vad det var för grupp.  
 
Mudite Hoogland Krasts 
 

Seniorernas höstmöte  
 
Arbetsmiljöseniorerna höll sitt höstmöte i 
Arbetsmiljöinspektionens lokaler på Drott-
ningholmsvägen den 15 november, och mer 
än 30 medlemmar hade kommit dit.  
 
Som första punkt berättade Christina 
Jonsson om verkets pågående projekt 
rörande kvinnors arbetsmiljö. Verket har fått 
30 miljoner för att genomföra detta under 
flera år. Avsikten är att undvika att kvinnor 
slås ut från arbetsplatser därför att de är 
kvinnor. 
 

 
I projektet har inspektioner med ”genus-
glasögon” genomförts den 8 mars, dvs på 
internationella kvinnodagen. Man har delat 
projektet i två delar, EKA = Ergonomi i 
kvinnors arbetsmiljö, och HAK = Hållbar 
arbetsmiljö med kvinnor i fokus. 
 
Efter kaffepausen fortsatte Karin Sundh-
Nygård med att redogöra för verkets avdel-
ning RE, där R står för regelarbete och E står 
för expertstöd. Den har enheterna RES (av-
delningsstab), REM (människa och omgiv-
ning), REK (kemiska, mikrobiologiska och 
fysikaliska faktorer), RET (teknik), REP 
(processäkerhet och rörligt arbete) och REX 
(toxikologisk riskbedömning). Lednings-
gruppen, REL, består av avdelningschefen 
och enhetscheferna. 
 

 
 

Själva mötet låg denna gång sist i program-
met. Formalia var snabbt avklarade, och 
kassören Ulf Palmqvist kunde rapportera att 
föreningens ekonomi är god. Året 2012 
kommer visserligen att ge underskott, men 
det var planerat. Jubileumsresan till Riga 
fick bli en utgift, eftersom det var ett 25-



årsjubileum som vi hade samlat lite medel 
för att kunna satsa på. 
 
Beträffande planerade aktiviteter nämndes 
en resa till Helsingfors i maj, som kunde 
kombineras med teaterbesök på den lov-
prisade musikalen Kristina från Duvemåla. 
Handuppräckning bland de närvarande tydde 
på ett klart intresse.  
Årsmöte planeras preliminärt den 21 mars. 
Därefter avslutades mötet.  
 
Arne Stråby 

Asbest igen?   
 
Vi har hört ett nytt asbestlarm i massmedia 
nyligen. Det har gått ett antal år sedan det 
stora asbestlarmet, och nytt folk kommer in i 
branschen som kanske inte har tillräckliga 
kunskaper? 
 
Ja, åren har gått. Det var 1976 som cancer-
fall genom asbestarbete slog igenom i våra 
massmedia. Om jag ville citera Runeberg 
hos fänrik Ståhl så kunde jag säga ”ja, därom 
kan jag ge besked/om herrn så vill/ty jag var 
med”. Jag hade börjat på Arbetarskyddssty-
relsen 1974 och skulle då främst jobba med 
kvarts och silikos. Men det kom stora larm i 
vägen, först vinylklorid och sedan asbest. 
 
Det blev en turbulent tid. Vår myndighet fick 
kritik i massmedia, och journalister hörde 
ofta av sig. Vi hade mycket arbete med risk-
bedömning, gränsvärden och föreskriftstext 
– och att svara på frågor i telefon.  
 
Jag insåg att det här var ett viktigt skede för 
arbetsmiljön och historieskrivningen. Förut-
om jobbet på myndigheten satte jag mig att 
skriva en debattbok, som jag lyckades sälja 
till Aldus/Bonniers, ”Riskmiljö”. Den kom 
ut våren 1977. 
 
En annan biprodukt av larmen var att myn-
digheten fick rejält ökade anslag. Man kunde 
höra frågor som ”Hur många nya tjänster ska 
vi söka i år?” när äskanden skulle skrivas. 

Förmodligen ett unikt skede som knappast 
återkommer… 
 

Arne Stråby 
 
Nytt år nu igen?   
 
Kanske vi som är lite äldre har lätt att tänka 
att tiden går onödigt fort. Vi blir bara äldre 
och äldre, och krämporna börjar komma. 
Men det är inget man kan göra något åt. 
Sådan är nu naturens ordning, och det får vi 
acceptera. 
 
Om vi ser tillbaka på det år som har gått så 
framstår nog Riga-resan för mig och många 
andra i ett förklarat sken. Den var verkligen 
toppen. Jag tänkte strax efteråt att man får 
bara beklaga att det är fem år kvar till nästa 
jubileum, hoppas att man är med då ännu… 
 
Men ha tröst! Redan på höstmötet aviserades 
en ny resa över Östersjön, nu till Helsingfors 
och teater blir det där också, Kristina från 
Duvemåla på Svenska Teatern.  
 

 
 

Ja, trevliga resor kan vi gott unna oss efter 
ett väl förrättat värv vid en arbetsmiljömyn-
dighet. 
 

Och så önskar jag förstås er alla ett riktigt 
gott nytt år, och varmt välkomna till våra 
träffar! Vi vill gärna hålla kontakt även med 
dem som bor långt från Stockholm, och det 
försöker vi göra med Seniorbladet. Hör 
gärna av er! 
 



Arne Stråby 
 

 


