800-KONTAKTEN
Medlemsblad för KLUBB 800 i Handels avd 20 Stockholm och Gotland

Nr 4 september 2014

HÖSTMÖTE
Tisdag 9 september 2014
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, 1 tr
Program
Kl 12.00-13.00
Kaffe serveras i foajén utanför Sandlersalen.
Kommittéerna finns på plats och tar emot anmälningar till sina aktiviteter
Bokbytarbord • Lotteri
Kl 13.00
Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund, berättar om boken
”Reinfeldtkoden”, som han är medförfattare till.
Boken handlar om den ädla konsten att rasera den svenska modellen.
Val av valberedning
Kommittéerna presenterar sig och informerar om sin verksamhet
Kl 14.00
Tess Kapell spelar och sjunger glada svängiga schlager, pop/rock och countrylåtar
från 50- och 60-talet.
Detta uppträdande sker i samarbete med ABF Stockholm.

VÄLKOMNA!
Styrelsen/Handels KLUBB 800

Ordförande har ordet
Just nu i skrivande stund är det full sommar utanför mitt fönster. Det har varit så i en
dryg vecka och solen och värmen verkar fortsätta ett tag till. Tyvärr är det ”missväxt”
i år vad gäller tillgången på blåbär, i alla fall där jag har mina blåbärsställen. Lever nu
på hoppet att det åtminstone ska bli lite svamp. Tänk en smörgås, stekt vitt bröd, med
smörstekta kantareller det är ju det bästa som finns, eller hur?
När allt det där nästan är över, kommer en annan årstid, hösten, som i år inleds
med riksdag-, kommun- och landstingsval den 14 september. Vi, styrelsen och kommittéledamöter, har länge tänkt att ringa medlemmarna i KLUBB 800 för att öppna upp en kontakt, berätta
om vår verksamhet och ge er möjlighet att ställa frågor. I och med det kommande valet, ger det oss en extra
kick att genomföra våra tankar. I den senare delen av augusti har vi för avsikt att börja ringa till er och jag ser
fram emot många trevliga samtal.
Nu är det också så, att KLUBB 800 bildades den 4 april 1984, det är således 30 år sedan, och det kommer
att uppmärksammas under hösten. Tills dess hoppas jag att vi alla ska få njuta av sommaren ett tag till.
Agneta Bjerkensjö

Almedalsveckan var intressant
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Det här skriver jag veckan efter. Eftersom det är s.k
SUPERVALÅR med val både till kommun, landsting, riksdag och EU hade alla partier satsat stort inför veckan. 25 000 politiker, lobbyister och övriga
intresserade hade invaderat Gotland. Jag tog det säkra före det osäkra och nöjde mig med TV och radio,
ön kan ju sjunka!
Det var åtskilliga TV-timmar och många var intressanta. Jobbfrågorna och vem som var mest trovärdig dominerade förstås, men på tredje dagen kom
pensionärerna upp till diskussion. Stefan Löfven (s)
lovade att ta bort den orättvisa skatten så fort det
går. Och hur det går får vi se, det behövs röster från
pensionärerna i valet, som låter höra av sig. Han fick
medhåll från Sverigedemokraterna som i vanlig ordning fiskar röster . Även Kristdemokraterna säger sig
ha prioriterat frågan, de vill väl profilera sig kan man
tänka, efter 7 år vid makten, då man kunnat göra
något om man ville.
LO presenterade en rapport ”Sverige kan bli bättre”. De krävde satsning på forskning och utbildning,
att alla ska garanteras gymnasieutbildning och att Akassan höjs. Utbildning och samarbete kring investeringar för att nå en teknik i världsklass. Och dit ska
vi menar LO och även Mårten Palme som presenterade en rapport från Socialdemokraterna. Mårten
Palme menade att det är en myt att Sverige har överutbildad arbetskraft. Näringslivet får inte tag i den
arbetskraft de behöver. Det behövs ett kunskapslyft.
Är arbetslösheten ett individuellt problem eller ett
samhällsproblem?

Alliansregeringen talar numera inte så mycket om
utanförskap. Bidragsberoende är ett bättre ord tycks
de mena. Syftet med det kanske är att man vill skapa
en skiljelinje mellan å ena sidan sjuka och arbetslösa
(beroende) och å andra sidan sysselsatta (som alltså
bidrar). Utanförskap förknippas ofta med egenskaper som missbruk, passivitet m.m. Alltså moraliska
värderingar. Alliansen tycks mena att arbetslösheten
är ett individuellt problem och inte ett samhällsproblem. De vill därför hellre satsa på jobbsökaraktiviteter av olika slag (som inte gett önskat resultat) istället för kompetenshöjning och utbildning. Sen får
arbetskraften konkurrera om jobben. Ungdomarna
undrar var jobben finns. Vi inom fackföreningsrörelsen har alltid hävdat att Sverige ska konkurrera med
teknik och välutbildad arbetskraft, inte på låglönemarknaden. I förra valrörelsen stödde Reinfeldt vår
”svenska modell” som arbetsmarknadens parter var
ense om . Men nu börjar man undra. För oss inom
facket är det viktigt att understryka att både A-kassan och sjukförsäkringen är just försäkringar. Vi är
med och betalar genom avtalsförhandlingarna. När
vi blir drabbade ska vi ha skydd.
Annie saknar verktygslåda
Annie Lööf, Centern, vår näringsminister, har efter
7 år, de senaste som ansvarig, kommit fram till att
Alliansregeringen har åtgärder att rätta till. I vanlig
ordning är det enligt henne naturligtvis ”sossarnas
fel”. Hon vill att vi ska förändra turordningsreglerna
i avtalen. Där heter verktygen arbetsmarknadens

parter och de är inte särskilt intresserade. Den svenska modellen, som gett oss lugn och ro på arbetsplatserna, är kollektivavtalen mellan arbetsgivarna och
arbetstagarna och ett huvudavtal. Hon vill ersätta
ineffektiva åtgärder som regeringen själva infört, t.
ex s.k etableringslotsar, och det omdiskuterade Fas
3. Hon vill banta Arbetsförmedlingens åtgärder och
verksamhet med tre miljarder och införa jobbfixarpeng, alltså fristående arbetsförmedlare. Detta ger
garanterat fler jobb säger hon.
Har hittat nycklarna!
Jobben är Sveriges viktigaste utmaning säger arbetsmarknadsministern i DN och jag undrar om någon
har en annan åsikt. Det är arbetet - vårt eget och
andras vi lever av, oavsett vår position här i livet.
Alla människor som kan arbeta behöver en plats på
arbetsmarknaden säger hon, och vem motsätter sig
detta? Arbetsmarknadsministern har kommit fram
till att vi behöver få fram nya nycklar till arbetsmarknaden och jag tolkar det som att regeringen nu efter 7 år hunnit prova alla nycklar de hade, och som
tydligen inte passade. Det är om det resultatet vi ska
rösta den 14 september. Ministern har hittat radikala grepp, nämligen att en utredare ska tillsättas och

komma med förslag till nyckelkonstruktion i mars
2015. Det är väl ett rimligt förslag? eller vad tycker
du? Nu i valrörelsen har säkert nyckelkonstruktörerna mycket att göra ändå (med tanke på valets viktigaste fråga menar jag). Jag är dock tveksam eftersom hon vill upphandla och införa nya anställningar
och anställningsformer. Tänk om utredaren föreslår
något annat? Riktigt orolig gör mig hennes beskrivningar av att vi inte kan möta arbetsmarknadens
krav och behov. Då är det väl utbildning som behövs
och allt stöd och hjälp till detta. Min uppfattning
är att huvudnyckeln alltid heter kunskap, utbildning
och erfarenhet.
Bostäder behövs också
Kristdemokraterna har haft ansvar för bostadspolitiken sedan år 2006 och KD-ordförande Göran Hägglund konstaterar att väldigt lite har hänt. Det är något som inte funkar har han kommit fram till efter
8 år. Så nu vill han testa fri hyressättning. Det skulle
vara intressant att se effekterna säger han!! Så håll ut
alla bostadssökande som väntat och trott. Jag väntar
på 14 september, då blir det val i alla fall.
Barbro Karlsson

Sörmlandsresa

Vi startade vår resa den 24 juni på
Centralen med tåg till Flen, där vi
möttes upp av vår guide och buss.
Resan mot Malmköping gick via Skebokvarn och Sparreholm. På avstånd
kunde vi se Sparreholms slott.
Vår guide Lena Wistrand var helt
fantastisk, mycket påläst om Sörmlands historia och nutid. Bussresan
till Malmköping, som gick genom
ett förtrollande grönt och skirt Sörmland, tog oss ca 50 minuter och väl
framme fick vi kaffe på Fållökna hembageri, inhyst i gamla Stadshuset.
Sedan en rundvandring i stan med flera stopp där vi fick höra några historier om regementsstaden. På kyrkogården finns en massgrav och där finns också en mördare begravd. Lunch intogs på Malmköpings Wärdshus och sedan vidare till Hälleforsnäs där vi på konstgalleriet i Gjuterimuseet såg fotografen Hans Geddas
utställning. Vidare till Harpsund. Idag var det ingen statsminister där så vi kunde promenera runt en stund.
Den berömda Harpsundsekan (som visade sig vare 4 stycken) låg förtöjd vid bryggan i Harpsundssjön.
Turen gick vidare till Mellösa och kaffestopp på Bysmedjan. Eftersom vi hade lite tid över så åkte vi till
Jürss mejeri utanför Flen där vi alla köpte med oss ostar och kex. Sedan var det dags för hemresa med tåget.
Vi hade ett perfekt väder för utflykt. Det kom några regndroppar vid Harpsund och när vi väntade på
tåget. En glad grupp med 24 personer var mycket nöjda med dagen.
Annica Klefelt
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Välkommen till vår studieverksamhet!
Anmälan gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns längre fram i programmet. OBS! Sista
anmälningsdag tisdag 9 september. Kallelsen får du innan starten med uppgift om dag, tid och lokal.
Deltagaravgiften betalas innan verksamheten startar - använd det medskickade inbetalningskortet. Avgiftens storlek anges vid resptive verksamhet. Kostnader för studielitteratur och material kan tillkomma. Vi
startar under vecka 39 om ingen annan tid anges i kallelsen och tillräckligt många anmäler sig. ALLA cirklar
är i ABF-huset, Sveavägen 41. OBS! Anmälan måste göras även om det gäller fortsättningskurser.
1. Data - fortsättning				 6. Spanska - fortsättning
Vi lär oss att hantera Internet bl a betala räkningar,
Tisdag
10.00-11.30
söka på Google, mail m.m.
Avgift
500 kr/10 ggr
Onsdag
15.30-18.00
Cirkelledare Candio Iglesias Fernandez
Avgift
500 kr/7 ggr
Cirkelledare Berit Johansson
7. Iphone och surfplatta
Vi provar och testar nya tekniken.
2. Litteratur
Måndag
11.00-13.30
Du som tycker om att läsa böcker kom med i vår Avgift
200 kr/3 ggr
cirkel. Du får själv välja bok.
Cirkelledare Jan Hagström
Tisdag
10.00-12.00
Avgift
Cirkelledare Elsie-Marie Söderlund
3. Handarbete
Vi syr för hand av gamla och nya tyger i olika lapptekniker. Vi testar även korgmålning, stickar, virkar
och har trevligt tillsammans.
Tisdag
10.00-11.45
Avgift
300 kr/10 ggr
Cirkelledare Gunvor Fristedt
4. Line Dance 1 (ej nybörjare)
Dans som inte kräver någon partner och som är en
utmärkt motionsform. Vi dansar på led med olika
steg som upprepas och varvas till medryckande musik. Nyttigt och kul för kroppen och knoppen. Vi lär
oss fyra olika danser. Kom med du också. Vi repeterar det vi lärt oss tidigare och lär oss flera nya danser.
Torsdag
14.00-15.00
Avgift
300 kr/10 ggr
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson
Telefon till Solveig 076/8183034
Lokal
Teatersalen i ABF-huset

8. Engelsk konversation
Tisdag
10.00-12.00
Avgift
500 kr/10 ggr
Cirkelledare Monica Nilsson
9. Släktforskning fördjupning (ej nybörjare,
släktforskat tidigare)
Innehåll, emigrantforskning, soldatforskning och
domböcker.
Onsdag
10.00-12.30
Avgift
600 kr/7ggr
Cirkelledare Anita Järvenpää
Frågor eller mer information ring någon av
oss i studiekommittén

Monica Lindgren, studieorg
5.Line Dance 2 (ej nybörjare)
Inger Bergman
För dig som dansat ett tag. Vi repeterar det vi lärt oss Lillemor Axelsson
tidigare och lär oss flera nya danser.
		
Torsdag
12.00-13.45
Sonja Gustafsson
Avgift
500 kr/10 ggr
Inger Wiberg
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson
Michiko Hirota
Lokal
Teatersalen ABF-huset
Gunnar Björkman
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070-602 61 37
070-531 86 95
070-722 01 80
668 16 96
96 33 71
0730-58 73 30
073-652 91 00
0730-71 81 60

Spännande fredag
12 september

FRISKVÅRD
Höstens promenader

Söndag 5 okt Fjällgatan
Samling kl 12.00 Slussens T-bana, Hökens gata
Söndag 19 okt Karlbergs strand
Samling kl 12.00 Västra skogens T-bana
Torsdag 30 okt Årstaviken
Samling kl 12.00 Gullmarsplans T-bana
Irene Wennemo, ledarskribent på Aftonbladet
och f.d huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen, talar om sin senaste bok
”Det gemensamma.
Om den svenska välfärdsmodellen”
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41, Hedénsalen 4 tr.
Kaffe serveras från klockan 10.30
(för medlemmar) utanför Hedénsalen.

Söndag 9 nov Hammarby sjöstad
Samling kl 12.00 Gullmarsplans T-bana
Söndag 23 nov Långholmen
Samling kl 12.00 bron till Långholmen
Söndag 7 dec Monteliusvägen
Samling kl 10.00 Skussens T-bana

Facklig-politiska kommittén hälsar alla välkomna
till spännande fredagar.
Spännande fredagar genomförs
i samarbete med ABF Stockholm

Gymnastiken börjar måndag 15 september
kl 14.00 på Tellus.
Frågor besvaras av
Ingrid Almqvist
tel 08-771 93 24
Margareta Hedenberg tel 08-590 86 584
Gina Inlöv		
tel 08-745 14 01

Anmälningstalong

Sista anmälningsdag 9 september - OBS! Anmälan är bindande!

Tillverka en egen anmälan om du inte vill klippa i programmet.
Insändes till Handels avd 20, KLUBB 800/Studiekommittén, Box 190 35, 104 32 Stockholm
eller maila till stockholm@handels.se skriv Studiekommittén KLUBB 800.
OBS! Personnummer måste alltid anges på anmälningstalongen.
Det är ett krav från Folkbildningsförbundet och gäller för alla studieförbund.
		

Cirkelnr

Dag

Tid

Ämne

			
			

Namn		

			

Personnr

			

Adress
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KULTUR
Konstvandring på Runö Kursgård
Fredag 19 september kl 12.00- ca 15.00

Folkhemslägenheten Två rum och kök
Utställning på Nordiska Museet
Tisdag 25 november kl 14.00
Folkhemslägenheten är en hemmiljö från slutet av
1940-talet som byggts upp inne i museet. Lägenheten består av två rum och kök och är typisk för hur en
nybyggd HSB-lägenhet kunde se ut vid den tiden. I
lägenheten bor den fiktiva familjen Johansson. Planlösningen till lägenheten är hämtad från ett HSB-hus
som byggdes 1947. Så modern som en familj kunde
önska sig i mitten av 1900-talet. Guidad visning.
Avgiften 50 kr, betalar du när du kommer dit. HSBmedlemmar går in gratis vid uppvisande av bevis.
Anmälan till Inger Bergman tel 08-471 85 17,
070-5318695, e-post ieam.bergman@telia.com

När LO-skolan Runö startade 1952 satsade man på
konst och kultur. Flera kända konstnärer såsom Sven
X-et Eriksson, Albin Amelin och Elis Eriksson finns på
Runö. Följ med på en spännande och lärorik vandring i
Runös stora konstsamling.
Avresa med Roslagsbanan från Östra station ca kl
11.00 till Runö station där vi hämtas med bil, alternativ promenad. Vi startar med lunchbuffé, därefter
konstvandring i ca 1,5 timme. Återfärd med buss till
Stockholm.
Pris för konstvandring inkl. lunch 85 kr, betalas in Karl Gerhard - Stadsteatern Klarascenen
Söndag 19 oktober kl 17.00
på klubbens Plusgiro 19 31 18-7.
Anmälan till Inga-Lill Norberg tel 070-550 66 79,
Karl Gerhard är ett
e-post iln@telia.com
politiskt och mänskligt
drama om en man som
ännu i vår tid är gudfader
för den svenska underhållningsvärlden. En föreställning med mycket
musik och Karl Gerhards oförglömliga
kupletter.
I rollen som Karl
Gerhard ser vi Rikard
Wolff
Pris 235 kr (ord. pris 285 kr), betalas på klubbens
Inspiration Matisse på Waldemarsudde
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Onsdag 1 oktober kl 14.00
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
Följ med på en guidad tur med KLUBB 800 för att se eller via e-post gerd.ingels@comhem.se
utställningen om Inspiration Matisse.
En omfattande utställning med Henri Matisse och V.D. - Stadsteatern Klarascenen
1910-talets kända och mindre kända svenska och Söndag 16 november kl 18.00
norska modernistpionjärer. Fokus ligger på Matisseelevernas förhållande till den franske mästaren och Stig Larssons ”V.D.” hade urpremiär 1987 med Ernst
hur det konstnärliga uttrycket utvecklades under på- Hugo Järegård som V.D. Helena Bergström spelade
verkan av tiden i Paris och studierna i Matisse skola. då som ung scenskolestudent flickvännen. Nu är det
Verk av bl.a. Isaac Grünewald, Einar Jolin, Leander hon som gör titelrollen. V.D. handlar om makt, klass
Engström, Sigrid Hjertén, Mollie Faustman och Maj och sexualitet och räknas som Stig Larssons allra
Bring visas. I utställningen ingår även konsthantverk, största framgång som dramatiker.
Pris 220 kr (ord. pris 270 kr), betalas på klubbens
skisser till scenografier, film och fotografier.
Inträde 50 kr (ord. pris 80 kr). Anmälan till Inger PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
Bergman tel 08-471 85 17, mobil 070-531 86 95,
eller via e-post gerd.ingels@comhem.se
e-post ieam.bergman@telia.com
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Spa-resa till Estland, Haapsalu
Onsdag 17-måndag 22 september
Välkommen till en avkopplande och skön resa till
Haapsula.
Laine Spa Hotell är beläget vid en havsvik, ca 500
m till centrum, och har en nyrenoverad bad- och bastuavdelning. I priset ingår delad båthytt, middag och
frukost ombord, i land ingår 2-bäddsrum med separata sängar, frukostbuffé, lunch- och middagsbuffé +
4 behandlingar; klassisk massage, ört- och pärlbad,
undervattensmassage, musik- eller ljusterapi, bubbelbad för fötter eller Charcot massagedusch.
Gruppaktiviteter såsom sjukgymnastik och vattengymnastik. Behandlingar bör bokas i förväg för
mesta valmöjlighet. Det finns möjlighet att låna cykel eller gångstavar. Hotellet anordnar även utflykter,
produktinformationer samt kvällsprogram och dans.
Avresa 17 september från Värtahamnen. Ankomst
18 september i Haapsalu kl 10.00. Avresa från Haapsalu 21 september kl 17.45 och ankomst Värtahamnen den 22 september kl 10.00. Transfer från hamnen i Haapsalu t/r till hotellet. Pris totalt 3.684 kr.
Medlemsrabatt 200 kr. Tillval enkelrum 3 nätter
690 kr. Enkelhytt, B-kategori 330 kr, enkelhytt A2utsides 180 kr eller A-kategori 490 kr.
Ytterligare information samt anmälan till Ilona
Häggblom tel 08-29 79 57 eller 0731-42 85 79, senast 27 augusti eller e-post haggblom@hotmail.com
Tredagarsresa till höstmarknaden på Öland
Fredag 26-söndag 28 september 2014
Läs om resan i
800-KONTAKTEN nr 2
eller ring Lilian Nylén
för information.
Pris 3 290 kr. För medlemmar
subventioneras priset med 100 kr.
Icke medlem betalar fullt pris.
Enkelrumstillägg 250 kr per natt.
I priset ingår buss under hela
resan, reseledare, plats i dubbelrum
på Clarion Collection Packhuset i
Kalmar, 2 frukostar, 2 luncher
och 2 middagar. Sista dag för anmälan
är onsdag 20 augusti och görs till Lilian
Nylén tel 08-549 031 23.
Resan betalas direkt till Larssons resor
som skickar alla deltagare uppgift om
betalning samt information om resmålet.

RESOR
Julbord på Birka Cruises
Onsdag 26-torsdag 27 november
Traditionsenligt inbjuder vi till Julbordskryssning
med Birka Cruises den 26-27 november 2014.
Båten avgår från Stadshuskajen den 26:e kl 18.00
och återkommer den 27:e kl 15.45. Ombord finns
förutom god mat även dans och underhållning samt
Spa och taxfree.
Pris Insides tvåbäddshytt 470 kr. Utsides tvåbäddshytt 570 kr. Enkel insideshytt 630 kr och enkel utsideshytt 830 kr. I priset ingår förutom hytt, julbord
med dryck (ej starksprit) samt frukost.
Anmälan till Vivian Enochsson, tel 070-722 10
30 eller via epost vivian.enochsson@telia.com senast
onsdag 15 oktober och då vill vi ha pengarna insatta
på klubbens plusgiro 193118-7.

Alla resor betalas på klubbens plusgiro 19 31
18-7 om inget annat anges. Observera sista
anmälningsdag. När resan är betald är den
bindande. Klubben kan inte erbjuda avbeställningsskydd. Undersök själv vad du har
för avbeställningsskydd. I Folksams hemförsäkring ingår inte avbeställningsskydd. Folksam har en tilläggsförsäkring Resklar där avbeställningsskydd ingår.

Har du frågor om försäkringar?
Ring någon av klubbens
försäkringsrådgivare

Lillemor Axelsson
Monica Eknert
Solveig Byberg
Sonja Gustafsson 		

08 - 668 16 96
08 - 751 53 24
08 - 761 08 88
08 - 96 33 71
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!

Vi ses vid Högklintstugan
torsdag 11 september kl 14.00!
Nu är det dags för vår traditionella höstträff vid Högklint. Alla medlemmar med respektive är välkomna.
Har du svårigheter att ta dig till Högklintstugan,
ring oss! Vi kommer att umgås och grilla korv.
Sång och musik med Berit Olsson och Ulla Malmberg. Korv och fika 25 kr.
Anmälan senast tisdag 9 september och för ev.
frågor ring:
Tore		
Gun-Britt
Gunilla

Välkomna!
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21 27 26
24 92 67
26 52 58, 070-200 93 42

800-KONTAKTEN utges av
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
adress:

Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
104 32 Stockholm. telefon: 08-673 93 00.
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Marika Andersson.
red: Gerd Ingels, gerd.ingels@comhem.se
Agneta Bjerkensjö, agneta.bjerkensjo@hotmail.com,
Inger Bergman, ieam.bergman@telia.com
layout: Christer Lind.
tryck: Bergs Grafiska.

