800-KONTAKTEN
Medlemsblad för KLUBB 800 i Handels avd 20

Nr 5 • 2017

Välkommen till
MEDLEMSMÖTE

måndag 20 november 2017
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, 1tr
Kl 12.00
Kaffe och smörgås serveras utanför
Sandlersalen.
Kommittéerna finns på plats och tar emot
anmälningar till olika aktiviteter
Bokbytarbord • Lotteri.
Kl 12.45 (OBS! tiden)
Mötesförhandlingar.
Beslut om budget och verksamhetsplan,
riktlinjer och kostnadsersättningar 2018.
Val av valberedning samt val av ombud till
avdelningsmöten.

Kl 13.15
Landstingsrådet Dag Larsson pratar
sjukvårdsfrågor.
Kl 14.00
Cabaret girls
Dansarna Susie Sulocki och Caroline Östberg
med sina Cabaret girls bjuder på en
sång- och danstillbakablick genom en
musikkavalkad som sträcker sig från Berlins
30-tal och slutar i Paris.
Detta är ett kulturellt samarrangemang
med ABF		

Välkomna!
Styrelsen/Handels KLUBB 800

Ordföranden har ordet

Har för några veckor sedan varit med KLUBB
800 på en härlig resa till
vackra Adriatiska kusten.
Vi var 40 deltagare, 9 st
från klubben och resten
SPF-are.
Vi bodde första halva veckan i Podgora i Kroatien och gjorde därifrån utflykter till bl.a Split och
Mostar. Resten av veckan bodde vi i Neum i Bosnien Hercegovina med utflykter till Kotor och Budva i
Montenegro samt till Dubrovnik.
Med oss hela veckan hade vi guiden Zlatko som flydde till Sverige under inbördeskriget på nittiotalet.
Han var mycket historieintresserad och berättade för oss hur regionen sett ut och vilka som regerat fr.o.m
före Kristus och fram till våra dagar. Särskilt hans berättelse om vad som hände under inbördeskriget, när
Jugoslavien delades upp i sju stater, var intressant. Även en dag på stranden hann vi med, då vi kunde sola
och bada.
Till sist:
- Varför gör tandläkare bryggor?
- För att tandvärken ska gå över.
Inger Bergman

Höstpromenader
12 november Norra Bantorget
Samling 12.00 utanför LO-Huset.
26 november Hagalund
Samling Odenplan T-bana 12.00.
10 december Hornstull till Högalidskyrkan
Samling Hornstulls T-bana 10.00. (OBS tiden)!
Har du frågor ring:
Margareta Hedenberg 08-590 86 584
Gina Inlöv 08-745 14 01
Ingrid Almqvist 073-084 04 57
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Välkomna

ni som anmält er till vinkunskap!
Vi ses den 30 november kl 14.00
på Järntorget 85 i Gamla stan!
Tyvärr
anmälningar
betalas på
Om du
senast
till

Spännande fredag
24 november

kan vi inte ta emot fler
och 250 kr per person
plats.
har förhinder - hör av dig
den 27 november
Monica Lindgren på tel
070-602 61 37.

OBS!
Ingen separat kallelse kommer att
skickas ut!

Kalendarium

Nästa nummer av 800-KONTAKTEN kommer
ut omkring den 17 januari 2018. Då finns den
också att läsa på Handels avd 20s hemsida.

TTT

T

Medlemsmöten 2018			
31 januari
ABF-huset
21 mars (årsmöte)
ABF-huset
30 maj (prel)
Tellus
5 september
ABF-huset
7 november
ABF-huset

”Kan folkbildning göra en annan
värld möjlig?”
Medverkande: Ewa Lantz, verksamhetschef på
ABF talar om ABF som idérörelse och
samhällsaktör.
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41

Välkomna!

Facklig-politiska kommittén i samarbete
med ABF Stockholm

VÅRFEST
Nu planerar Studiekommitten för
ytterligare en vårfest i maj.
Festen har blivit populär bland våra
cirkeldeltagare och cirkelledare.

Har du frågor om försäkringar?

Vi använder stimulansbidraget så festen
blir kostnadsfri.

Kontakta klubbens försäkringsrådgivare
Lillemor Axelsson, tel 070-722 01 80, som kan
svara på allmänna frågor kring försäkringar.

Om man vill ha ett glas vin betalar
man det till självkostnadspris.

För specifika frågor kan du
kontakta Folksam
direkt på tel 0771-960 960.

Inbjudan kommer skickas ut under våren
till samtliga cirkeldeltagare och ledare!
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NYNÄSHAMN
Den 7 september träffades vi i Banvaktarstugan.
Eldsjälen Palle Lindblom, ordförande i Stockholm
- Nynäs Järnvägsförening SNJ, tog med oss på en
resa genom Nynäsbanans historia. Han visade historiska bilder, dokument och föremål.

Välkomna på adventsfika!

Fredag 8 december kl 13.00
Banvaktarstugan, Villag. 5, Nynäshamn.
Kostnad 25 kr/person. Kaffe och hembakat bröd.
Anmälan senast 4 december till
Inga Ahlkvist tel 073-929 38 95

Den 28 december 1901 öppnades banan. Rekryteringen av personal kunde gå till ungefär så här:
någon kände någon eller hade någon släkting, som
kunde vara lämplig. Vid anställning av personal vägde idrottsliga prestationer tungt, eftersom man även
hade en idrottsförening. Man hittade lämplig personal från hela landet. Många från de norra delarna,
eftersom de ofta var duktiga på skidor.
För 70 år sedan bildades Stockholm - Nynäs kamratförening och de är fortfarande aktiva. Kamratandan har varit viktig, både i arbetet och på fritiden.
I banvaktarstugans källare finns en bastu. Dit fick
pojkar följa med sina pappor, för bastubad och gemenskap. När pojkarna skulle ut i arbetslivet, var det
vanligt att de anställdes vid järnvägen. De kom till
en arbetsplats, där de redan var igenkända som t.ex.
”Nisses grabb”.
Kamratskapen är fortfarande viktig, men nyrekryteringen till föreningen är inte lika lätt idag som
tidigare. Samhället förändras. Nynäsbanan som från
början var privatägd, kom att senare bli ett dotterbolag till Statens Järnvägar SJ. 1974 kom pendeltågen
och de körs idag av ett kinesiskt bolag MTR.
Så mycket kunskap det finns i föreningen! De har
lagt och lägger mycket tid på att dokumentera och
försöka bevara Nynäsbanans historia även i framtiden. De har planer på någon form av samarbete med
skolan, där Nynäshamns unga innevånare får kännedom om hur järnvägen växt fram och haft betydelse
för samhällets utveckling.
Under mötet avnjöt vi kaffe och läckra bakverk,
som Ellen, Inger och Elisabeth bakat.
Åsa Adriansson
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Litografiska Museet

besöker vi 15 november 11.30, där vi får en guidad visning. Alla medlemmar i KLUBB 800 är
välkomna. Museet ligger ligger vid Sundby Gård,
ett naturskönt område vid sjön Orlången.
Litografiska museet är ett arbetslivsmuseum
som visar konsten att trycka på sten. En uppfinning från 1700-talets slut, som fortfarande används av dagens konstnärer. I museet arbetar idag
tryckare och konstnärer som kan det mesta om
litografi. De använder de pressar som finns i museet. I utställningshallen visas konst och tryck med
anknytning till litografin.
Så här tar du dig till museet:
Från Nynäshamn: Pendeltåg 09.49 från Nynäshamns station. Vi sitter i första vagnen. Åker till
Handen. Ta buss 865 10.40 från Haninge centrum
mot Skärholmen. Åk till Gladövägen. Gå 620 m
till Sundby gård. Från Stockholm City: Pendeltåg
10.46 mot Södertälje. Åk till Huddinge. Ta buss
709 mot Länna Handelsplats 11.12 till Sundby
Gård. Anmälan till Åsa Adriansson tel 070-515
67 71, epost senast 13 november. Ingen avgift.
Vill du komma i kontakt med oss:
Åsa Adriansson 070-515 67 71,
epost asa.adriansson@gmail.com
Inga Ahlkvist 073-929 38 95 ,
epost kurt.ahlkvist@telia.com
Elisabeth Kiole 070-659 20 97,
epost kiole@bredband.net

RESOR

KULTUR

Handarbetets vänner
Inget är bokat eller bestämt vad gäller Resekommit- Djurgårdsslätten 82, hållplats Skansen
téns aktiviteter inför kommande år, men nedanståen- Onsdag 22 november kl 15.00- ca 16.30

Planerade resor vår/höst 2018

de har vi diskuterat och hoppas vi går att genomföra

Våren
En resa till Toscana cirka 5 dagar i maj/juni samt
en dagsutflykt till Albert Engströmmuséet i Grisslehamn/besök på Väddö gårdsmejeri. Lunch intas på
hotell Havsbaden i Grisslehamn.

Handarbetets vänner är ett centrum för utbildning,
utveckling och tillverkning av textilier och design.
Föreningens startade 1874 som ett led i att ge kvinnor en möjlighet till försörjning. Både Carl Larsson
och Anders Zorn gjorde förlagor till gobelänger som
vävdes här. Vi får en guidad visning i galleriet och
ateljén samt en möjlighet att köpa något i butiken.
Guidningen sker i fyra våningar, tyvärr utan hiss.
Max 18 deltagare.
Anmälan till Inga-Lill Norberg tel 070-550 66 79
eller e-post iln@telia.com senast 20 november.
Pris 50 kr betalas på klubbens PG 193118-7.

Hösten
En resa till Irland/Dublin-Belfast cirka 5 dagar i augusti/september samt en dagsutflykt till höstmarknaden på Ljungs slott. Lunch på ett värdshus i närheten.
Givetvis ska vi även ha en Julresa, men vi klarar av
årets innan vi funderar på 2018! Vi återkommer så
snart vi har mer fakta!
Våra drömmars stad
Resekommittén Stadsteatern, Stora scenen

Lördag 9 december kl 13.00

Julresa/marknad och julbord 2017
I år tänkte vi åka till Taxinge slotts julmarknad
och efteråt äta lunch på Gripens Wärdshus, Stallarholmen (samma som 2016).
Julmarknaden är mestadels inomhus och där finns
cirka 130 av landets bästa hantverkare. I drygt 2 timmar har vi möjlighet att botanisera bland utställarna
och förhoppningsvis hittar vi många fina julklappar.
Där finns även möjlighet att dricka kaffe och äta
kakor från ett av Sveriges största kakbord.
Efter besöket far vi vidare till Gripens Gästgiveri
och intar ett superbt julbord.
Priset är 625 kr/person och medlem. 725 kr för
icke medlemmar. I priset ingår bussresa, busskaffe
med fralla, inträde till julmarknaden och julbord.
Datum: 24 november 2017.
Avresa: kl 10.00 från Cityterminalen.
Hemkomst: cirka kl 17.00.
Anmälan: senast 30 oktober till Monica Gullberg,
monica.gullberg51@gmail.com alt 070-389 75 22

Våra drömmars stad - efter Per Anders Fogelströms
älskade stockholmssvit. Här i en rik och generös
uppsättning av Linus Tunström och Ulla Kassius
med många välkända namn i ensemblen. 2017 är det
100 år sedan Fogelström föddes - det kommer uppmärksammas stort i Stockholm. Textad föreställning.
Pris 230 kr för medlemmar (ord. pris 280 kr), betalas på klubbens PG 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net

Afterwork i julens tecken
Kungasalen, Kungliga Musikhögskolan,
Valhallavägen 105 (T-bana Stadion)
Torsdag 14 dec kl 18.00
Avstressande konsert med julfavoriter i nya skepnader med Arméns musikkår.
Pris 50 kr för medlemmar (ord.pris 100 kr). Betalas in till klubbens PG 19 31 18-7.
Anmälan till Bo Tengberg, tel 070-535 30 09 eller
e-post: bo.tengberg@bredband.net
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Pressmeddelande från PRO
Pengarna som avsatts till bemanning inom äldreomsorgen är viktiga. Vi vill att de ska permanentas
och inte avvecklas. Det är bra att de generella statsbidragen till kommunerna ökar. Men PRO ser en stor
risk i att kommuner inte satsar dem på äldreomsorgen. Vi kommer att lägga stor energi på att våra lokala pensionärsråd bevakar hur kommunerna använder
- Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga. pengarna.
Pension är uppskjuten lön och ska beskattas därefter.
PRO, med alla våra medlemmar, har kämpat för det- Tandvårdsbidraget fördubblas från 300 kr till 600 kr
ta i 10 år. Nu kan vi lägga fokus på att reformera vårt per år för de över 65 år och cellprovtagningen för
pensionssystem så att det går att leva på sin pension, att förebygga livmoderhalscancer blir avgiftsfri i hela
säger Christina Tallberg, ordförande PRO.
landet.
Regeringens förslag till budget för 2018 innehåller stora satsningar för pensionärer. Skatteklyftan
ska slutas mellan lön och pension. Från nästa år
kommer alla med en pension upp till 17 000 kr att
betala lika skatt som de som arbetar. Även de som
har sjukersättning får en liten skattesänkning.

Regeringen höjer också bostadstillägget för både
pensionärer och för dem med sjukersättning. Taket i
bostadstillägget höjs från 5000 kr till 5600 kr.
Det är den största höjningen av bostadstillägget
hittills. Men tyvärr räcker det inte. Bostadstillägget
måste täcka verkliga bostadskostnader och följa prisutvecklingen på bostäder.
Regeringen föreslår att satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter nästa år, men
börjar trappas av redan 2019. Statsbidraget till kommunerna föreslås också öka.

Det höjda tandvårdsbidraget är viktigt, även om det
inte handlar om stora belopp. Det kan ge fler chansen till förebyggande tandvård och därmed minska
risken för större och kostsamma ingrepp.
Den avgiftsfria cellprovtagningen är viktig för att
upptäcka livmoderhalscancer tidigt. Men förslaget
gäller bara upp till 64 år. Det är oacceptabelt att sätta
en övre åldersgräns. Det finns inget som visar att livmodercancer minskar med hög ålder. Tvärt om.

Vart leder den moderata politiken?
”Det är de rikas paradis men ingen hör en fattigs Cirka 600 000 har idag anställning enligt den s.k.
bön”
allmän visstid. Vilket innebär att anställningen kan
vara en timma eller några dagar. Sådana anställningar
På 1960-talet så sjöngs dessa ord av Fred Åkerström. ger ingen trygg ekonomi. Ingen trygg ekonomi ger
Det synes som om dessa rader blir alltmer aktuella. I inga hyreskontrakt eller penninglån.
Samtidigt som M, KD, L, SD och C säger att penden politiska debatten och partiernas olika stämmor
och möten så utkristalliseras nu en politik som mer sonärsskatten skall sänkas eller helt tas bort, kommer
tar sikte på de som redan har och allt mindre till de de med förslag att införa ytterligare ett jobbskattesom inte har.
avdrag. Sker det kommer pensionärerna att få högre
Sjukskrivna skall ha lägre sjukpenning, den arbets- skatt på sin pension jämfört med motsvarande löneinkomst. M talar om att det skall löna sig att arbeta,
löse skall ha lägre A-kasseersättning.
Av de borgerliga partiledarna kallas dessa ersätt- men det gäller tydligen enbart högavlönade. M ömningar bidrag, trots att det är ersättningar som kom- mar för sjuksköterskor och poliser. Inte ett ord hörs
mer från det som kallas sociala avgifter som tas ur om de som sliter som vårdbiträden, städare, butikspersonal, bussförare, m.fl. grupper. Alla de som arbelöneutrymmet.
Medlemmar i a-kassan betalar en egenavgift på tar i basen för ett bra samhälle. Dem har M, L, KD,
mellan 100-300kr/mån. Moderaterna och de övriga SD och C glömt bort!
Kurt Söderberg
på högerkanten föreslår också att LAS (lagen om anställningsskydd) skall ”reformeras” en otäck omskrivning att försämra anställningsskyddet ytterligare.
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BILD

COLLAGE

från

Adriatiska kusten!

foto

Inger Bergman
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Returadress:
Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
Årets sista träff

Höstens träff

Torsdag den 16 november välkomnas alla, nya som
gamla medlemmar, till årets sista träff med KLUBB
800, som hålls på Arbetarrörelsens hus.

Den 7 september var vi återigen på Högklintstugan
för att grilla korv, umgås och fika.
Vi njöt inte bara av den fantastiska utsikten utan
Här kommer Lars Gibson att berätta och visa bilder även av fantastisk underhållning som denna gång
från sitt spännande liv som flygare och äventyrare.
stods för av det trevliga paret Tommy och Anita RejVi serverar som vanligt våra goda landgångar med demo. Det var en väldigt härlig eftermiddag där vi
kaffe till ett pris av 30 kr/person.
alla fick sjunga av hela hjärtat, skratta och äta gott.
Ser fram emot nästa gång!
OBS! Anmäl er senast till någon av oss den 13 november så att ni inte blir utan landgång! (nummer
800-KONTAKTEN utges av
ser ni nedan).
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800

Varma hälsningar!
Gunn-britt 0498-24 92 67 (073-967 08 14)
Tore
0498-26 52 58
Gunilla
0498-21 27 26
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