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GMf-are i Stockholm
Är Du pensionär - eller blir det inom kort - och har lust att träffa gamla
yrkeskolleger? Då skall Du söka inträde i SGFTs Veteranklubb.Vi är ca
250 medlemmar som träffas under trevliga former ett tiotal gånger under
året, går på studiebesök och
arrangerar resor både inom och utom landet.

Namn: ........................................................................................................
Adress: .......................................................................................................
Postnr ............ Postadress.........................................................................
Telefon hem .................................. Mobiltelefon ......................................
Ansökan skickas till SGFTs Veteranklubb, Coldinutrappan 3, 112 28 Stockholm
eller ring till Berndt Svensson, telefon 08-653 40 31

Veteranklubb

ljusare
framtid!
Nu när våren gör sitt intåg i de södra delarna
av landet, vårvintern börjar bli som bäst i de
norra, kan vi summera det gångna verksamhetsåret! Vårt budgeterade underskott om
90.000 kronor kunde reduceras och resultatet
visar på plus cirka 15.000 kronor. Starkt bidragande till detta var avvecklingen av Unigrafic,
som innebar att GMf erhöll drygt 60.000 kronor utgörande ”vår andel” av organisationens
medel.
Förbundsstyrelsen
anser att ekonomin är stabil
och vi bör kunna bedriva en
verksamhet till gagn för våra
medlemmar.
Det ekonomiska resultatet
gör att vi kan känna en viss
glädje men den negativa medlemsutvecklingen gör att vi i
förbundsstyrelsen känner oro
om vi inte kan vända utvecklingen. Trots 148 nya medlemmar så minskade vi med
60 aktiva och sex passiva
medlemmar 2002. Den 31
december var antalet aktiva 1.852 och antalet
passiva 813, totalt 2.665 medlemmar. För att
hålla medlemsantalet på nuvarande nivå krävs
att vi rekryterar drygt 200 nya medlemmar
årligen. För att nå upp till målet 2.000 aktiva
medlemmar under kongressperioden måste
rekryteringsarbetet därför intensifieras.
Ett led i detta arbete är ett fördjupat samarbete med Ledarna och deras säljavdelning.
Under förra året har vi för dess personal presenterat GMf. Vad vi står för och för vilka
grupper, utöver de inom grafisk bransch, som
vi anser att GMf utgör det självklara valet av
förening när de väljer Ledarna som facklig
organisation. Vi är nu i full gång att med
Ledarnas hjälp planera för riktade rekryteringsåtgärder mot delvis nya grupper inom
mediaområdet. De grupper som vi hade ambitionen att nå när vi bildade It- & Medievärlden.
RS beslut att lägga ned It- & Medievärlden
kan mot den bakgrunden te sig motsägelsefullt.
Men beslutet baserar sig på att GMf inte kan
och bör splittra sina trots allt begränsade resurser. Målet blir att inom GMf samla alla chefer,
ledare och specialister från såväl traditionell
grafisk bransch som mediaområdet i övrigt.
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Du som vill hjälpa oss att nå målet och kan
bidra med tips, idéer och egna insatser, tveka
inte att höra av dig. Enklast gör du det genom
ett mail till undertecknad eller vår ombudsman
Rolf Johansson.
Du som tipsar om en ny medlem deltar
automatiskt i vår rekryteringstävling och det
gör också den som blir medlem. Vinsten är ett
presentkort på resor för 10.000 kronor inkl
vinstskatt. På annan plats i
tidningen presenteras den
senaste vinnaren i vår tävling.
Idag, 14 mars, är vi 1.858
aktiva och 810 passiva. En
ökning sedan årsskiftet med
sex aktiva och en passiv. Vi
har drygt två år på oss till
nästa kongress och det uppsatta målet 2.000 aktiva
medlemmar. Låt oss anta
utmaningen och gemensamt
arbeta för målet och därmed
gå såväl en ljusare årstid som
en ljusare framtid till mötes!
Slutligen några ord om Svenskt Näringslivs
(SN) förslag till struktur på en ny ITP-plan,
som avvisats i mitten av februari av samtliga
förbund och förbundsgrupperingar inom PTK.
SN:s förslag om en övergång till en helt
premiebestämd ITP-plan strider mot PTK:s
principiella ställningstagande för en delad ITPplan, som tidigare överlämnats till SN. PTK:s
analys visar att en övergång till ett helt premiebestämt system är oförmånligt för privattjänstemännen. Förslaget från PTK är därför att
förhandlingarna fortsätter om och när enighet
uppnås om den strukturella uppbyggnaden av
ny ITP-plan.
Därmed sprack den förhoppning som en
gång fanns om att frågan skulle vara löst innan
”snön faller”, som någon uttryckte det, såvida
vi inte pratar om den snö som kommer nästa
vinter. För även om förhandling är ”det möjligas konst” lär det väl knappast falla någon mer
snö i Stockholm de närmsta månaderna.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Chefen som ger
arbetshandikappade
en chans att komma igen
Lars-Erik Sandström valde att arbeta på Samhall i Piteå för att jobba mer med människor.
- För mig som chef på Samhall handlar det om att lära känna människor bättre och visa mer förståelse.
Samtidigt ställer vi lika höga krav som andra arbetsplatser.
Berätta om din arbetsplats!
Vi jobbar med grafisk efterbearbetning. Tryckerierna skickar hit arbeten som böcker och telefonkataloger. Vår specialitet är registerstansning med tumgrepp. Vi har fortfarande många telefonkataloger.
Tidigare har vi gjort lokaldelen från
Gävle och uppåt men det uppdraget
förlorade vi till Polen. Så förra året
trodde vi skulle bli väldigt tragiskt
men vi har lyckats skaffa en hel del
ersättningsjobb. Vi gör t ex Svenskt
Pappers prislista. Den brukar vi
nämna som referens eftersom de
flesta i branschen vet vad det är.
Förutom produktkataloger gör vi
också vanliga böcker, limbundna
och linnetrådsbundna. Tryckerierna
trycker produkterna sedan sköter vi
bindning och falsning.
Samhalls grafiska enheter har
minskat från 30 till 3. Piteå är ju
inget grafisk centrum men trots det
har vi klarat oss bra ekonomiskt.
Vilka är dina arbetsuppgifter?
Jag är ledare för 46 personer i dagsläget. Dessutom har jag hand om
kundkontakter, planering, offerter
och prissättning. Jag är ensam tjänsteman som arbetar heltid men till
min hjälp har jag en arbetsledare
som arbetar 30 procent.
De som känner dig säger att du
arbetar jämt. Hur mycket blir det
egentligen?
Jag jobbar minst 100 procent, visst
kan det bli lite mycket ibland. Jag är
ofta den som kommer först och går
hem sist. Men de som har jobb
jobbar mycket – jag är inte värre än
någon annan.
Vad har du för mål
i din chefsroll?
Samhalls mål är att utveckla männniskorna som är här. Vi har krav på
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oss att slussa ut människor till den
öppna arbetsmarknaden. Det är inte
så lätt på en sådan här liten
marknad som Piteå är men det blir
ändå några varje år.
Ett mål är att utveckla
människorna sedan är det tyvärr
ekonomi för oss också.
Vi arbetar med problemen, t ex
att hålla tider och ställer lika höga
krav som vilken arbetsplats som
helst. Samhall är mycket bra på att
skaffa hjälpmedel till exempel individuellt anpassade stolar eller bord.
Vi arbetar också med arbetsrotation
efter 55 minuter. Det gör att många
klarar av arbetsuppgifter som de
inte skulle ha klarat en hel dag.
Ställer det speciella krav på
chefskapet att arbeta med
arbetshandikappade?
Ja, visst gör det det. Verkligheten är
att jag måste beakta alla
människors och lära känna
människor på ett bättre sätt och ha
lite mer förståelse.
Vad har du gjort inom den
grafiska branschen?
Det började med Grafisk skola i
Skellefteå och sedan var jag lärling i
två år. Innan jag började på Samhall
arbetade jag på ett mindre tryckeri i
Bureå i 26 år.
Varför gick du med i
GMf och Ledarna?
Jag tycker att det är ett bra forum.
Det är trevligt att träffa likasinnade
som arbetar i samma bransch och
byta erfarenheter med varandra.

Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Namn: Lars-Erik Sandström.
Ålder: 49 år
Arbetsplats: Samhall grafiska
enheten i Piteå
Drivkraft: Gillar att jobba med
människor
Favoritlayout: Ingen speciell
Favoritwebb: Intranätet inom
Samhall.
Favorittypsnitt: Gillar Garamond,
börjar bli less på Times.
Senast lästa bok: Grabben i graven bredvid
Favoritmedarbetare: Plikttrogen
och noggrann lite social är också
bra
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Ombudsmannen har ordet:

Mediecheferna
har behov av en egen organisation
Att chefer har behov av en egen organisation är i grunden Ledarnas affärsidé. Bara
en organisation för chefer kan fullt ut satsa
på chefens frågor. För organisationer som
har merparten av sina medlemmar inom
andra grupper hamnar de chefer som eventuellt är medlemmar där alltid i andra
hand.
För GMf:s del är vi den naturliga organisationen för chefer och tjänstemän i befordrad ställning inom den traditionella grafiska branschen inklusive den tekniska tidningsproduktionen. Nu tar vi ytterligare ett
steg och satsar på att få med oss cheferna
inom medieområdet och då talar vi om tidningar, radio, television, it och reklamföretagen. Cheferna inom dessa områden har
säkerligen samma behov av en egen organisation som andra chefer i Sverige. Men det
gäller för oss att marknadsföra oss och tala
om vad vi har att erbjuda!
Här kommer GMf inom kort att inleda
marknadsföringen med hjälp av Ledarna
och vi kan konstatera att möjligheterna att
hitta nya medlemmar inom medieområdet
är mycket goda. Det finns väldigt många
chefer att bearbeta och skapa en naturlig
hemvist för i en egen chefsorganisation.
Organisatoriskt skulle vi kunna göra
detta genom en riksomfattande avdelning,
"MedieLedarna”, där medlemmarna kan
driva sina egna frågor och där GMf och
Ledarna ger det stöd som behövs.
Förslagsvis kan avdelningen ha en liten styrelse, kanske på tre personer. Här har vi
mycket att lära av Enskilda chefsföreningen
bland annat. hur de arbetar med
e-demokrati. Detta bör vara en fråga för
GMf;s RS att diskutera. Personligen tycker
jag att det skulle vara en stor utmaning att
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ta itu med detta jättespännande arbete!
Ett annat viktigt område vi satsar på är att
informera om chefens ansvar för arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.
Rent formellt ska ju ansvar och befogenheter följas åt för att chefens ansvar ska vara
tydligt. För att öka kunskapen om detta
satsar vi nu inom GMf på ett antal seminarier under medverkan av överåklagare
Sven-Erik Alhem, känd bl.a. från TV.
Seminarierna arrangeras på tre platser i
vår: Örebro 25 mars, Södertälje 3 april och
Göteborg 10 april, till hösten genomför vi
ytterligare tre träffar: Växjö 27 augusti,
Umeå 3 september och Gävle 17 september.
Anmälan till seminarierna, som är ett samarrangemang mellan flera föreningar, görs
till Ledarna, www.ledarna.se eller till
Ledarnas Företrädarservice, telefon
0200-87 13 13. Jag vill uppmana så många
som möjligt att delta i något av dessa seminarier, tag gärna med en kollega eller din
VD. Seminariet är kostnadsfritt och äger
rum på kvällstid.
Ytterligare en fråga jag vill ta upp är
semestertillägget inom tidningsbranschen.
Jag gör det på förekommen anledning då
det framkommit att inte alla noterat att
TU-avtalet skiljer sig från övriga avtal
beträffande just semestertillägget.
Vanligtvis är semestertillägget 0,8 procent av månadslönen per betald semesterdag. Enligt TU-avtalet däremot är
semestertillägget 1,0 procent av månadslönen per betald semesterdag. Denna skrivning har funnits under många år men
tyvärr har avtalet inte följts på alla tidningar vilket är avtalsbrott. Om det har förekommit på något ytterligare företag vill jag
gärna få information om detta snarast!

Ta gärna upp ovanstående chefsfrågor
med dina kolleger, inte minst med dem som
ännu inte är våra medlemmar och tala om
vad vi nu inom GMf och Ledarna satsar på
och vad de har att vinna på att bli medlemmar. Fortfarande har vi lågkonjunktur i
landet och just detta faktum tror jag gör det
extra viktigt att chefer slår sig samman och
med kraft driver sina frågor. För som sagt,
det finns ingen annan som satsar fullt ut på
chefen!

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60

rolf.johansson@ledarna.se
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Foto: IBL

Hur mår cheferna idag?
Bengt Arnetz är professor vid Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt
överläkare vid Akademiska sjukhuset och chef för CEOS, Centrum för stress- och miljörelaterad ohälsa.
Media Grafica har träffat honom för att få dagens situation på den svenska arbetsmarknaden belyst ur
medicinsk synvinkel.
Vilken grupp på den svenska arbetsmarknaden är mest utsatt för stress och
utbrändhet. Är det tjänstemän eller
kollektivanställda?
– Enligt den statistik, som Alecta (tidigare SPP) har tagit fram ökar dessa mentala problem snabbast bland välutbildade
kvinnor under 40 år. Det vi tittat på i första hand är miljö- och fritidsfaktorer och
så detta med att folk tar på sig mer och
mer arbete. Ingen sätter gränser, understryker professor Arnetz och påpekar
även att det inte längre finns några
mellanchefer utan nästan alla är självstyrande och just i detta ligger en hälsofara.
– Har man då engagerade medarbetare, så springer alla fortare och fortare.
Det finns även en viss ineffektivitet i företagen. Vi har också undersökt hur stressen
upplevs. Många känner det som att man
får inte ut så mycket av all den energi,
som stoppas in. Man springer åt olika
håll och vet inte vad man ska prioritera.
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Rekryteringsproblem
Bengt Arnetz menar också, att sådana
svårigheter har sina rötter i att många
chefer är borttagna i dag.
– Situationen har blivit sådan, att det
har uppstått alltför stora grupper, som
ska rapportera till en enda chef sedan
mellancheferna tagits bort. Det är redan i
dag svårt att rekrytera lämpliga ledare,
som har en rimlig balans mellan arbetsoch privatliv. Det sker ett slags förslitning
på så sätt att samtidigt som någon blir
chef i 30-årsåldern, bildar han eller hon
familj och får därmed många andra förpliktelser i livet.
– Vi har även tittat på vad som skapar arbetsglädje och har kommit fram till
följande:
Bra ledarskap, effektivitet och tydliga
mål.
Men målen är ofta otydliga och
samma sak är det med den omdebatterade skolsituationen i Sverige i dag.

Effektiviteten där upplevs som trög och
då sjunker arbetsglädjen. Går man på
övervarv en längre tid och inte återhämtar sej, ja då uppstår en stressrelaterad
utmattning.
– Vi har ju medicinskt kunnat följa det
här under cirka tio år och har sett hur
organisationer har tappat energi.
Där går medarbetarkraften ner och
stressen upp.

Stålbadet
Beträffande vilka industrigrenar som är
undersökta säger professor Arnetz:
– Vi har i första hand tittat på hälsooch sjukvården och ett antal kommuner.
Dessutom vissa privata organisationer
och dom verkar må bättre. Dessa fick ju
sitt stålbad på tjänstemannasidan lite
tidigare och inom skolväsendet drog man
ju kraftfullt ner redan i början av 90talet.
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– I skolan hittar man ett slags eftersläntringseffekt på så sätt att kraven bara
ökar, samtidigt som eleverna blir alltmer
komplexa och ställer större krav på
lärarna. Till detta kommer att man skurit
ner hårt bland kringpersonal som till
exempel skolsköterskor, psykologer och
andra stödfunktioner.
– Jag tror, att man underskattar kostnaderna, säger professor Arnetz. I en tidningsartikel stod för en tid sedan att rent
ekonomiskt har man kommit fram till att
de stressrelaterade kostnaderna i den
totala sjukskrivningsbudgeten är kring
50-60 procent. Hade man satsat på dessa
stödfunktioner skulle sjuktalen inte nått
dagens nivåer.
– Vad gäller industrin så var jag på ett
intressant världsledande företag för en tid
sedan. Man tillverkar vissa mekaniska
detaljer. Deras stora utmaning var att den
tekniska utvecklingen numera går fort för
folket på golvet. Där finns det två grupper:
en som kommit dit utan utbildning och
som har trycket på sig att utvecklas och
hänga med och så har man fått in nyanställda i form av processingenjörer som
kan det mesta kring det tekniska. Dessa
grupper har svårt att jobba med olika
förändringar. Ett problem, som får till
följd ett ökat antal sjukskrivningar. De
nästan exploderar till följd av alla krav

- Arbetsglädje skapas av bra ledarskap,
effektivitet och tydliga mål, säger stressprofessorn Bengt Arnetz.

både på jobbet och hemma. Bengt Arnetz
påpekar hur detta problem även nådde
den grafiska branschen för drygt tio år
sedan när blyet försvann efter 500 år och
allt datoriserades på kort tid. Denna

omställning till ny teknik blev en stor
utmaning för tryckerierna följd av stora
kostnader för nya elektroniskt styrda
sättnings- och reprometoder, som ofta
var komplicerade och dessutom begränsade de kreativa möjligheterna. Den
snabba tekniska utvecklingen har gjort
att det i dag är tvärtom med hjälp av
olika grafiska designprogram i datorerna.
– Vi läser ju dagligen om Ericsson och
deras problem, fortsätter Bengt Arnetz.
Koncernen har saknat förmåga att ställa
om organisationen och då blir det
drastiska åtgärder. Först drabbas de på
golvet och sedan följer man trappan upp
till högsta chefsnivå. Tidigare var ju tjänstemännen skonade. Så är det inte längre,
påpekar han.
– För att uppnå den arbetsglädje, som
kan motverka skadlig stress i en organisation eller ett företag är det viktigt med
tydliga mål och en bra arbetsledning. När
medarbetarna känner att de gör ett bra
jobb och verksamheten är effektiv
kommer också arbetsglädjen att öka, vilket ökar kvaliteten i verksamheten och
skapar en god cirkel med en växande
kader av nöjda kunder och konsumenter.

Text och bild: BERTIL FRICK

HUR GÅR DET TILL?
Du som redan är medlem skickar namn, adress, telefonnummer dagtid,
företag och ev. titel på den "presumtiva" till mig på fax, email, post
eller telefon. Jag ser till att personen får information om GMf/Ledarna.
För varje "presumtiv" Du sänder till mig, får du ett lottnummer som
berättigar dig att delta i tävlingen om de 10.000:- Vi lottar ut en resa
för varje påbörjat 100-tal nya medlemmar som kommer till oss på
detta sättet. Nytt för i år är att även den som blir medlem får ett
lottnummer.
Den som deltar har möjlighet att vinna en resecheck som inklusive
vinstskatt har ett värde av 10.000:Tävlingen gäller endast Dig som är medlem i GMf/Ledarna.
Rolf Johansson
Tel. 042-37 50 66, 0705-75 48 60, fax 042-37 50 67
e-post: rolf.johansson@ledarna.se. Runristargatan 45, 253 61 Helsingborg
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Svenska företag bäst på IT
– och SCB bäst på statistik
Statistiska Centralbyrån är förstås rätt instans om vi vill ha en rättvisande och ofärgad mätning av vårt
svenska och till och med nordiska internetanvändande.
Strax före jul publicerade byrån ifråga sin analys av ärendet och meddelade bland annat att I de nordiska
länderna, under år 2002, hade drygt 60 procent av alla i åldern 16-74 år tillgång till Internet i hemmet. De
svenska företagen kan dessutom sägas tillhöra IT-världseliten, även detta kan påvisas med siffror från
Statistiska centralbyrån, SCB. Så gott som samtliga företag med tio eller fler anställda har en internetuppkoppling och 71 procent av företagen använder Internet i sin affärsverksamhet
Att ha dator hemma är alltså vanligt i
de nordiska länderna. I Danmark,
Norge och Sverige har tre fjärdedelar
eller fler av de i åldern 16-74 år tillgång
till dator i hemmet. Finland ligger
något lägre.
Och med datorinnehav följer oftast,
just det: Internet. Runt 70 procent av
alla svenskar och islänningar i mätningen når Internet hemifrån, medan
andelen danskar, norrmän och finnar
som har tillgång till Internet i hemmet
hamnar på mellan 50 och 60 procent.
När det gäller de nordiska företagen
är siffrorna – förstås – än högre: 98
procent av företagen med tio anställda
eller fler var internetuppkopplade förra
året. Företag med mer än 200 anställda
är hundraprocentiga.
Fortfarande är det informationssökning som dominerar. Men intressantare är kanske att 71 procent av alla företag utför finansiella transaktioner på
nätet.
Beroende på land har mellan 55 och
78 procent egna hemsidor och mellan
29 och 54 procent dessutom ett eget
intranät.
Försäljning via Internet är ännu en
relativt ovanlig företeelse. Endast cirka
tio procent av företagen med tio
anställda eller fler säljer varor eller
tjänster via Internet för ett värde som
motsvarar åtminstone en procent av
företagens omsättning. Ett undantag är
Island där motsvarande andel är 16
procent.

dock betydligt vanligare, 70 procent av
företagen med 500 anställda eller fler
har sådan information.

Order, service och support
En fjärdedel av företagen i erbjuder service och support via sin hemsida. En
lika stor andel företag säger sig ta emot
order på detta sätt. Det är vanligare att
företag i tjänstesektorn har möjlighet
till ordermottagning via hemsidan än
företag i industrin.
Endast fyra procent av företagen
med tio anställda eller fler erbjuder
möjligheten att ta emot elektroniska
betalningar för varor eller tjänster via
sin hemsida. Det är främst de stora
företagen som erbjuder den möjligheten, men andelen överstiger inte tolv

procent ens för företag med 500
anställda eller fler.
Inte heller försäljning av digitala
produkter såsom programvara, digitala
böcker eller tidskrifter är särskilt vanligt via Internet. Detta erbjuds endast
av uppskattningsvis tre procent av företagen.
Andra (och kanske för många företags sajtbesökare mer intressanta) tjänster och inriktningar på hemsidorna är
tillgång till databaser, direktchat med
kundtjänst och annonser efter personal.

Fortfarande sällsynt med
Internetförsäljning
Försäljning via Internet är fortfarande
en relativt ovanlig företeelse. Endast

Svenska företag har
svenska hemsidor
Och naturligtvis har svenska företag
egna hemsidor, och lika naturligt förefaller motivet vara: marknadsföring av
de egna produkterna, eller företagets
affärsidé. Hemsidan ses som en kontinuerligt uppdaterad annonsbroschyr.
På svenska.
Endast 29 procent av samtliga
undersökta företag ger information på
andra språk. Fast här har storleken
betydelse: Bland större företag är detta
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Elanders hemsida – eller snarare, sajt – är ett exempel på lyckad navigationsstruktur
och tjänsteinnehåll. Där finns sökfunktion, kontaktmöjligheter, jobbinfo, finansiell
information, text på engelska, och, naturligtvis, verksamhetsexempel.
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tolv procent av företagen sålde
något via Internet under år 2001.
Företagen som har Internetförsäljning har det dessutom ofta i
en begränsad omfattning. Endast
två procent av företagens omsättning uppskattades komma från
försäljning via Internet under år
2001, vilket motsvarar ett värde på
cirka 70 miljarder kronor.
Och som väntat är det handel
mellan företag som dominerar. 22
procent av försäljningen gjordes
till konsumenter och 78 procent
till andra bolag.
En stor anledning till detta torde
väl vara de ännu inte finns helt
utvecklade säkra (och enkla) betalningsrutiner för transaktioner på
nätet, även om bankernas e-kort
förefaller vara på god väg att sätta
en standard där. Fast om detta
säger förstås SCB:s undersökning
ingenting, och det var ju inte heller
syftet.

Andel av alla
företag som
erbjuder olika
tjänster via
sin hemsida
År 2002, 10 anställda eller fler

Tillverkningsindustrin
Energisektorn
Byggsektorn
Tjänstesektorn (totalt)

Andel företag som
har en hemsida
efter bransch

Handel, hotell och restaurang
Transportsektorn

År 2002, 10 anställda eller fler

Kommunikationssektorn
Finansiella sektorn
Företagstjänster

Ingemar Härd

Källa: SCB, Företagens användning av datorer och Internet

GMf
på nätet
www.gmf.ledarna.se
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Grafiska Miljörådet jubilerar
Nu är det drygt 30 år sedan
Grafiska Miljörådet bildades.
Miljöfrågorna har under åren
ändrat karaktär men de är fortfarande lika aktuella. Och viktiga
– inte minst.
Som tur är, är det inte typiskt för
Grafiska Miljörådet att vara sena.
Tvärtom visar en tillbakablick under
jubileet att arbetsmiljöarbetet i den grafiska branschen ofta legat i framkant.
Men trettioårsdagen passerades med två
hela år innan det stora jubileet tog fart i
november hos Tidningsutgivarna i
Stockholm.
– Arbetet med miljöfrågor inledde vi
inte i början av sjuttiotalet. Men man
kan med fog påstå att i och med
Grafiska Miljörådets tillkomst blev det
fart på ett strukturerat arbetsmiljöarbete
inom våra olika branscher, säger Claes
Nisell, tidigare VD i Grafiska Företagens
Förbund och en av seniorerna i GMR
som bjudits in på 30-årsfesten.
Han berättade också att parternas
dåvarande ganska frostiga förhållande
var en bidragande orsak till att arbetsgivarsidan ville återskapa ett förtroende
mellan parterna och visa ett positivt
engagemang.
– Här platsade arbetsmiljöfrågorna väl in
i bilden.

GMf kom med
– Ett av de första besluten blev att också
de grafiska arbetsledarna borde ingå i
kommittén. Budet gick till Ledarna, eller
dåvarande SALF och GFT, numera GMf
som företrädde det grupp miljökommittén
önskade medverkan från, berättar LarsErik Lundell, tidigare ombudsman i
Ledarna och ytterligare en av seniorerna.
Arbetet fick en rivstart med projekt inom
tre problemområden – skyddsanvisningar
för grafiska maskiner och utreda problem
inom buller och belysningsområdena.

Lars-Erik Lundell, tidigare ombudsman för GMf, var inbjuden för att tala om sina
erfarenheter av arbetet i Grafiska Miljörådet sedan det startade på 70-talet.

– Många medarbetare vistades i bullriga lokaler och belysningarna var i många
fall bristfälliga vilket jag kände till sedan
min tid på Almqvist & Wiksells
Boktryckeri AB i Uppsala. Det gjordes
insatser för förbättringar men också individens ansvar att använda skyddsutrustning aktualiserades till exempel hörselskydd, sa Lars-Erik Lundell.
Finansieringen var inget hinder, eller
som Claes Nisell uttryckte det ”sjuttiotalets beslutsfattare kännetecknades nog av
en viss generositet, kanske till och med
slösaktighet när det gällde anslag”.
Den inre kemiska miljön ringades
sedan in som nästa problemområde.
– Kemikalier användes i stor utsträckning inom grafisk industri – inte minst
inom de litografiska avdelningarna.
Märkningssystem tillkom för grafiska
leverantörsföretag och Grafiska Forskningslaboratoriet involverades och fick
en framträdande roll i det fortsatta arbetet. Register över kemiska produkter
upprättades och farlighetsgrad för
respektive preparat prestenterades till
vägledning för kommittén och till stor
nytta för användarna, berättar Lars-Erik
Lundell.

Historier som hör till

I mitten Claes Nisell, tidigare VD för
Grafiska Företagens Förbund. Närmast
kameran Ture Matsson, GF.

10

Vid jubileet berättades otroliga historier
till exempel om en sterotypör som lagt
cigaretter och smörgåspaket på blygrytan
och fått en synnerligen hög blyhalt i blodet. Offsettryckningen innebar i alla fall

ett slut på blyförgiftningarna även om
andra problem som till exempel allergier
tillkom.
Toluen var ett annat stort bekymmer
som kan ge hörselskador och inverkar på
fettet i den mänskliga hjärnan. GMR
arbetade för att minska gränsvärdet och
lyckades få till en sänkning.
Självklart kom kommittén mer eller
mindre automatiskt in på hur de kemiska
produkterna påverkar även den yttre miljön.
– Mycket följde med i avloppssystemen från grafisk industri och här krävdes
nästa åtgärdsprogram för förbättringar,
avslutar Lars-Erik Lundell.

Mycket återstår att göra
GMR som består av Grafiska Företagens
Förbund, Ledarna/GMf, CF, Grafiska
Fackförbundet Mediafacket, Tidningsutgivarna och SIF har lyckats åstadkomma en hel del under sina dryga 30 år
även om alla också är rörande eniga om
att mycket fortfarande återstår i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Idag arbetar
GMR bland annat med att minska antalet
arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Ett projekt som har tidigare beskrivits av Media Grafica är rehabilitering för
tjänstemän där det fortfarande finns platser kvar för den som har drabbats av
arbetsskada.

Kerstin Orsén
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Stick in program i
Quark Xpress

Kolla filen
före flygning
Så kallade preflightprogram för publishingbruk har funnits länge. Det är rappa
(och oftast dyra) applikationer som felsöker filer skapade i typiska layoutprogram
som Indesign, Quark Xpress och
Pagemaker och det brukar vara en god
investering att göra denna kontroll själv,
istället för att få ett mejl eller telefonsamtal från servicebyrån eller tryckeriet.
Nu har det introducerats en ny webbtjänst för detta ändamål.
Det är det amerikanska företaget
Extensis som vidareutvecklat sitt avancerade Preflight Pro-program. Med hjälp av
ett abonnemang hos Extensis och en van-

lig webbläsare kan man kontrollera alla
pdf-, Quark Xpress- och eps-filer för att
hitta eventuella fel som kan ställa till problem vid tryckningen.
PrintReady har en hjälpfunktion som
hjälper användaren att förstå varför man
får en varning och hur man rättar till problemet. Den nya sägs vara särskilt viktig
för trycksaksproducenter som vill producera trycksaker direkt från dator till
tryckplåt - utan att själv behöva veta allt
om tekniken.
PrintReady kostar från cirka 350
dollar i USA.
http://www.extensis.com/printready/

Fontscape
- din machete i typsnittsdjungeln
Typsnittsdjungeln är tät, det vet vi alla.
Därför är det skönt att nätet är fullt av
information om snårens beskaffenhet.
En sådan sajt är Fontscape som har skapat en mer eller mindre heltäckande
katalog över typsnitt. Typsnitten är
indelade i ett antal kategorier och
underkategorier som Application,

Mood, Period, Appearance med flera.
Man listar typsnitten från hundratals
tillverkare som Adobe, Agfa-Monotype,
Berthold, Bitstream, Elsner+Flake,
FontFont, ITC, Letraset, Linotype, samt
mängder av mindre bolag eller självständiga formgivare.
http://www.fontscape.com/

Indesign må satsa stort på att bli
störst och vackrast, men när det
gäller bredd och funktionalitet är
ännu Quark Xpress det ledande
layoutprogrammet, något som inte
minst manifesteras av mängden
insticksprogram, extensions, till
det. Det finns sådana plugins även
till Indesign, men till antalet är de
väldigt få i jämförelse med Xpress.
Nu kommer ännu ett par
Xpressutbyggare, den här gången
från Badia Software, men tyvärr
bara till Mac OS-versionen av
Xpress.
Contactpage XT automatiserar
arbetet med att skapa kontaktkartor
av bilder som man har liggande på
hårddisken. Ett överskådligt bildregister helt enkelt. Insticken klarar att
importera bilder från mappar, inklusive undermappar. På så sätt kan
man katalogisera bilder på en hel
hårddisk eller cd-rom-skiva. Det
finns även funktioner för att publicera katalogerna på nätet.
Priset för Contactpage XT är
cirka 60 amerikanska dollar.
Exportools XT gör det enkelt att
spara dokument som individuella
filer i flera populära format: eps,
postscript, text, html eller som
skärmdumpar. Man väljer själv vilka
sidor som ska exporteras, namngivningssregler, och även i vilket program filerna sedan ska öppnas.
Priset för Exportools XT är också
60 amerikanska dollar.
www.badiaxt.com

Service + support = Quark
Service Plus heter Quarks senaste support- och serviceprogram, som bland annat ska berättiga till fri uppgradering till nästa version av layoutprogrammet. Avtalet ska underlätta för alla med större Quark-installationer. Service Plus-avtalet är tänkt för alla med minst tio installationer av
Quark Xpress, och ger rätt till obegränsad support och stora rabatter på ytterligare licenser. Avtalet ger också rätt till gratis uppgraderingar till
nästa version av Quark Xpress, även om en ny version inte skulle släppas under avtalsperioden, skriver macworld.se.

Sony + Star Office = Sant
Sony har länge levererat sina datorer
med Microsoft Office installerade på
dem. Från och med i år blir det
ändring på detta - nu kommer systemen att levereras med Suns Star
Office 6.0
Sony blir därmed den första stora
datorleverantören som väljer Star
Office. Tidigare under 2002 meddelade Hewlett-Packard att även de
lämnar Microsoft Office som förin-
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stallerat officepaket på datorer som
säljs i USA och istället väljer
WordPerfect från Corel. Om fler
kommer att följa efter uppstår naturligtvis en intressant konkurrenssituation; MS Office har ju tillsammans
med gratislevererade Explorer varit
grundbulten i Microsofts närmast
monopolliknande utbud.
Bevekelsegrunderna är väl knappast
idealistiska utan förstås strängt ekono-

miska. Detaljer om prissättningen
från Sun och Corell för respektive
officepaket är dock inte känt, men
många verkar övertygade om att de
inte går med någon vinst när de säljer
sin programvara till leverantörerna.
Istället tros företagen vilja driva
användningen av sina officepaket
framåt och därigenom försöka få
större företag att även de byta programpaket framöver.
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osex för niorna
Nu råder oro bland macfundamentalisterna i desktopvärlden, alltså de som
sysslar med publishing och gör det med
äldre versioner av Pagemaker eller
Quark Xpress. Det är nämligen så att
Apple låtit oss veta att inom kort kommer
enbart OS X att kunna köras på nyköpta
macar. Och mycket gott kan sägas om
Pagemaker, men inte att det är unixkom-

patibelt. Och dessvärre lär det aldrig bli
det. Quark lanserar naturligtvis nya versioner av sitt program som funkar elegant
med Apples nya operativsystem, men
uppgraderingar av detta program är som
bekant inte billiga.
Nu erbjuder Adobe Pagemaker-användarna en möjlighet att uppgradera till
Indesign i stället, dock ännu inte i

Europa. Och Apple har fallit till föga,
åtminstone en aning, och bekräftar att
man kommer att fortsätta att tillhandahålla vissa Mac-modeller som kommer
att kunna startas i Mac OS 9. Nytt slutdatum för begravningen av OS 9 är satt
till juni 2003.
Rest In Peace, gamla bombsystem!

Gratis kontorsstjärna
i danska skolor
Svenska skolor och norska staten gör det.
Nu gör även danska skolor det - går över
till StarOffice.
Elever och lärare i Danmarks skolor
kan nu nämligen ladda ner Suns officepaket StarOffice utan kostnad. Erbjudandet
gäller för såväl skolornas datorer som elevernas hemdatorer.
Ett avtal mellan danska Sun
Microsystems och UNI-C som ansvarar
för IT-frågor inom utbildningsväsendet i
landet gör att alla skolor och elever får
tillgång till StarOffice utan kostnad.

Suns officepaket kommer därmed att
finnas tillgängligt för nedladdning från en
egen server på nätet alternativt går det för
eleverna att beställa en CD-skiva med
programmen för självkostnadspriset 10
danska kronor.
Avtalet kan enligt Sun potentiellt innebära att 1,1 miljoner licenser ges bort till
eleverna. Detta skulle i så fall motsvara
ett värde av dryga 200 miljoner danska
kronor. Nå, Microsoft, när kommer motdraget?

Enkla mätningar med Screen Ruler
Hur var det nu med bildskärmens upplösning - visar den verkligen mitt dokument i den storlek det får när det ska
tryckas? Och vad blir 72 ppi i millimeter?
För att inte tala om en enda pixel; hur
stor är den?
Är detta frågor du ofta brottas med,
och om du jobbar i macmiljö, så finns det

ett mycket användbart litet verktyg som
heter Screen Ruler, och som alltså är ett
digitalt måttband på din skärm. Med det
kan du exakt mäta den fysiska storleken
på alla objekt på din skärm, och på ett
enkelt sätt få översatt mellan pixlar, inch
och centimeter. Och den rör sig hemtamt
mellan MacOS "Classic" (dvs upp till

systemversionsnummer 9.2.2) och
MacOS X, det unixbaserade systmete
som i framtiden kommer att vara allenarådande på Macfronten.
Screen Ruler är shareware och finns
för nerladdning från
http://www.artissoftware.com/screentools/ruler.html

Tryck på fontanellen
Alla som yrkesmässigt sysslat med typsnittsmodulering av något slag, är bekant med Macromedias Fontographer, vilket länge var
standardprogrammet för typsnittsmakare. Men det finns numera ett annat program som gör jobbet, nämligen Fontlab, ett verktyg
för "font design, font conversion and font editing". Enligt företagets egen webbsida åstadkommer programmet en bättre kodning av
fonterna, och är dessutom bättre på att skapa hela familjer. Inte nog med det, Fontlab har stöd för Open Type och Multiple Master.
Bland annat.
http://www.pyrus.com/
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Faktorerna vid Fyris höll sitt 91:a årsmöte
Grafiska Medieförbundet i Uppsala
avhöll årsmöte på sitt 91a verksamhetsår
den 14 mars. En trogen skara, mestadels
något grånade gentlemen men även
några yngre kolleger, samlades på
Restaurang Senioren i Uppsala. Avdelningens ordförande Bo Lundén hälsade
välkommen och vände sig särskilt till
GMfs förbundsordförande Hans-Erik
Forssten, som gjorde Uppsala-avdelningen den äran för andra året i rad.
De stadgeenliga årsmötespunkterna
klubbades raskt igenom i form av styrelsens berättelse, ekonomisk rapport
och ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse vållade vissa bekymmer
men löstes genom insatser av något äldre
kolleger. Dock kunde man önska sig att
intresset att åta sig uppdrag kunde vara
större från de yngre kollegerna, detta är
något som styrelsen får bearbeta aktivt
under året. Styrelsen fick nu följande
sammansättning: Bo Lundén, ordförande, Thomas Fyrberg, kassör, Gunther
Seifert, Leif Olsson, Hans Lönn och JerkOlof
Werkmäster,
ledamöter.
Klubbmästare är Åke Bastmark och Sven
Häll.
Under 2003 kommer avdelningen att
arrangera flera aktiviteter. Den 24 april
besöks Grafiskt Utbildningscenter, den

En sida ur Silverbibeln – Codex argentus. Praktskrift från 500-talets början
med silver och guld på purpurfärgat
pergament som togs av svenskarna
som krigsbyte efter 30-åriga kriget
1648. Förvaras på Uppsala
Universitetsbibliotek.

16 maj arrangeras en vårbrytning, den
18 september görs ett besök på Cosmonova i Stockholm och den 13 november
planeras ett besök på nya AWT.
Efter årsmötesförhandlingarna gick
ordet till förbundsordföranden, som
kunde meddela att GMf nu ökar något i
antal medlemmar trots stora avgångar

Årsmötet
för GMf Östergötland avd 506.
Årsmötet och seminariet i
Katrineholm den 22 mars
inställdes i all hast när det
visade sig att anmälningar
saknades. Vädret och kanske
den valda dagen bjöd in till
andra aktiviteter än det som
skulle bjudas. Årsmötet bytte
därför dag till den 25 mars men
avhölls i Katrineholm med fulltaliglig styrelse, revisor och valberedning samt vår medlem Bertil
Israelsson.
Följande personer valdes på årsmötet:
Ordförande Gerhard Dreilich, omval. 2
styrelsemedlemmar Lena Wirström,
Birger Eriksson, omval. 2 suppleanter
Kent Karlsson, Magnus Bernheden,
omval. 2 revisorer Åke Eriksson, Sven
Svedenberg, omval.
1 revisorsuppleant Tommy Andersson,
omval.
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Till kontaktmän valdes: Lena
Wirström,
Katrineholm.
Gerhard Dreilich, Linköping.
Birger Eriksson, Norrköping.
Mauritz Thofvesson, Nyköping. Håkan Hansevi,
Västervik. Bengt Nilsson,
Åtvidaberg.
Kontaktmannaplatsen i
Motala är vakant.
Årsmötet beslöt att ta upp
det seminariet som nu blev inställd till
kommande höstmötet. Finns det några
tankar kring detta från medlemmarna i
GMf Östergötland är vi intresserade att
ta del av dem.
Efter årsmötet fanns möjlighet till en
rundvandring på Quebecor Nordic, före
detta Sörmlands Grafiska, som alla
utnyttjade för att se en stor arbetsplats i
full verksamhet.
Vid pennan Gerhard Dreilich

genom pensioneringar. I den rent traditionella grafiska branschen sker ingen
expansion som bekant men på medieområdet finns stora möjligheter till nyrekryteringar. Det kan vara redaktionschefer
på tidningar, chefer på radio- och TV-stationer, reklambyråer, it-företag osv.
Hans-Erik Forssten prisade också det
mycket goda samarbetsklimat som nu
råder med Ledarnas förbundsledning.
Han informerade också om att GMf
under våren genomför en arbetsmiljöutbildning om chefsansvaret under medverkan av överåklagare Sven-Erik
Alhem.
Vår tidskrift Media Grafica har fått
en ny leverantör vilket har medfört lägre
produktionskostnader fick åhörarna
veta och också att Unigrafic, vår tidigare
international, nu upplösts. Forssten
nämnde också att löneutvecklingen
under 2002 uppgick till mellan 3,5 och 4
procent, något liknande kommer troligen att uppnås även under 2003.
En frågestund följde på Hans-Eriks
information varefter deltagarna tog plats
vid dukade bord för intagande av mat
och dryck under trivsamma former.
Hans Lönn

Norrlands årsmöte
på Piteå Havsbad
Lördagen den 1 mars -03 hade avd 512
Norrland sitt årsmöte och denna gång
var det förlagt till Piteå Havsbad. Vi
som var där fick vara med om ett trevligt möte som vår ordförande och tillika förbundsstyrelsens ordförande
Hans-Erik Forssten höll i klubban.
Som det alltid brukar vara kom det
många medlemmar för att deltaga även
nu när vi hade dragit ned till två dagar,
i vanliga fall brukar vi använda fredagen som resdag p.g.a. att många har
lång väg att resa. Från förbundsstyrelsen kom Kurt Engberg med fru och
det var deras första resa så långt norrut. Hans-Erik och Kurt talade bland
annat om arbetet i förbundsstyrelsen
och samarbetet med Ledarna som fungerar mycket bra. Efter ett bra möte
med god information och diskussioner
avslutades mötet och efter några
timmars vila och bad på tropikbadet för
dem som ville var det samling för att
avnjuta en god middag med underhållning och dans. Jag önskar alla väl mött
nästa år.
Leif Lindholm, sekreterare.
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Mediakrypto

I förra numret satsade vi på ett extra stort julmediakrypto. Det är helt uppenbart att vi har en hel del kluriga läsare som kan
få ut krypton med bara ett par ledtrådar. Tack för alla svar! Här presenterar vi ett nytt krypto. Den först öppnade rätta lösningen belönas med en trisslott. Skicka din lösning till: Media Grafica, Box 120 69, 102 22 Stockholm.
Kryzza lugnt.
Kryssred

Personligen–
Vi gratulerar!

90år
1/4
14/6

Sten Pettersson, Uppsala
Arne Bäck, Stockholm

85år
21/4
13/5

80år
26/3
28/4
21/5
4/6
21/6

75år
12/4
12/4
18/4
26/4

14

Ragnar Andersson, Eskilstuna
Gunnar Hansson, Hudiksvall

Dick Hallström, Uppsala
Tage Clevesjö, Upplands Väsby
Thore Eklöf,Trångsund
Arne Uppling, Stockholm
Carl-Erik Fjellgren

Sixten Juhlin, Uppsala
Stig Gustafsson, Sköldinge
Ulla-Greta Dahl, Årsta
Lars-Erik Lundell, Knivsta

28/4
20/5
31/5
5/6
6/6
7/6
8/6
13/6
19/6

medlemmar i GMf

Stig Dahlberg, Stenkullen
Ann-Mari Ihrén, Stocksund
Ture Jansson, Stockholm
Nils-Erik Nilsson, Malmö
Arne Eriksson, Linköping
John Pettersson,Västerås
Bengt Svensson, Norrköping
Rolf Pettersson, Eskilstuna
Rune Andersson, Skärholmen

70år
1/4
14/4
18/4
21/4
23/4
17/5
18/5
19/5
27/5
31/5
2/6
5/6
28/6
30/6

Torsten Svedin,Västerås
Folke Andersson, Kallinge
Per-Eric Wahlberg, Skellefteå
Rune Ivarsson, Jönköping
Sixten Lundberg,Vaxholm
Leif Olander, Sjuntorp
Anders Berglund, Södra Sunderb
Erik Andersson, Landskrona
Gunnar Hiort, Örnsköldsvik
Lillemor Lindström, Strängnäs
Ingmar Skoog, Linköping
Hans Thorsell, Bandhagen
Gunnar Lundgren,Täby
Rune Gustafsson, Gävle

65år
7/4
10/4
20/4
27/4
6/5
17/5
7/6
19/6
20/6
20/6
27/6
27/6
30/6

Olof Filipsson, Sundbyberg
Per Svarstad, Grödinge
Arne Svensson, Uppsala
Stig Wessberg,Vrena
Per-Ove Frid, Hjärup
Bertil Persson, Landskrona
Bo Löfgren, Landskrona
Bo Nilsson, Hägersten
Bertil Nilsson, Örebro
Ivan Ström, Luleå
Tommy Andersson, Stockholm
Torbjörn Åkerlund, Lidingö
Roy Nilsson, Annerstad

60år
6/4
11/4
18/4
20/4
22/4
23/4
30/4
1/5

Sören Lundvall,Tyresö
Albert Molak,Värnamo
Anders Cullberg, Rönnäng
Bo Nilsson, Helsingborg
Jan Sunden, Järfälla
Åke Hedenfeldt, Kungsängen
Werner Schmidt, Lomma
Sten Johansson, Sundbyberg
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Julkryptolösningen

Vinnaren klar i

GMfs
rekryteringstävling
Gmfs förbundsstyrelse har haft dragning bland alla de
som deltagit i GMfs rekryteringstävling. Den lyckliga
och överraskade vinnaren är Jan Wase, produktionsansvarig på ett tryckeri i Stockholm. Vinsten på 10.000
kronor går troligen till Eriksson-aktier.
Jan Wase gick med i GMf för att situationen på
arbetsmarknaden blivit så osäker att han vill bygga upp
en trygghet om det skulle hända något.
”Mina kollegor tipsade om GMf men jag hoppas att
jag aldrig ska behöva utnyttja förbundet”, säger han.
Nu fortsätter tävlingen. När ytterligare 100 personer
har blivit medlemmar kommer det att dras en ny vinnnare som får 10.000 kronor. Både den som tipsar om en
presumtiv medlem och den som blir medlem deltar i
tävlingen.

GMf

på nätet
www.gmf.ledarna.se

2/5
5/5
6/5
8/5
8/5
9/5
12/5
22/5
22/5
23/5
31/5
1/6
4/6
5/6
14/6
15/6
24/6
28/6

Karin Eriksson, Södertälje
Arne Nilsson, Bjurholm
Gunter Seifert, Järfälla
Roland Larsson, Orrefors
Bill Larsson, Lerum
Per-Erik Palmqvist, Örebro
Lars-Erik Ekenberg, Klippan
Birgitta Brandt Andersson,Trelleborg
Hans Lindsjö, Oxie
Jan Johansson, Lund
Kjell Bexelius,Vaxholm
Kjell Ohlsson, Örebro
Conny Dahl,Tyresö
Rolf Jönsson, Marieholm
Arne Jonassson, Huddinge
Sven Bergström, Norrköping
Lennart Berndt, Påarp
Kenneth Nicander, Norrköping

50år
7/4
11/4
17/4
30/4
4/5

Angéla Müller, Gråbo
Christer Ljung, Rydebäck
Thomas Henriksson, Järfälla
Gunnar Hansson, Stockholm
Rolf Gustafsson, Katrineholm
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9/5
16/5
21/5
24/5
24/5
24/5
30/5
9/6
12/6
18/6
30/6

Stefan Nygren, Östersund
Thorolf Sandström,Vällingby
Eva-Britt Theander, Borlänge
Kenneth Ahl, Sköndal
Morgan Dannemyr, Borås
Bert-Ola Runesson, Rödeby
Mikael Nilbom, Hjärnarp
Anders Lundberg, Oxie
Kent Knutsson, Kärna
Mikael Malmborg, Lund
Berit Wahlberg-Öjdahl, Katrineholm

Nya medlemmar
401116
450519
521009
540320
550402
580807
631224
640315
640530
650421
691123
700906
710125

Börje Fredriksson
Gunnar Klingberg
Stefan Gustavsson
Peter Nordström
Anders Jacobsson
Reneé Samuelsson
Magnus Lind
Magnus Lennred
Klas Löfgren
Roger Gustavsson
Pelle Lönn
Kent Winblad
Helene Pettersson

730426
800320

Fredrik Kliman
Joakim Noreng

Avlidna
280324
300601
310611
171223
170708
210830
240710
220410
350325
300507

Lennart Dahlberg
Christer Svensson
Åke Falkbäck
Allan Lindwall
Walter Wetslund
Rune Wiberg
Rolf Hammarlind
Kjell Ringström
Kurt Rydén
Sven Svensson
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

Vem blir

årets GMF:are?
Vid Grafiska Medieförbundets kongress beslöts att utlysa en tävling för att utse Årets GMf:are.
Har du en kollega som är väl värd lite extra uppmärksamhet?
Nominera i så fall personen ifråga direkt till redaktionen.

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under 2003
Så vi vill gärna ha nomineringarna
innan den 15 maj 2003.

Skicka nomineringen direkt till:
kerstin.orsen@ledarna.se eller post:
Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

