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Hög olycksrisk i graﬁsk bransch
E-papper – snart i
var mans ﬁcka

Öka produktiviteten:

Låt kunden
göra mer
God Jul och Gott nytt år!

Göran Zaar, Sveriges
sydligaste medlem
– nu i GMfs styrelse

– Vi vill vara ett
mönstertryckeri,
säger Niklas Bille.

– Man kan hela tiden
nå längre, säger
Niklas Trydell.
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Spännande
ﬁnal
i Malmö
När detta skrivs har det gått i det närmaste två
månader sedan vår kongress. Intrycken har satt
sig och trots att deltagarna uttryckte sin tillfredsställelse över arrangemangen, känner jag
att något väsentligt saknades. Alla som deltog
kan nog vara eniga med mig om att debatten
saknades. Jag har som den minnesgode läsaren
säkert minns på denna plats tidigare ifrågasatt
hur våra kongresser skall utformas i framtiden.
Då har det i först hand varit
en fråga om formen men jag
vill påstå att det i ännu högre
grad måste bli en diskussion
om vad kommande kongresser skall ges för innehåll.
Förbundsstyrelsen har ansvaret och en viktig första fråga
som vi får ställa oss är: Hur
kan vi bidra till en ökad aktivitet hos våra medlemmar?
Jag vill vädja till avdelningsstyrelserna runt om i landet
att ta upp denna fråga på kommande medlemsmöten. Kanske är det så att någon ur förbundsstyrelsen, i större utsträckning än hittills, skall
delta vid medlemsmöten för att få en dialog om
och med medlemmarna för att höra deras synpunkter? Frågan kommer att tas upp vid förbundsstyrelsens decembermöte. Du som har en
idé eller uppslag är också välkommen att maila
till mig eller Rolf Johansson.
De som besöker vår hemsida vet att där ﬁnns
bland mycket annat en verksamhetsplan omfattande innevarande års aktiviteter. I slutet av
december kommer nästa års verksamhetsplan
att läggas ut på hemsidan. Den uppdateras regelbundet och jag vill nu inför 2006 vädja till
avdelningarna att rapportera in de möten och
aktiviteter ni planerar till ombudsman Rolf Johansson. Du som inte besöker vår hemsida vill
jag uppmana att göra det för där ﬁnns aktuell
information. Vilket du som redan är besökare
säkert kan intyga. Vi diskuterar och funderar
även hur vi ytterligare kan utveckla och förbättra den.
Den 21-23 april 2006 håller som bekant Ledarna sin 29:e ordinarie kongress i Malmö.
Jag har redan i förra numret, men gör det igen,
uppmanat alla medlemmar att gå ut på Ledar-
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nas hemsida för att läsa, ifrågasätta och komma
med egna förslag kring det idé- och måldokument, som kommer att behandlas på kongressen. Ett spännande och viktigt dokument, som
vi i förbundsstyrelsen kommer att diskutera vid
decembersammanträdet. Jag vet att det ﬁnns de
inom GMf som hyser farhågor inför det starka
chefsfokus som ﬁnns i dokumentet. Personligen tycker jag dock inte att det ﬁnns anledning
till oro även om vi organiserar
en hel del specialister, som inte
är chefer.
En annan viktig fråga vid Ledarnas kongress är valet av
ordförande och förbundsstyrelse för de kommande fyra
åren. Enligt beslut av representantskapet kan nomineringar ske fram till en vecka
före kongressen. Valutskottet
har dock framfört önskemål
om att nomineringarna skall
vara inlämnade senast den 1 januari 2006.
Arbetet i valutskottet har påbörjats och vi
har hunnit med tre sammanträden och har
nu lagt grunden för det kommande arbetet.
Då vi förutom ordförande och förbundsstyrelseledamöter även skall föreslå kongressen
revisorer och personliga suppleanter samt
förslag till arvoden har vi säkert en hel del
arbete framför oss. Med den sammansättning
valutskottet har och den goda stämning som
råder i utskottet ser jag med tillförsikt fram
emot den kommande vårens arbete mot den
avslutande ﬁnalen i Malmö
När detta läses så står julen för dörren och
troligen har vi också fått ett ljust och ﬁnt
snötäcke. Något som vi ännu saknar trots
att vi är i slutet av november. Jag vill därför
på egna och förbundsstyrelsens vägnar passa
på att önska er alla En God Jul och Ett Gott
Nytt År!

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Sveriges sydligaste medlem
– ny i GMfs styrelse
Med gedigen erfarenhet från den
graﬁska branschen tar Göran
Zaar nu plats som sekreterare i
GMfs förbundsstyrelse.
– Jag känner mig stolt över att
ha fått förtroendet av medlemmarna”, säger han.
Göran Zaar började sin graﬁska bana
på Skogs Tryckeri Trelleborg. Efter
25 år på företaget ﬁck han guldklocka. Tio dagar senare kom
uppsägningen.
– Det var inget vidare. Ägaren och vi i personalen var
väldigt ledsna och besvikna.
Men han började på Silwerprint. Där var det lite
alltiallo-uppgifter först som
prepress, efterbehandling och
kundmottagning. Han ﬁck sedan ta över tryckerichefens uppgifter under hans sjukskrivning.
– Där var jag i fem år fram till
2003 då det såldes till Justnu-kedjan.
Det kändes tufft för Göran Zaar
att bli av med jobbet igen
– Jag var orolig. Jag var 46 år och
tänkte att det kanske inte skulle vara så
lätt att få ett nytt arbete. De ﬂesta sökte
någon som var mellan 25-35 år. Men det
gick bra även om jag kom in på Nexpack av en slump. 2004 började jag som
lagerchef. Nexpack tillverkar emballage
för export. Vi packar allt från farligt
gods i smålådor till stora maskiner som
kan väga 16 ton, berättar Göran Zaar

Trivs på jobbet

– Jag trivs jättebra. Dels är det en otroligt
bra chef, bra arbetskamrater och ett omväxlande jobb så jag trivs väldigt bra.
De ﬂesta som arbetar på företaget
är invandrare (dock inte på kontoret).
I början var Göran Zaar lite orolig för
hur det skulle gå med språket
– Men det var inga problem – vi förstår varandra. Det är en oerhört stor
fördel att lära känna invandrare på ett
helt annat sätt än jag gjorde innan. Fördelen är att jag har fått en större förståelse för deras kultur och accepterar
om det är vissa problem som uppstår.
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Plus att de var tacksamma när jag började och gärna överlät telefonsamtal
och pappersarbete. Det kunde jag väl

”

Det är för medlemmarnas
skull jag sitter i styrelsen
göra men sa att om de ville ha hjälp
med något får de säga till. Och de tar
inte illa upp om jag säger till när de
till exempel vänder på ordföljden
– snarare tvärtom.

Aktiv förtroendevald i tio år

Göran Zaar drivs av att hjälpa andra.

Faktaruta:
Namn: Göran Zaar
Titel: Lagerchef
Arbetsplats: Nexpack
Exportemballage AB
Inkomst: 230.000
Uppdrag: Sekreterare i GMf
styrelse, sekreterare i Avd 510
Malmö
Surfar gärna till: ofta till GMfs
hemsida
Fritid: scoutledare sedan 1992.
Det är väldigt roligt.Var ljustekniker på Piggsvinsteatern, började
med tio dagars varsel till premiären och fortsatte sedan under
ﬂera år. Det var också jätteroligt
men väldigt nervöst i början.

Göran Zaar blev invald som Malmöavdelningens sekreterare för
tio år sedan. Sedan dess har han
blivit omvald varje gång.
– Det var en utmaning. Tidigare brydde jag mig inte så
mycket om facket. Betalade bara
men gick aldrig på möten. Sedan
när jag blev lite äldre började jag
tänka efter. Fackföreningar är till
för att hjälpa medlemmar både för
vidareutveckling och när det uppstår problem. Som sekreterare ﬁck
jag också mer information och mer tips
om vilka rättigheter man har som medlem och anställd.
I höstas blev han vald till förbundssekreterare för GMf.
Vad tycker du är viktigast?
– Att förmedla ut till medlemmarna
information om vad som händer och
vad som kan hända så att medlemmarna har kunskap om sina rättigheter. Det
är för medlemmarnas skull jag sitter i
styrelsen. Någon ska hålla i det och jag
känner mig stolt över att ha fått medlemmarnas förtroende.
Med din långa erfarenhet av GMf
och andra föreningar – hur ser du på
GMf?
– Det är en otroligt bra förening. Jag
har hela tiden tyckt att det är en väldigt
bra förening som jobbar väldigt klokt
för medlemmarna och har ett bra samarbete med Ledarna.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se
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Ombudsmannen har ordet:

Andelen allvarliga maskinolyckor
är störst inom graﬁskt arbete

Av de sammanbitna och koncentrerade
uttrycken att döma får konferensdeltagarna här säkert lyssna till något
väsentligt.

En glad och entusiastisk Hans Johansson, ordf i GMR, hälsar välkommen till
konferensen.

”Tre vise män” från Afa lyssnar spänt
när Hans Johansson öppnar konferensen. Fr v Lars-Gunnar Lindberg, Joakim
Lindberg och Michel Normark.

Hälsoprojektträffen i Göteborg konstaterade att klämolyckor inom den graﬁska branschen är ”ledande” inom Svensk
industri. Om snittet olyckor i alla branscher i Sverige är 1,0 så ligger graﬁskt
arbete på siffran 5,3.
Den och andra arbetsrelaterade sjukdomsfaktorer vill branschen nu med
kraft förebygga. Därför hade GMR och
Afa inbjudit till Göteborgskonferensen.
Vid sitt inledningsanförande i Göteborg
sa Hans Johansson, ordförande i GMR,
till de drygt 30-talet medverkande från
såväl företagsledningar som fackliga organisationer, att ”det är inte vi i Stockholm som ska säga vad ni ska göra
utan det är ni lokalt i företagen som
ska komma med lösningarna medan vi
bidrar med tips och resurser från GMR
och Afa.”
Afas tre representanter, Michel Normark, Joakim Lindberg och Lars-Gunnar Lindberg presenterade bland annat
ett system för tillbud- och skaderapportering, som tilldrog sig stor uppmärksamhet. För att upptäcka risker i den
fysiska miljön, till exempel vid maskinerna, visades exempel på checklistor
som med lätthet kan anpassas till den
graﬁska branschen.
Efter att deltagarna genomfört ett grupparbete med frågorna:
*hur gå vidare, *delbranscher, *gemensamma frågor, *mål och *lokal projektgrupp blev det en livlig diskussion kring
det höga antalet klämolyckor. Ingen
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Även om konferensen behandlade ett allvarligt problem kunde deltagarna visa upp
glada miner när fotografen så påkallade

kände igen detta i sitt företag. Flera
såg dock ”frånkopplade skydd” som
ett stort problem och att den ansvarige
arbetsledaren/chefen här inte alltid lever
upp till sitt arbetsmiljöansvar. En bättring måste ske.
– Kanske maskinolyckor fordrar ett
särskilt projekt, sa Michel Normark
från Afa.

keln daterad 2005-11-02 och läs i bifogade ﬁler och på länkade hemsidor.
Till sist vill jag önska
er alla en riktig
God Jul och ett
Gott Nytt År.

Nästa hälsoprojektträff i Göteborg blir
prelimenärt den 11 januari 2006 .
Vill du ta del av mer faktainformation,
OH-bilder mm, gå in på vår hemsida
www.gmf.ledarna.se under GMF-nytt
och klicka på Läs Mer>>, sök fram arti-

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna.se
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Niclas Trydell har varit
företagets VD sedan 1999.

– med produktivitet i centrum
Det är många tryckerier som har det tufft i den prispressade graﬁska branschen. Att öka beläggningen kan vara svårt medan däremot
höjd produktivitet kan vara mer realistiskt. Det är något som Trydells
Tryckeri i Laholm lyckats med genom att låta kunden göra mer.
Trydells Tryckeri är ett komplett arkoffsettryckeri med prepress, tryck, efterbehandling och distribution. De har 50
anställda och var till för åtta år sedan
huvudsakligen ett reklamtryckeri. 1997
gjorde de en telemarketingundersökning och ett utskick för att få ﬂer tidskriftskunder. Året efter infördes kontinuerligt treskift i tryckeriet och 1999
investerade de i sin första CtP-maskin.
Tätt efter köpte de en limbindare och en
plastningsmaskin. Idag står tidskrifter
för hälften av kunderna medan reklamtrycket minskar allt mer. De trycker
cirka 130 magasin, kundtidningar och
periodiska tidskrifter med en snittupplaga är 5500 ex.
– Med dessa fyra investeringar så ﬁck
vi kontroll över produktionskedjan på
ett bättre sätt. Det gjorde att vi kunde
bli mer produktiva, förklarar Niclas
Trydell, 39, som är VD på Trydells
Tryckeri sedan 1999.
Tidskrifter är kontraktsbundna vilket gör att det är lättare att ha en regelbunden kontakt med kunden. Och
kunden det är något som Niclas sätter
i centrum:
– Vi strävar efter att kunden ska göra
så mycket som möjligt själv. Helst vill vi
att de tryckoptimerade pdf-ﬁlerna som
kunden lämnar ska vara rippade och
klara när vi får dem!
Niclas menar att det är viktigt att ge
kunden valmöjligheter. De ska göra så
mycket de kan/vill av arbetet fram till
utskjutningen. Resten gör Trydells.
– Det handlar om att se helheten. Det
är vi och kunden – inte vi eller dem! Vi
ska spara pengar tillsammans och på så
sätt göra vinst i slutändan.
Kortsiktigt tjänar inte tryckeriet på
att minska sin arbetsinsats men väl i det
längre perspektivet.

VD:n Niclas Trydell och tryckaren Kim
Karlsson.

– Ju mer kunden lär sig att göra själv
ju mindre behöver vi lägga tid på att
rätta till felaktigheter som det i slutändan är svårt att ta betalt för. Ska vi göra
något extra så är vi tydliga med att förklara att det kostar till exempel 450 kr
i timmen.
När det gäller arbetet före tryck så
vill Trydells istället bygga på ﬂer tjänster
som till exempel layouthjälp, annonshantering och administration av prenumerationsregister. De för en kontinuerlig dialog med kunden och hjälper också
till med utbildning när det behövs.
En annan sak som de sparar tid och
pengar på är förprovtrycken. Tidigare
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så skickade de fysiska förprovtryck till
kunden men idag är tekniken så stabil
att de slipper det. Efter en tids samarbete
så låter många tidskriftskunder Trydells
sköta den kvalitetsbedömningen.
– På det sättet så slipper vi också ett
osäkerhetsmoment som uppstår när
man skickar iväg något utanför huset.
Genom att i större utsträckning hålla
produktionen i huset så är det lättare att
klara de 4,5 produktionsdagar vi har i
snitt per tidskrift.

Från effektivitet till produktivitet

Produktivitet är förhållandet mellan erhållet resultat och insatta resurser vid
industriell produktion. Det handlar om
att kapa kostnaderna. När Niclas tillträdde som VD för sex år sedan så var
en av de första sparåtgärderna att lägga
ner säljkontoret i Malmö.
– Det gäller att först effektivisera, vilket i det här fallet var väldigt jobbigt,
för att sedan skapa produktivitet, fortsätter Niclas.
Trydells har effektiviserat säljprocessen genom att bland annat tydligare
identiﬁera vilka som är deras rätta kunder och sedan bearbeta dem mer systematiskt. Niclas menar också att det är
viktigt att ha beläggning i pressarna och
inte bara titta på vinstmarginalen. Trydells arbetar mycket med fasta prislistor
– kunderna skall alltid ha en överblick
över alternativen och kostnaderna – se-

Några av Trydells ca 130 tidskrifter.
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Jimmy Svensson vid en av falsmaskinerna.

dan är det upp till oss att anpassa oss.
Ett sätt att mäta produktivitet är
nyckeltal. Nyckeltal är täckningsbidraget (förädlingsvärdet) per anställd vilket
innebär intäkter minus rörliga kostnader (papper och material).
– 1999 hade vi ett nyckeltal på 555.000
kr per anställd och år. 2004 hade den
siffran ökat till 781.000 kr. Under motsvarande tid har antalet anställda minskat från 57 till 50 och omsättningen
ökat från 60 till 66 miljoner kr, fortsätter Niclas.
Produktionsmässigt så ligger de på
70 procent av maxkapaciteten. Vinstmarginalen är nio procent, det är där
priserna ligger.
Trydells trycker betydligt ﬂer sidor
idag än för fem år sedan. Upplagorna
krymper men antalet tidskrifter ökar.
– Det har varit en kul resa så här
långt och ju mer man jobbar ju mer
inser man hur tekniken och kunderna
skapar nya möjligheter att effektivisera.
Man kan hela tiden nå längre, avslutar
Niclas Trydell.

Fakta Trydells Tryckeri
Startades: 1938
VD: Niclas Trydell
Antal anställda: 50
Omsättning: 66,4 miljoner kr
(2004)
Kunder: 50% tidskrifter (ca 130
titlar) och resten reklam- och
boktryck.
Utrustning: Tre arkoffsetpressar
av märket Heidelberg Speedmaster: två 4-färgare i 70x100-format
och en 5-färgare med lackverk i
50x70. En CtP (Lüscher med två
exponeringstrummor), tre Epsonskrivare för förprovtryck och ett
komplett bokbinderi med bl a
klammermaskin och limbindare.
Två postadresseringslinjer varav
den ena med ibladning och möjlighet till inplastning.

Jonas Hedman
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– en e-pappersodyssé

Tre frågor till Björn Molander,
bolagsansvarig för Leanback
Sweden AB

Nästa år kan – äntligen – e-papper vara ute i massproduktion. Och det i
färg, till och med. Under hösten visade den amerikanska e-papperspionjären E Ink upp en utvecklad hårdvaruprototyp. Och här i Sverige ﬁnns
det ﬂera alerta mjukvaruföretag som redan har kommersiella e-papperlösningar igång.Vi tittar närmare på två av dem, Leanback och Mypaper.
Leanback är en produktions- och kommunikationsbyrå som säljer produkter
och tjänster för digital och mobil kommunikation med fokus på publiceringsverktyg och digital direktreklam.
Deras ”totalverktyg för produktion
och distribution av digitala tidningar
och publikationer” heter E-magin och
distributionskanalen heter Internet.
E-magin är en webbaserad ASP-lösning
som håller till på Leanbacks egna servrar.
Bland kunderna ﬁnns Tidningen Hälsa,
TV3, Apoteket, Slitz, MQ och Toyota.

Aktiva papper på webben

– Vårt system E-magin är utvecklat för
att läsaren ska känna igen sig från den
traditionella trycksaken, kombinerat
med allt som webben kan erbjuda, säger
Björn Molander på Leanback.
Deras andra verktyg heter ActivePaper, och det är nog resultaten av denna
applikation som slutanvändaren, alltså
den genomsnittlige tidningsläsaren på
webben, ser mest av. Med praktiska interaktiva funktioner som bläddring, fritextsökning, innehållsförteckning, utskriftsmöjligheter och zoomning underlättas
e-papperläsningen. Och för beställaren/
utgivaren handlar mervärdena om ökad
räckvidd, nya läsare, högre exponeringsfrekvens och interaktivitet.
– E-magin och ActivePaper ger dig nya
affärsmöjligheter, säger Björn Molander.
Du kan ta betalt för annonser, bygga
kunddatabaser, få värdefull kunskap om
dina läsare och sänka kostnaderna för
papper, tryck och distribution.
Som exempel pekar han på Ingress
Medias fem dagstidningar i Bergslagen

Såväl Leanback som MyPaper har
ﬁnkalibrerade verktyg för att publicera
e-papper och digitala läslösningar.
Detta är en sida från Ingress Medias
Bärgslagsposten.
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som samtliga publiceras även på e-papper, och där prenumeranterna på varje
enskild tidning även kan läsa de övriga
fyra, i e-pappersformat, på webben.
– Och, säger Björn Molander, till
skillnad från andra e-papperlösningar
är ActivePaper helt oberoende tidningens redaktionella system, ifall tidningen
produceras i Quark Xpress eller Indesign
eller ifall tidningen eller användaren använder PC eller Mac.

Digitala tidningar från MyPaper

Mypaper är ett svenskt mjukvaruföretag
som sedan 2001 har fokuserat på att utveckla teknik och koncept för e-papper.
Bland kunderna märks Svenska Spel,
Nöjesguiden, Torget, Aftonbladet och
Piratförlaget
– Vi är idag marknadsledande i Sverige
med vårt system myPaper som möjliggör
digitalisering av tidningar, böcker och
andra trycksaker till ett webbaserat och
blädderbart format, säger Jonas Eriksson
på Mypaper.
Deras systemlösning består av två
versioner, myPaper creator och myPaper
converter. De båda versionerna ger enligt företaget obegränsade möjligheter
att producera digitala tidningar, böcker,
kataloger, årsredovisningar och andra
trycksaker.
– Med myPaper creator gör du din
egen digitala tidning. Du får ett eget
e-pappersystem med text- och layoutverktyg, medlemsdatabas, publicering,
distribution, ﬁlarkiv och statistik överskådligt i ett och samma administrationsgränssnitt, säger Jonas Eriksson.
Och i likhet med Olive Softwares Active Paper – som Leanback använder sig av
– så utgår myPaper converter från en pdf
– komplett med en innehållsförteckning,
sökfunktion och de extra interaktiva funktioner som kunden vill ha. Och som med
alla e-pappersystem handlar det bland
annat om individualiserad information.
– Ja, vår teknik kan redan idag skapa
editioner som gör att läsarna får samma
tidning, men med bestämda sidor som
är individuella. Detta ger publicisten/avsändaren en rad möjligheter, t ex språkversioner. Vårt system genererar en
statistik ned på individnivå och det har
också visat sig vara värdefull information för redaktionen och också för annonsavdelningen, säger Jonas Eriksson.

1. Är detta en ny möjlig kanal att
nå ut vid sidan om de etablerade
och nya medierna?
– Vi anser det vara en ny potentiell kanal framöver. Mjukvaran
ﬁnns idag men hårdvaran har ännu
inte fått den penetration som krävs.
Detta är ett resultat av utvecklingen
av mjukvara gått fortare framåt än
hårdvaran. Det ﬁnns idag hårdvara
men det kommer säkert att dröja
något år innan den ﬁnns på marknaden.
2. Handlar e-papper egentligen
om att skapa individualiserad information?
– Det handlar i grund och botten om att presentera information.
Idag går det att personalisera sitt
innehåll i den digitala tidningen.
Du är dock begränsad till den information som ﬁnns i den speciﬁka
tidningen. Med en egen proﬁl i
Active Paper Daily kan du få sammanställt de artiklar som uppfyller just dina sökkriterier. Det ﬁnns
även möjlighet att söka i ett arkiv
där samtliga producerade Active
Paper tidningar, som till exempel
Washington Post, ligger lagrade
som XML.
3. Hur påverkar innovationen arbetsmarknaden för t ex tryckerier och etablerade mediaföretag?
– Jag skulle snarare se det som
ett komplement till den produktion
de har idag. Våra kunder får sina epapperstidningar producerade hos
tryckeriet som även trycker deras
tidning. Vi ser det som ett naturligt
steg att tryckeriet tillhandahåller
denna tjänst. Någon måste alltid
producera innehållet det är ofrånkomligt. Det enda vi gör är att
presentera innehållet i ett digitalt
format med funktionalitet som ytterligare bidrar till innehållet.
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Tre frågor till Jonas Eriksson
Utvecklingsansvarig och cofounder på myPaper Sverige AB

1. Vad använder ni för teknik för
att nå ut?
– Vår lösning utgår från den
teknik och de distributionsformer
som ﬁnns idag, dvs datorer och
Internet. Redan 2001 kunde vi
presentera ett digitalt, blädderbart
format som kunde publiceras och
distribueras via Internet. Från då
till nu har vår teknik utvecklats
både sett till produktion och funktion.
I dag ﬁnns det ett tiotal aktörer
i vårt segment på marknaden och
efterfrågan börjar komma ikapp
tekniken.
2. Hur ser er hårdvarulösning ut
– platt böjlig skärm som går ner
i ﬁckan eller nån utvecklad form
av handdator?
– Som sagt, vi utgår från beﬁntlig struktur. Vi är ett mjukvaruföretag och när hårdvaruföretagen
och branschen (både hårdvaru och
media) är klara med teknik resp.
standard, så ska vi titta på ifall
och hur vi kan anpassa myPaper.
Gissningsvis kommer vi att ha en
tid på oss eftersom det med speciﬁk hårdvara knappast blir en hög
initial penetration.
3. Är detta en ny möjlig kanal att
nå ut vid sidan om de etablerade
och nya medierna?
– Ja, det kan det vara. Vi tror
dock att den möjliga kanalen redan
ﬁnns för medierna. Det har tagit lite
tid, men du börjar de större att få
annonsintäkter för sina webbsatsningar och en del mindre nishade
kan ta betalt i någon form. Dagens
hårdvara tillsammans med att möjligheten till trådlöst (WLAN) Internet på publika platser kommer att
bidra.
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E-papper
– snart i var
mans ﬁcka

Elektroniskt papper är ett samlande
begrepp för bildskärmar med ”pappersliknande” egenskaper på så sätt att de
är lätta, tunna, strömsnåla, kan läsas i
beﬁntligt ljus och kan vikas eller rullas
ihop som ett pappersark, och de applikationer som förser hårdvaran med ett
innehåll.
E-papperstekniken är inte ny; Sony
hade till exempel sin e-bok Librie klar
för ett par år sedan, och mjukvarulösningar till den fanns förstås också. Men
nu har det amerikanska företaget E Ink
och dess japanska samarbetspartner
lyckats färglägga det tidigare endast
monokroma e-pappret.
Det nya e-pappret är väldigt tunt och
det som möter ögat sägs likna ”vanligt”
papper. Det har dessutom en briljans
och en kontrast som nästan är i klass
med den gutenbergska förlagan.
Varje färgpunkt innehåller en mikroskopisk droppe oljeliknande bläck
som ligger på en plastﬁlm. En klar
vätska som leder ström täcker oljedroppen. Under plastﬁlmen ﬁnns ett skikt
av transparenta elektroder. Längst bak
ﬁnns en vit, reﬂekterande yta.
En strömkrets som aktiveras mellan
vätskan och de transparenta elektroderna får oljedroppen att dra ihop sig.
Ju högre spänning, desto större blir
kontraktionen. På detta sätt varieras
färgpunktens färgstyrka, och genom att
placera punkter med olika färg bredvid

E Ink ligger i framkanten av utvecklingen när det gäller smarta e-pappersläsare.
varandra går det alltså att åstadkomma
en färgskärm. Tekniken drar ytterst lite
ström, eftersom det inte behövs någon
inbyggd belysning.
E Inks nya skärm, ”epappret” består
av en 10-tums skärm som är 3 centimeter
tjock och självklart går den att böja och
rulla ihop.

Webbadresser:
www.leanback.se
www.mypaper.se/
www.tu.se
www.bargslagsbladet.com
http://demo.olivesoftware.com
www.e-ink.com

Tidningsutgivarnas projekt
DigiNews är ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt kring
digital distribution och konsumtion
av framtidens tidning. Den svenska
delen av DigiNews, består av KTH,
Högskolan i Halmstad och TU.
Tidningsutgivarna representerar
här sju tidningar: Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda,
Norrköpings Tidningar, Sundsvalls
Tidning, Sydsvenskan och Östgöta
Correspondenten.
Den bärare av nyheter som undersöks i projektet är ett så kallat
e-papper. Dock genomsyrar tanken
om ﬂerkanalspublicering forskningen. Fokus ligger på slutkonsumenten
och hur denne kan tänkas vilja ta
emot och konsumera nyheter i framtiden.
Målet med DigiNewsprojektet är

att hitta affärsmässigt gångbara lösningar på hur innehåll för en e-pappersterminal kan eller bör designas,
produceras, distribueras och konsumeras.
Projektet startades formellt i
februari 2004 och skall vara slutfört
i juni 2006. En stor del av det grundläggande arbetet med att undersöka
beﬁntliga lösningar och teknik pågår under 2004, med intervjuer och
workshops på och tillsammans med
tidningarna. I detta arbete ingår
också att ta fram kravspeciﬁkationer
för kommande design- och tekniklösningar.
Under 2005 och 2006 fortsätter
arbetet med att utveckla systemarkitekturer, affärsmodeller, design, etc.,
dels för grundläggande nyhetstjänster,
dels för eventuella tilläggstjänster.
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Graﬁska Miljörådet* besöker
O P Nilson Plastemballage AB i Järna!

Till vänster skymtar Lars-Gunnar Lindberg, Afa och till höger Tommy Andersson som fungerar som teknikprojektledare.
Tommy kommer från företaget Ergo Automatic SE AB.

Visst åker man gärna till Järna! Speciellt som det ﬁnns en intressant prototyp
att titta på. Graﬁska Miljörådet besökte
företaget den 6 oktober för att på plats
titta på en prototyp som tagits fram för
att minimera skadorna vid efterarbetet
vid man tillverkning av plastpåsar. Prototypen har tagits fram genom ett samarbetsprojekt mellan Afa, KTH, Ergo-A
och parterna Graﬁska Företagens Förbund, Graﬁska Fackförbundet Mediafacket, Almega/Allmänna Industrigruppen och Industrifacket.
Vi ﬁck först en presentation av projektet från Afas Lars-Gunnar Lindberg.
Vad som ursprungligen gjort att man
tagit initiativet till att ta fram denna
produkt/maskin. Hur man tänkt för
att kunna minimera det monotona arbetet efter plastpåsemaskinens färdiga
produktion och göra efterarbetet mer
lättarbetat och med mindre risker för
människan när det gäller att lyfta bort
färdiga plastpåsar, bunta ihop dem, avsyna produktionen och därefter lyfta
dem vidare på det löpande bandet för
att packas i färdiga förpackningar. Ett
arbete där operatörer under lång tid
drabbats av sjukskrivningar på grund
av besvär i leder och armar. Nyp-lyft
och vrid – ingen bra kombination.
I korthet kan sägas (av en icke tekniker) att man arbetat för att ta fram
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en så enkel och driftsäker maskin som
möjligt. Att den inte får blir för dyr eller för krånglig eller tar för stor plats är
en absolut förutsättning för att plastpåsetillverkarna ska vilja investera i den.
I andra fall inom produktionen hade
man kanske valt att koppla en eller två
industrirobotar som slutstationer efter
produktionen. I detta fall en helt annan
och betydligt billigare lösning. En tryckluftsdriven ”arm” med gripﬁngrar, fäst
på ett rörligt stativ, rör sig ned och lyfter upp de färdiga påsarna, vänder ”armarna” och lägger påsarna i en prydlig
bunt direkt på det löpande bandet. Där
avsynar operatören den färdiga bunten med påsar och skickar dem vidare.
Gripﬁngrarna är själva hjärtat i denna
maskin. De arbetar mekaniskt och allt
sker under produktionens gång. Inga
stopp eller onödiga avbrott förekommer. Maskinen är förstås också höj- och
sänkbar för att olika långa personer
ska kunna arbeta vid den och då med
ett enkelt handgrepp ställa in den efter
sin egen längd. Den har givetvis också
försetts med lämpligt och bra ljus. De
rörliga delarna, gripﬁngrarna och vändarmen, byggs in i plexiglas för att undvika skador, men ändå ge operatören fri
sikt.
Flera företag har visat intresse för
denna maskin och man räknar med

att produktionssätta prototypen efter
jul och då pröva den med operatörer
och produktion i arbete. Intressenter
från branschen kommer att bjudas in
på visningar och teknikerna bedömer
marknaden som god även inom övriga
Europa.

* Graﬁska Miljörådet är en partssammansatt grupp som består av ledamöter
från Graﬁska Företagens Förbund, Graﬁska
Fackförbundet Mediafacket, Tidningsutgivarna, Sif, Sveriges Civilingenjörsförbund
och Ledarna Graﬁska Medieförbundet.
Eva Gustafsson
Graﬁska Miljörådet
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GMf Östergötland:

Välbesökt virtuellt möte
Ung och gammal kom till Campus Norrköping när GMf Östergötland hade förlagt sitt höstmöte till en spännande virtuell datamiljö. En favorit i repris!
Kunnig visning av både visuella tredimensionella bilder samt påtagligt kännande av olika föremål med hjälp av
tekniken blev en intressant upplevelse.
I år gick för första gången ett större
antal av inbjudan till höstmötet ut via epost. 77 inbjudningar besvarades av 26
personer, vilket är en bra början som vi
vill ta vara på.
Det fackliga höstmötet informerade
om kongressen, årets GMfare, i år en
sörmlänning från Katrineholm, samt
uppmuntrade kollegerna till att föreslå
nästa års kandidat till titeln årets GMf:
are 2006.
Efter de sedvanliga intressanta kontaktrapporterna från de olika orterna
beslöt höstmötet
att årsmötet 2006 skall hållas i Katrineholm i månadsskiftet februari - mars
vecka 9.
Boka redan in årsmötet så det blir
välbesökt! Styrelsen gör sitt bästa för
att skapa ett bra program och du är välkommen att komma med önskemål.
Vidare beslöts att upprätta en matrikel för Avd 506 GMf Östergötland.

Höstmötets beslut är att genom den
kunna ha möjlighet till fortsatt uppvaktning av våra 50 och 60 åringar.
Till valberedning omvaldes Leif Lindell,
sammankallande samt Tommy Andersson och Björn Larsson.
Som en trevlig och god avslutning
bjöd styrelsen på ett rikhaltigt hembakat ﬁkabord i bästa knytisstil.
Gerhard Dreilich
fam.3lich@tele2.se

Stockholms GMf-avdelning:

1600-talskonst avslöjas
Ett stort intresse var det bland medlemmarna i Stockholms GMf:s avdelning,
när man hade ett medlemsmöte tisdagen
den 8 november på Nationalmuseum
med en guidad visning av utställningen
Holländsk guldålder med Rembrandt,
Frans Hals och deras samtida: Den holländska 1600-talskonstens verklighetstrogna karaktär har aldrig upphört att
fascinera. I utställningen får vi nutida
betraktare en levande bild av den holländska republiken och de människor
som bodde och verkade där.
Stilleben förekommer ofta i det holländska måleriet. Jan Davidsz de Heems
praktstilleben är fyllda av symboler för
politik, handel och livets förgänglighet.
Rembrandts konst har under senare år
omvärderats av forskarna. En man med
fjäderprydd barett är inte ett självporträtt som man tidigare trott. Det är dock
ett genuint verk, till skillnad från en rad
andra mästerverk som har visat sig vara
elevarbeten. Medan Rembrandt var den
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centrala gestalten i Amsterdam så hade
Frans Hals samma ställning i Haarlem.
Han hade ett speciellt sätt att måla med
breda, hastiga penseldrag. Det fanns även
framstående kvinnliga målare i Holland.
Judith Leyster, elev till Frans Hals, satte
själv upp en ateljé med många elever.
Nationalmuseums Gosse blåsande ﬂöjt
är ett av hennes främsta verk.
Kärnan i utställningen utgörs av museets egna samlingar berikat med ett

stort antal målningar från framförallt
Rijksmuseum i Amsterdam och Statens
Museum for Kunst i Köpenhamn samt
teckningar från Ashmolean Museum
i Oxford. Visning avslutades i Atrium
– restaurangen mitt i Nationalmuseum
med en underbar lammragu och god gemenskap.
Lars-Erik Karlsson
lars-erik.karlsson@stff.se
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Produktionsutrustning

GMf:are betraktar den nya storformatspressen, KBA Rapida.

Göteborgsavdelningen besökte
Billes som investerar ”tungt”
Årets höstmöte hölls 2005-10-27 på Billes Tryckeri AB i Mölndal, där vi togs
emot av Kristofer Boström och Derry
Larsson. Kristofer inledde med att på ett
engagerande sätt berätta lite om företaget och dess historia, se separat artikel!
Efter denna inledning delade man församlingen i två grupper som sedan startade sin rundvandring åt var sitt håll.
Rundvandringen tog cirka 45 minuter
och då ﬁck vi se detta moderna och
fräscha graﬁska företags olika produktionsavdelningar, repro, tryckeri, bokbinderi samt storformats-avdelningen.
Efter den intressanta guidningen träffades vi i personalmatsalen där vi intog
landgångar och kaffe samtidigt som
Kristofer svarade på frågor som framkommit under rundvandringen. Efter
förtäringen tackade våra förträfﬂiga
guider för sig och drog sig tillbaka.
På det efterkommande mötet rapporterade Hans-Ove Kruppke ifrån kongressen där han helt kort gick igenom
vad som behandlats och beslutats. Vi
behövde inte gå in djupare i detalj då
Media Graﬁca utkommit med utförliga
reportage några dagar innan mötet.
Lars Karp, ordförande i Elanders
GMf-klubb lämnade en utförlig rapport
ifrån händelseutvecklingen på Elanders
Tryckeri i Kungsbacka där 90 personer
varslades om uppsägning i somras. Slutresultatet efter förhandlingarna innebar
att 60 graﬁker och sju tjänstemän ﬁck
lämna företaget. Lars hade full förståelse att företaget måste göra drastiska
nedskärningar då man tappat cirka
60% av orderstocken de sista åren. Han
var dock mycket besviken på företaget,
som höll en väldigt hård och oresonlig
linje genom förhandlingarna, där hot
och ultimatum ingick som ingredienser. Ombudsman Ronny Kutterberg
från Ledarna gjorde ett bra jobb med
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repro:
Trum och planscanner från Heidelberg.
3 st HP plottermaskiner
Kodac Approval provtrycksystem
2 st Canon W2200 provtrycksystem
Heidelberg toppsetter CTP 70x100
Creo Magnus VLF CTP KBA plåt
Printready workﬂow på prepress från
Heidelberg. 8 st arbetsstationer Mac
tryckeri:
3 st. 5-färgs Heidelberg CD 102 varav
1 med UV och vattenlackverk
bokbinderi:
2 st. Muller Martini klammerhäftar
4 st falsmaskiner
1 st Wohlenberg 1-kniv
1st Cylinder Heidelberg , 56x77
storformat: 1 st. KBA Rapida 205
med tryckformat 151x205 cm
1 st Cauhé, 1-kniv med max. skärbredd
på 320 cm
1 st Schneider, 1-kniv med max. skärbredd på 165 cm

”Idag är ambitionen hos Billes Tryckeri att framstå som ett
föredöme i branschen och ett
mönstertryckeri för våra kunder”.
Det säger Niklas Bille, vd vid Billes
Tryckeri AB. Här följer en närmare
presentation av företaget.

Kristofer Boström berättar om Billes
Tryckeri AB.

tanke på utgångsläget vilket innebar att
de uppsagda ﬁck skapliga uppgörelser.
Anmärkningsvärt är att fyra medlemmar av sju ur GMf:s klubbstyrelse på
Elanders blivit uppsagda de sista sex
månaderna – kan det vara en slump?
Avdelningsstyrelsen kommer att följa
händelseutvecklingen och kommer med
stor sannolikhet att återkomma med ﬂer
rapporter i detta ärende.
Efter Lars rapport startades en livlig diskussion med ﬂera inlägg om vart
den graﬁska branschen är på väg med
utlandsetableringar och utlandskonkurrens och vilka konsekvenser det får hos
våra medlemmar ute på företagen.
Hans-Ove avslutade mötet, tackade
för visat intresse och påminde om julmötet som hålls i Finska föreningens lokaler på Hisingen den 9/12, teckningslista skickades runt bland deltagarna
så att det fanns möjlighet att på plats
anmäla sig till mötet.
Texter: PA Bäcklund

Billes Tryckeri AB är idag ett helägt familjeföretaget där tredje generationen
Bille leder företaget. Niklas Bille är vd
och den yngre brodern Fredrik är försäljningschef. Företaget präglas av optimism och framåtanda, maskinparken
och produktionsanläggningen känns ny,
modern och fräsch. Genomsnittsåldern
bland de 57 anställda ligger relativt lågt,
drygt 42 år. Företaget har passerat 100
miljoner i omsättning föregående verksamhetsår och ser positivt på framtiden.
Volvo PV, Volvo LV, Pressbyrån, Hasselblad, SKF, IFK Göteborg är några av
Billes uppdragsgivare, förutom alla byråerna, förstås.
Företaget startades redan 1939 av tvillingbröderna Stig och Gunnar Bille och
hette då Billes Reklambolag. Bröderna
började med att hyra ut afﬁschplatser på
strategiska platser i Göteborg, verksamheten ökade efterhand och snart fanns
Billes 7 meter höga, roterande, runda
afﬁschpelare runt om i landet. 1963 investerade man i en egen screenpress och
började producerade afﬁscherna själva.
1967 såldes afﬁscheringsverksamheten
till Wennergren & Williams. Stigs söner,
Anders och Dag Bille, tog tillsammans
med kompanjonen Lars-Göran Öqvist
över verksamheten då tvillingbröderna
ville dra sig tillbaka. De utvecklade företaget vidare med nya innovationer på
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Kunniga och erfarna
proffs i Billesfamiljen
Vy mot Billes fastighet.

Tryckaren Fredrik Vedberg och vd Niklas Bille.

screenområdet och ﬂera internationella
utmärkelser.
I slutet av 70-talet blev Anders Bille
vd, företaget investerade i sin första
arkoffsetpress och 1988 förvärvade företaget Stannborgs Graﬁska och 1992
även ST-Tryck, som också var ett renodlat reklam- och arkoffsettryckeri. 1999
förvärvades Peacock Graﬁska AB som
var ett fristående bokbinderi.
Hösten 2000 invigdes Billes nya graﬁska hus på 5.200 kvm där de olika företagen ﬂyttade in under samma tak och
fusionerades. Anders Billes söner, Niklas
och Fredrik, tog över rodret och Anders
valde att jobba i bakgrunden. Företaget
gick ifrån screentrycket och investerade
tungt i hypermodern utrustning. Med
en obruten framtidstro lyckades man att
investera sig ur lågkonjunkturen med
gott resultat.
Efter de tunga investeringarna på det
traditionella reklamtrycket började man
fundera på en förnyelse av storformatsavdelningen. Hösten 2005 installerades
den nya storformatspressen, KBA Rapida 205 samt en ny skärmaskin för att
ta dess format.
Niklas Bille, VD:
”I början av november var det stor
fest med över 500 inbjudna gäster som
bevittnade invigningen av den nya storformatspressen. Pressen är den största
av sitt slag i Nordeuropa och väger 240
ton!!! Maxformatet är 151 x 205 cm,
det vill säga mer än fyra 70 x 100-ark.
Det är en 4-färgare med vattenlackverk
som kan trycka på papperstjocklekar
upp till 1 mm eller 700 g och har en
maxhastighet på 9.000 exemplar per
timme. Maskinen är utrustad med automatiskt plåtbytessystem där 2 plåtar
åt gången byts vilket ger oerhört korta
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intagningstider. Vidare är maskinen
utrustad med Zipöverföring av färginställning, automatisk färgpåfyllning,
autoregisterkamera, kvalitetskontroll,
arkdelning med mera. Vi har en egen
ctp-anläggning till pressen men överväger att komplettera med en autoloader
så att all plåt till samtliga pressar kan
produceras i en och samma maskin. För
att kunna skära dessa stora format investerade vi även i en ny skärmaskin av
fabrikatet Cauhé som har en maxskärbredd på 320 cm.
I tryckpressen kommer man till största
delen att producera storformatsafﬁscher
för utomhusreklam men även andra typer av afﬁscher, förpackningsmaterial
och displayer. Vi kommer knappast att
producera några större mängder traditionellt offsettryck i den.”
Niklas pratar gärna om hårdvarorna
och de tekniska möjligheterna på Billes,
men betonar också de starka familjebanden: ”Den ursprungliga visionen att bli

störst och bäst i screentryck har utvecklats med tiden. Idag är ambitionen hos
Billes Tryckeri att framstå som ett föredöme i branschen och ett mönstertryckeri
för våra kunder. En position som bara är
möjlig att ta om man, som vi, omger oss
med en stor och hängiven familj av medarbetare. Kunniga och erfarna proffs
som ligger oss varmt om hjärtat.”
På miljöområdet är man svanencertiﬁerad samt arbetar enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000 och miljöledningssystem ISO 14000. Niklas berättar
stolt att man tillvaratar all spillvärme
ifrån maskinerna samt återvinner 90%
av lösningsmedlet ifrån tvättanläggningarna i pressarna. Vidareutbildning
av personalen skall säkerställa att företaget har medarbetare som är delaktiga
och engagerade och som fortlöpande
förbättrar sina kunskaper inom kvalitet
och miljö. ”Miljö- och kvalitetsarbetet
är en förutsättning för Billes långsiktiga
konkurrenskraft.”

Skäraren Kent Keinander vid den stora skärmaskinen.
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Minnesord över två hedersmän

Bengt Hägge

Håkan Hansevik

Bengt Hägge, en inom hela tidningsvärlden känd proﬁl, har hastigt avlidit i en ålder av 78 år. Bengt
Hägge var född i branschen – hans
farfar med samma namn var chefsredaktör på Östgöta Correspondenten innan han 1898 köpte tidningen Halland, som fadern Eric
tog över 1932. Redan som liten
pojke blev Bengt Hägge Intresserad
av den tekniska produktionen och
arbetade bland annat på sätteriet
innan det blev dags för utbildning
på Graﬁska Institutet. Efter Amerikastudier och anställning bland annat på Nerikes Allehanda
kom han 1959 som teknisk chef till Östgöta Correspondenten i Linköping, en befattning som han hade fram till pensioneringen. Bengt Hägge ﬁck vara med om datarevolutionen
inom tidningsframställning, men hans stora intresse var tidningspressar, där han kom att bli en verklig fackman. Han
ﬁck på Corren vara ansvarig för två pressinstallationer fram
till 1993. Hans intresse fördet graﬁska yrket kom efter pensioneringen innefatta arbete med att bygga upp ett Graﬁskt
museum i Gamla Lindköping, ett intresse som hade börjat
under hans tid i Graﬁska kretsföreningen. Under sin verksamma tid hade han sparat föremål och maskiner, som nu
kom till användning på musseet, där han också under några
år verkade som guide. Bengt Hägge var en ovanligt färgstark
person, som alltid ställde upp. Minnet och historierna om
honom kommer att leva kvar mycket länge på Corren.

Håkan Hansevik, Västervik. När sommaren stod i sin fagraste blomning nåddes vi av det ofattbara att allas vår käre
Håkan Hansevi den 8 juli omkommit i en olycka. Det är så
fruktansvärt och känns så orättvist, så meningslöst.
Håkan, blott 55 år, var en av AB C O Ekblad & Co Tryckeris allra lojalaste och trognaste medarbetare. Han sparade
aldrig sina krafter när det gällde företaget, som gick före
mycket i hans liv. Så var han också mycket uppskattad inte
endast av oss, hans arbetskamrater, utan i lika hög grad av
alla i när och fjärran som anlitade våra tjänster.
Jag har aldrig hört Håkan klaga över arbetsuppgifterna
hur många de än var och jag har aldrig hört någon kund säga
annat än berömmande ord om honom. Håkan var en av våra
allra bästa medarbetare. Alltid tillgänglig, alltid på plats, alltid redo att åta sig arbetsuppgifter vad de än innebar.
Håkan anställdes i vårt företag för 35 år sedan, den 21
september 1970, först som annonskonsulent på VästerviksTidningen. Tidigt utmärkte han sig för sin kreativitet vid
utformandet av eleganta förslag på annonser. Denna hans
förmåga utnyttjades när han sedermera överﬂyttades till Ekblads beställningskontor som faktor. Håkans tekniska och
graﬁska kunskaper uppskattades av såväl kunder som arbetskamrater, och hans glada humör och smittande skämt
gjorde uppgifterna lättare att utföra och arbetsdagen roligare. Han hade alltid ett bonmot till övers för vardagens
händelser och hans iakttagelseförmåga var omvittnat träffsäker.
Saknaden efter den ﬂitige hedersmannen Håkan Hansevi
är stor. Tacksamheten över hans goda insatser likaså. Vi sörjer
en god kamrat och en vänfast och talangfull medarbetare.

Stig Nilsson

Per-Åke Hedén

Träna hjärnan med Sudoku

På Gmfs hemsida testas just nu sifferpusslet Sudoku. Om
intresset är stort kommer vi att fortsätta lägga ut ett nytt
sudoku med jämna mellanrum. Du är välkommen att träna
här intill. Varje rad ska innehålla siffrorna 1-9 och i varje
fyrkant (markerad med lite fetare linje) ska siffrorna 1-9 endast förekomma en gång. På nätet och i ett antal sudokuböcker ﬁnns massor med tips på strategier för att lösa sifferpusslet. Denna sudoku är medelsvår. Om du får mersmak
rekommenderas www.gmf.ledarna.se
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Lösning nr 3-05

Tack för alla svar. En slamkrypare denna gång var bokstaven
”W” tillhörande ruta nummer två. Vinnaren i dragningen är
Tommy Johansson i Glommen.
Kryssred.

Media Graﬁca 4/05

Julmediakrypto nr 4 -05

En utmaning för alla kryptoälskare!
Den här gången har vi ett julkrypto, tänkt att ta
fram för att klura ut en vintrig dag. Den först
öppnade rätta lösningen belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till:

Namn................................................................................................................

Media Graﬁca, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

Adress ..............................................................................................................

Glöm ej att ange namn och adress.

Postadress ......................................................................................................

Media Graﬁca 4/05
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POSTTIDNING B
Media Graﬁca
Box 120 69
102 22 Stockholm

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under senvåren 2006.
Vi vill gärna ha nomineringarna
så snart som möjligt eller senast
den 24 mars 2006.

Skicka nomineringen direkt till:
kerstin.orsen@ledarna.se eller post:
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.

