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Ledarna 100 år

– jubileumsseminarier
2005 fyller Ledarna 100 år och det firar vi bland
annat med jubileumsseminarier. Startskottet för
jubileumsfirandet går den 27 april med ett eftermiddagsseminarium på Chinateatern i Stockholm med många
intressanta medverkanden och Mikael Tornving som
moderator.

Stöd livet
– bli månadsgivare

Under maj månad kommer ett antal seminarier att
genomföras runt om i landet där vi bjuder på en inspirerande föreläsning om ledarskap, kommunikation
och teambuildning med Kjell Sundvall, regissör.

www.cancerfonden.se

Du kommer också att få
möta chefer, som under
ledning av programledarna Anna Lindmarker
och Katarina Hulting,
samtalar om ledarskapets
glädjeämnen och utmaningar. Arrangemangen
avslutas med mingel.

www.gmf.ledarna.se
2

Du är välkommen att anmäla dig och få mer information
på www.ledarna.se.
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Saknad,
besvikelse
och glädje
Rubriken sammanfattar mina känslor efter
den gångna helgen, 28-29 maj. Den helg när
förbundsstyrelsen och våra lokalavdelningars ordförande var inbjudna till en konferens
om försäkringsfrågor och för en diskussion
om GMfs verksamhet. Även om det var Elitloppshelg och mors dag på söndag hade jag
förväntat mig att ﬂer avdelningar skulle vara
representerade. Jag känner stor besvikelse över
att nästan hälften av avdelningarna saknades vilket också diskuterades under konferensen.
Vi i förbundsstyrelsen behöver stöd och synpunkter från
medlemmar, klubbar och avdelningar för vårt arbete. Men
lika stor som saknaden och
besvikelsen över det låga deltagarantalet lika stor är min
glädje över de närvarandes
engagemang. Det är dock uppenbart att den förbundsstyrelse som i höst får kongressens
förtroende här har en svår
och viktig fråga att ﬁnna svaret på. Nämligen den om hur vi ska bedriva
vår verksamhet för att ﬂer ska vilja delta i
den? Jag tror att det är nödvändigt att se över
såväl vår organisatoriska uppbyggnad som
vårt sätt att bedriva verksamheten. En uppfattning som även delades av de närvarande.
Frågan om hur våra kongresser ska utformas
i framtiden diskuterades också. Personligen
är jag inte främmande för att vi i framtiden
genomför dem under en dag och endast med
ombuden som deltagare vid en avslutande
kongressmiddag. Därmed minskas kostnaden
för arrangemanget, vilket skulle ge ett ökat
ekonomiskt utrymme för den löpande verksamheten. Det jag nu skriver upplevs kanske
av en del som att svära i kyrkan men tiderna
förändras och jag räds inte en diskussion i
denna fråga.
Behovet av utbildning för de som ingår i GMfs
förhandlingsdelegation framfördes vid konferensen. Men även frågan om hur vi genom
utbildning kan stötta i första hand nyvalda
förtroendemän för att de ska känna sig säkrare i sin roll som företrädare diskuterades. Att
genomföra utbildningen regionalt ansågs öka
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möjligheterna för ett deltagande. Jag hoppas
att vi redan till hösten kan genomföra någon
eller några utbildningsinsatser för dessa medlemmar.

Innehåll

Innan vi kom in på GMfs verksamhet hade
Jan Liukkonen från Ledarna gett en bra och
uttömmande information kring den nya inkomstförsäkringen och de olika gruppförsäkringar som du som medlem i
GMf/Ledarna har tillgång till.
Det visade sig att det fanns
luckor i deltagarnas kunskaper om vad dessa försäkringar innehöll och vad som var
viktigt att tänka på som försäkringstagare. Vid den andra dagens grupparbete kring
försäkrings- och avtalsfrågor
ﬁck deltagarna bevis på hur
gällande lagstiftning kan få
förödande ekonomiska konsekvenser för den som inte
känner till regelverket. Därför
är det viktigt att kontakta vår
ombudsman eller Ledarnas medlemsservicecenter så snart det ﬁnns anledning och minsta
tvekan om hur du som medlem ska gå tillväga.

Årets GMf: are utsedd.............. 4

Diskussionerna kring den bristande harmoniseringen i lagstiftningen och vissa regler i
inkomstförsäkringen kommer med stor sannolikhet att innebära motioner från GMf
till Ledarnas kongress i april 2006. Som den
minnesgode läsaren kanske minns var det en
motion från GMf till Ledarnas förra kongress
som ledde fram till dagens inkomstförsäkring. Den gången lyckades vi få kongressen
med oss trots att Ledarnas förbundsstyrelse i
sitt yttrande avslagit motionen. Att vi nu har
en bra inkomstförsäkring innebär inte att vi
slår oss till ro när det ﬁnns delar i den som
kan bli än bättre.
Trevlig sommar och väl mött på vår kongress!

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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”Branschen har en
vikande prisbild som
vi måste möta med
ökad produktivitet.”

Årets GMf:are utsedd
Media Graﬁca har äran att presentera Årets GMf:are. Juryn har
utsett Håkan Magnell, kalkylator
på Sörmlands Graﬁska Quebecor
tillika klubbordförande och vice
ordförande i Östergötland.
Priset Årets Gmf:are delas ut för andra
gången. I år hade juryn ett tufft uppdrag
med många nomineringar som alla var
värda uppmärksamhet. Störst tyngd
hade dock nomineringen av Håkan
Magnell från hela styrelsen för GMf
Östergötland. Juryns motivering är:
”Håkan Magnell har under lång tid
som styrelsemedlem vuxit och är mycket
aktiv i fackliga frågor som är utvecklande och intressanta för hela vår verksamhet. Trots ’småbarnsföräldraskapet’ lyckas han alltid ha tid för facklig
verksamhet. Dessutom ser avdelningen
Håkan Magnell som en oegennyttig och
positiv kamrat. Hans nytta för GMf:are
i föreningen är påtaglig”.
Priset i form av en statyett delades
ut i samband med ordförandekonferens
den 28 maj.
– Jag känner mig hedrad. Det känns
verkligen jätteroligt att få det här priset,
säger han.
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Även om han kände till att han var
nominerad blev han ändå förvånad över
utmärkelsen.
– Ja, lite grann. Det är ju viktigt att
juryn tänker till vem som får priset och
det ﬁnns så många duktiga personer
inom GMf. Jag ska försöka representera
GMf så bra som möjligt”.

Uppdragen

Håkan Magnell är klubbordförande vid
Sörmlands Graﬁska Quebecor i Katrineholm.
– Jag blev ordförande på en höft,
brukar jag säga. Jag var inte med i styrelsen då jag blev tillfrågad. Efter lite
funderande tackade jag ja. Det är ett
intressant uppdrag samtidigt som man
står lite i skottgluggen om det skulle
bränna till. Nu har jag varit med om
löneförhandlingar och uppsägningar
och har lärt mig mycket. Jag har fått
mer skinn på näsan.

Utöver klubbordförandeskapet är han
också vice ordförande i avdelning 506
Östergötland som bland annat tar upp
arbets-, löne- och försäkringsfrågor.
– Uppdragen är intressanta eftersom
vi har med människor att göra. Det är ju
det det handlar om – medmänsklighet!
Företagen har anpassat sig redan nu för
pensionsavgångarna när 40-talisterna
går i pension. Branschen har en vikande
prisbild som vi måste möta med ökad
produktivitet. Om han ﬁck förändra något så skulle det vara att få ﬂer medlemmar intresserade av det fackliga arbetet.
– Jag skulle vilja att ﬂer skulle komma
och se vad vi gör i klubben. Av våra 50
medlemmar är det inte så många, kanske 12-15 som kommer på våra möten.

Jobbet

Det är Håkan Magnell som ser till att
företaget har pengar i kassakistan. Som
kalkylator på faktureringen ansvarar
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han för att korrekta fakturor kommer
ut till kunden.
– Jag har suttit på min arbetsplats
sedan 1989. Jobbet har förändrats undan för undan. När jag började, hade vi
handskriva kalkyler där man ﬁck räkna
allt för hand. Sedan dess har vi datoriserat och har numera ett exelbaserat
kalkylprogram. Första gången sköt de
undan allt på skrivbordet och ställde dit
en dator. Så småningom ﬁck vi kalkylprogram, berättar Håkan Magnell med
ett stort leende.
– Nu går det betydligt fortare. Inom
graﬁsk industri är fakturan en bisak men
det är en viktig sak eftersom det är där
pengarna kommer in. Jobbet går ut på
att se hur avtalet med kunden stämmer
överens med de eventuella önskemål kunden haft under tryckprocessens gång.

Håkan Magnell här tillsammans med
fjolårets GMf:are Billy Mårtensson.

– Jag tycker att det är kul att jobba.
Vi har trevliga kollegor och god sammanhållning. Sedan är det klart att det
kan vara tufft att arbeta i ett så globalt
företag. Det ställs högre krav och krävs
mer av oss. Men jag trivs bra med jobbet ändå.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Faktaruta:

Namn: Håkan Magnell
Ålder: 43 år
Titel: Kalkylator på debiteringen
Arbetsplats: Sörmlands Graﬁska
Quebecor AB
Uppdrag: Klubbordförande, avdelningsstyrelseledamot i Östergötland
Inkomst: 22.000
Favoritlayout: Det ﬁnns många
trevliga produkter Bonniers månadsmagasin t ex Allt om trädgård. Annars gillar jag Allt om motor och
Teknikens värld. Jag tittar kanske
mer på det graﬁska hantverket än
layouten.
Webbplatser: letar ibland uppgifter
om kunder, privat går jag ofta in på
Aftonbladet och andra tidningar.
Fritid: Ägnar jag i huvudsak åt
familj, barn hus och hem
Aktuell: Årets GMf:are
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Debatt:

Ledarskapet en
nyckel till framgång!
I all verksamhet, privat, offentlig, i
organisationer och kooperativ är det
ledarskapet och ledarens förmåga att
verka som är nyckeln till framgång. Ledarrollen har förändrats radikalt under
de senaste åren och den processen fortsätter. Tidigare utsågs ledaren/chefen utifrån sina goda yrkeskunskaper. Idag är
det uppenbart att ledarrollen i sig är en
exklusiv yrkesroll, som ställer mycket
stora och speciella krav på befattningshavaren och allt ﬂer utser nu ledare med
utgångspunkt från detta faktum.
En modern, effektiv ledare ska ha
förmågan att leda verksamheten utifrån
ett helhetsperspektiv. Han/hon ska kunna bryta ner målen till det egna området
och skapa insikt om
detta hos varje medarbetare, få dem att
känna entusiasm och
delaktighet i mål och
resultat. I en effektiv organisation vet
varje medarbetare
vart företaget/organisationen är på väg och det är ledaren
som har ansvaret för att sprida detta.
Naturligtvis ska ledaren också kunna
hantera personalfrågor, genomföra måloch utvecklingssamtal, följa upp resultat
men också ha kunskap om rent formella
regelverk avseende avtal och miljöregler
m.m.
Kunskapsnivån och utbildningen för
egen del och för medarbetarna är andra
mycket viktiga delar av ledarens uppgifter. Detta i sin tur har ofta en avgörande
betydelse för verksamhetens konkurrensförmåga och långsiktiga överlevnad. Att förstå och förmedla kundernas
behov och krav är också viktiga inslag i
ledarrollen.
Detta är ett axplock av allt det som
ingår i kraven och arbetsuppgifterna för
en modern ledare och var och en förstår
att det inte alltid är lätt att uppfylla dem.
Många företag har dock insett behovet
av att stödja och utbilda sina ledare men
detta gäller främst större företag. I övrigt saknas ofta både insikt och förmåga
hos många arbetsgivare att stödja och
utveckla sina ledare.
Den stora sjukfrånvaron i Sverige har
ju debatterats länge och intensivt utan
någon egentlig lösning. Jämfört med
övriga EU-länder har Sverige mycket
höga sjuktal och att enbart lägga ett
ökat ekonomiskt ansvar på arbetsgivarna löser knappast problemet. Vi

hävdar att nyckeln till lägre frånvaro
heter mer motiverade och engagerade
medarbetare och för att nå det måste vi
satsa på duktiga ledare! För att kunna
åstadkomma detta måste ledaren ges
dels kunskaper men också befogenheter.
I dessa bör ingå rätt för ledaren att på
olika sätt belöna medarbetare, sätta upp
mål som engagerar och få medarbetaren
att känna och ta sitt ansvar. Medarbetare som gör ett bra jobb skall också få
del av resultatet i form av ökad lön eller
andra förmåner.
Som sagt, många stora företag ger
sina ledare en bra utbildning men för
de medelstora och små är detta svårt att
genomföra. Här tycker vi att samhället
borde ta sin del av
ansvaret. Vi saknar
en högskoleutbildning i ledarskap
där utbildningen
förslagsvis skulle
kunna
bedrivas
på deltid och till
vissa delar på distans. Samhället utbildar människor för
många olika yrkesroller men märkligt
nog ﬁnns ingen utbildning för den kanske viktigaste yrkesrollen av alla: Ledarrollen!
Ur effektivitetssynpunkt har ledarens
roll en avgörande betydelse för verksamheten. Företagen och samhället har
ett gemensamt intresse av motiverade
och stimulerade medarbetare. Bättre
lönsamhet och lägre sjukfrånvaro åstadkommes med starka och dugliga ledare
som har givits bra förutsättningar och
har ett gott stöd för att utöva sin yrkesroll!

I en effektiv organisation
vet varje medarbetare vart
företaget/organisationen
är på väg

Ledaren och ledarskapet är nyckeln till
en framgångsrik verksamhet, oavsett
form!

Rolf Johansson ombudsman GMf och
Hans-Erik Forssten ordförande GMf
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Tabloidtryck expanderar
Tabloidformatet blir allt vanligare i
dagstidningsbranschen och tidning
efter tidning går från broadsheet
till det mindre och behändigare
formatet. Def formatet är något
som tidningstryckeriet Tabloidtryck i Norden AB fokuserat på
länge och i sommar börjar de
trycka Aftonbladet och Svenska
Dagbladet fullt ut.

Tabloidtrycks VD Bengt Arvidsson
menar att små tidningar inte har råd
att behålla sina tryckerier och de stora
mediekoncernerna vill inte. Istället
sker det mer och mer samtryck i
produktionsföretag som Tabloidtryck.

Svenska Dagbladet blev i november
2000 föregångare för många dagstidningar när det gick från broadsheet till
tabloid. Det kom sedan att dröja ﬂera
år innan proppen så att säga gick ur
men de senaste åren har ett 15-tal dagstidningar tagit steget. I oktober var det
Dagens Nyheters tur och i februari bytte
Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning
och Östgöta Correspondenten format.
Undersökningar har visat att ju mindre format desto bättre tycker läsarna
att det är. Minskad pappersåtgång är
en annan aspekt. När det gäller annonsmarknaden diskuteras fortfarande om
man ska ha samma annonspris för en
helsida i broadsheet som i tabloid. De
som är för menar att exponeringsgraden
är densamma och att priset också ska
vara det.
Tendensen är att dagstidningar i
mindre och mindre grad vill ha ett eget
tryckeri utan istället köpa den tjänsten
från ett fristående produktionsföretag.
Det har lett till att antalet dagstidningstryckerier minskar till förmån för enskilda tidningstryckerier som också kan
trycka så kallade legojobb på dagarna.
– Små tidningar har inte råd att behålla sina tryckerier och koncernerna

Efter att tidningarna tryckts så rullas de
upp på en rulle innan de distribueras.
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Tabloidtryck har omkring 170 kunder.
Merparten, ca 80 procent, är civiljobb,
och resten dagstidningstryck.

vill inte. Istället sker det mer och mer
samtryck, säger Bengt Arvidsson som är
VD på Tabloidtryck.
Tabloidtryck i Norden AB bildades
2001 efter fusionering av Norrtelje Tidningstryck och Idrottsbladets Tryckeri i
Södertälje. Företaget har idag tre produktionsenheter – Norrtälje, där huvudkontoret ﬁnns, Södertälje och Östersund. Tabloidtryck trycker enbart på
tidningspapper och förbättrat tidningspapper och när de i februari tecknade
ett ﬂerårigt avtal med Aftonbladet och
Svenska Dagbladet så innebar det en
miljardorder som gjort att enheterna i
Norrtälje och Södertälje byggs ut.

Nya tryckerier ...

I Norrtälje står en sex år gammal GOSSpress som kan trycka 72 sidor tabloid i
fyrfärg. Pressen har nio enkelbreda och
enkelrunda fyrfärgstorn och två falsar,
vilket innebär att den kan producera två
olika tidningar samtidigt som består av
två häftade sektioner. På Norrtäljetryckeriet arbetar 47 personer och i dagsläget
trycker de tre dagliga tidningar – Stockholm City, Länstidningen Södertälje och
Norrtelje Tidning.
I Södertälje installerades under 2004
en helt ny tidningspress – en KBA Continentpress som har tolv fyrfärgstorn
och tre falsar och kan trycka 96 sidor
tabloid i fyrfärg. Den kan trycka tre
olika tidningar samtidigt som består av
tre delar. Pressen har varit i produktion
sedan i januari och invigdes i april i år.
I oktober invigdes tryckeriet i Östersund som också är utrustat med en
KBA Continentpress. Den kan trycka
64 sidor fyrfärg på en och samma gång.
I Östersund trycker man huvudsakligen
Östesunds-Posten men civilproduktionen ökar kontinuerligt. I Södertälje är
det mycket volymtryck med liten bemanning som är nischad mot annonstidningar.
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... och nya kunder

Tryckavtalet med Aftonbladet och
Svenska Dagbladet blev klart i februari
och sedan i mars har de trimmat in personal, system och press. Det är Stockholmsupplagorna av de två jättarna
som Tabloidtryck kommer att trycka
och det kommer att ske i både Norrtälje
och Södertälje.
I Södertälje har efterbehandlingen
(packsalen) byggts ut för att klara den
ökade produktionen och det ska vara
klart i juni. I Norrtälje håller man på att
förlänga byggnaden för att kunna bygga
ut pressen så att man kan öka från 72
till 96 sidor. Det innebär att ytterligare
tre trycktorn adderas så att dussinet blir
fullt och det beräknas vara klart i mars
2006.
Redan i juli är det dock tänkt att de
två tidningarna ska börja tryckas skarpt
och i augusti tar man över hela produktionen och går upp på dygnet-runtproduktion. Aftonbladet och Svenska
Dagbladet kommer då att belägga tre
fjärdedelar av den nya anläggningen i
Södertälje.

Ökad andel tidningsproduktion

Enligt statistik från Graﬁska Förbund
så fanns det förra året 98 företag med
dagstidningsanknytning vilket också inkluderade bland annat annonsbolag. De
stod för drygt en tredjedel av de 28.000
anställda inom den graﬁska industrin i
Sverige.
Av Tabloidtrycks totala beläggning
står dagstidningsproduktion för 20
procent – resterande del är så kallade
legojobb. I och med att de nu tar över
produktionen av de två drakarna så
ökar andelen tidningstryck.
Hur kommer då tryckindustrin att
förändras när antalet dagstidningstryckerier minskar och de fristående
produktionsföretagen också kan ta ﬂer
civiljobb?
– I nuläget har ju alla tidningstryckerier coldset-pressar medan civiltryckerierna har arkpressar och heatset-maskiner för rulle. Därför tror jag inte att det
kommer att ske så stora förändringar,
åtminstone inte på kort sikt, säger Bengt
Arvidsson.
Tabloidtryck växer och som namnet
anger så är det Norden som är marknaden. Vad är då nästa steg?
– Vi har idag egentligen bara en kund
utanför Sverige, och det är i Norge. Om
vi ska bli ännu större så behöver det
inte innebära att vi bygger ﬂer tidningstryckerier utan det kan också ske genom
samarbetspartners, fortsätter Bengt.
– Vi ägs ju av koncernen Centertidningar AB och ska vi bygga några ﬂer
tidningstryckerier så blir det där koncernen har tidningar. Västkusten och
Hallands Nyheter är ett tänkbart ställe.
Jonas Hedman,
jonas.hedman@textograf.com
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Tidningspressen i Norrtälje är av märket GOSS och kan trycka 72 sidor i fyrfärg.
Den håller dock på att byggas ut från nio till tolv färgtorn och ska i mars 2006 vara
kapabel att producera 96 sidor fyrfärg i en tryckning.

Tabloidtryck
Företaget bildades 1994 och ägs
av koncernen Centertidningar AB.
Antal anställda: 47 i Norrtälje,
18 i Södertälje och 6 i Östersund
Omsättning: 165 miljoner
(2003).
Kunder: Omkring 170 stycken.
Prepress: Sju CtP-maskiner med
termoplåt
Tryck: En offsetrotation i
Norrtälje, Södertälje respektive
Öresund.
Efterbehandling: Trimmaskiner,
stationshäftare, ibladare, inkjetadressering, packmaskiner etc.
Aktuella: Tar över tryckningen av
Aftonbladet och Svenska
Dagbladet i augusti.
Tabloidtryck ﬁnns i Norrtälje,
Södertälje och Östersund.
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Snabbt, snabbare - Acrobat
En ny vår är här för programmet som satt industristandard när det gäller
dokumentkompabilitet. Den sjunde inkarnationen av Adobe Acrobat
kommer kanske inte att bli ihågkommen för sina revolutionerande
nyheter, men desto mer för att programmet lyckades bli snabbare än
sin föregångare.
Nog ﬁnns det en och en annan vass liten
nyhet i den nya versionen, men det som
vi främst hade satt förväntningarna och
förhoppningarna till var ju en trimning
av den helt oacceptabla uppstartstiden
för Acrobat 6 – det var som att ta ett
bett på ett äpple och långsamt se det bli
brunt.
Och – halleluja brothers and sisters –
Adobe har läst våra böner. Den nya programversionen kör igång på en tid som
är kanske en tredjedel av föregångarens.
Det rör sig om ett par sekunder, bara.
Allra tydligast märks skillnaden vid öppning av pdf-dokument från webbläsaren.

Bättre organisation

Det graﬁska användargränssnittet, det
vill säga hur programmet ser ut för oss
på skärmen, är i stort sett likadant som
tidigare versioner. Samma ﬁna verktygslådor, paneler och ﬂytande paletter, men
också samma relativa obegriplighet som
sedan länge vidhäftat Acrobat – det
känns helt enkelt inte alltid intuitivt
med markeringsverktygen, eller snarare
var man ska hitta dem och de andra
verktygen. Förmodligen beror detta på
att Acrobat Professional utvecklats så
snabbt och fått så många funktioner att
en ickeprofessionell användare helt enkelt inte hinner med.

Sök globalt och lokalt

Webbläsaren, ja: en nyhet (som på något
sätt känns gammal och välbekant) är
att Safari – och för all del även Internet
Explorer för windowsanvändare, men
då måste browsern konﬁgureras för detta – per automatik ställs in för att visa
pdf-ﬁler inne i browserfönstret när man
stöter på sådana på nätet.
Och det ﬁna här är att granskningsverktygen följer med. Man kan alltså på
ett smidigt sätt använda webben för att
kommentera och granska dokument.
Nytt men inte heller superinnovativt är
också det ﬂytande lilla fönstretför enkla
sökningar i det dokumentet som är aktivt. Du får fram det genom att trycka
på Ctrl+F, eller Cmnd+F på Mac. Eller
varför inte docka sökfunktionen i verktygsraden? Det kan spara mycket tid.
Överhuvudtaget har Acrobatutvecklarna satsat mycket kraft på att elaborera
sökfunktionen. Både den enkla, nyss
nämnda, och den mer avancerade vad
gäller sökkriterier, hittas under Redigera-menyn. Och sökverktygen funkar till
och med inne i webbläsaren.

Sökfunktionen i nya Acrobat är riktigt
duktig och gör sitt jobb även på webben.

Ett helt nytt val i Arkivmenyn är Organizer som
enkelt låter dig bläddra igenom och förhandsgranska
de pdf-ﬁler som du har använt under det senaste året.
Via Organizer kan du också
bläddra efter ﬁler i mappar
på hårddisken eller skapa
egna samlingar av pdfﬁler. Från Organizer kan
du även öppna, e-posta,
skriva ut eller kombinera
ﬂera pdf-dokument till en
ﬁl. Smart och användbart,
förstås. Men jättenytt-nytt?
Mja, de ﬂesta program har
ju haft denna facilitet ett
bra tag, bland annat Adobes eget Photoshop.

Don’t mourn, organize, sa redan Joe Hill.

Mera nytt, snabbt och billigt

Installationsförfarandet har Adobe hämtat
från Microsoft. Det är bara att tacka och
ta emot.
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ärende, datum eller avsändare. Och när
man skickar pdf:en kan numera även
andra ﬁler bakas in som bilagor, ﬁlmer,
mp3;or och så vidare.
Även gratisprogrammet, som numera
heter Adobe Reader, har uppgraderats
till version 7. Prestandaförbättringarna
märks också där, tack och lov, men det
mest intressanta där är de nya möjligheterna att kommentera dokument. Man
behöver nu alltså inte köpa Acrobat om
man inte behöver skapa egna dokument
utan bara är en granskare i mängden.
Det går att göra anteckningar och kommentarer med hjälp av verktyg som
överstrykningspenna och notislappar,
under förutsättning att pdf-dokumentet
är skapat med Acrobat 7 Professional.
På så sätt kan ett dokument e-postas
från Acrobat Professional till dem som
ska kommentera det och när det kommer

Nyheterna i version 7 inkluderar vidare
bland annat att det går att omvandla
valda delar av en webbsida som visas i
Internet Explorer till pdf. Från Outlook
kan hela mappar göras om till pdf-ﬁler
med bokmärkeslänkar ordnade efter

tillbaka kan alla kommentarer importeras i dokumentet före slutredigeringen.
För företag som vill samarbeta kring dokument internt eller med kunder är det
här en suverän förbättring. Att Reader 7
även kommer för Linux är ytterligare ett
plus i kostnadsmarginalen.
Ingemar Härd
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Fakta om Acrobat

Att uppgradera till version 7 känns
lockande men är inte nödvändig för
alla. Programmet fungerar nämligen inte på äldre datorer som har
Windows 9x eller Mac OS 8 och
9. Versionen för Macintosh har
dessutom betydligt färre ﬁnesser
och förbättringar än Windowsvarianten.
Cirkapris exkl moms: 3 140 kr
för Standard, 4 495 kr för Professional Systemkrav: Windows
2000/XP, Mac OS 10.2.8 eller senare, Pentium eller Power PC G3/
G4/G5, 256 MB ram. Mer info på
www.adobe.se

En rävig pdf-läsare
Adobe Reader är förstås gratis, så behovet av att leta upp någon kostnadsfri konkurrent är kanske inte sådär
överhängande, men det ﬁnns ju andra
värden i livet än pengar. Hastighet, till
exempel. Nu är ju version 7 av Readern
ordentligt upphottad, men ryktet går
på webben att det ﬁnns ännu snabbare
grejer. Den beryktade läsaren ska heta
Foxit PDF.
När man klickar på en pdf-länk i Firefox så ska Foxit PDF öppnas löjligt
snabbt. Eller en PDF-ﬁl på hårddisken

naturligtvis. Den lär inte vara lika tjusig
som Adobes läsare, men den ska alltså
vara både liten och snabb.
Ingen installation, bara packa upp
zippen och köra på .exe-ﬁlen och svara ja på frågan om du vill ha den som
standardläsare för pdf-ﬁler. Varav vi
drar slutsatsen att den enbart är för
Windows.
http://foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.
php

Yxa till en pdf med tomahawken
Det behöver förresten inte vara särskilt
yxigt; med gratisversionen av Tomahawk PDF+ v2.6 får du ett ganska avancerat wysiwyg-program kryddat med
lättanvända funktioner. Tabeller, bilder,
hyperlänkar – allt ﬁnns där tillsammans
med stavningskontroll och synonymlexikon. Låter inte det som ett frestande

alternativ till den dyra Acrobaten? Den
kommersiella versionen kostar förvisso
20 dollar och innehåller ytterligare en
del ﬁnesser, men kör gratis först och
kolla.
www.nativewinds.montana.com/software/tomahawk

Indesigns nya sidor
Uppdatering rekommenderas

Som brukligt är numera kommer
uppdateringarna till nya programversioner redan innan det bitna
äpplet börjat bruna. Acrobat 7 är
inget undantag. En riktig bamseﬁx
är det också, närmare 100 MB väger paketet, som rättar till formulärinmatning, streckkodshantering
och diverse 3D och Cad-visning.
www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=1&pla
tform=Macintosh

Acrobat för dummies

Vad är, och gör, egentligen Acrobat? Ja, den mest grundläggande
beskrivningen är att den låter användaren skapa PDF-dokument
från vilket program som helst för
beskådan, redigering eller utskrivning från vilken dator och plattform som helst. Vidare är det ett
interaktivt medium som låter ﬂera
användare bruka mediet samtidigt,
för granskning och tillägg.
Det portabla dokumentformatet ligger dessutom till grund för
ebokläsarna vi använder för att,
just det, läsa eböcker och dessutom
kan det härbärgera såväl ljud som
rörliga bilder. Det låter som det
ultimata multimediaprogrammet,
eller hur?
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Adobe har ju precis släppt sitt ﬂaggskepp Creative Suite 2 (eller ska man
kalla programsamlingen Stillahavsﬂottan istället?) och vi desktop publishingknarkare håller andan – vad får vi för
godis med den nya leveransen?
Att formge sidor handlar främst
om upprepning. Formgivarna klipper,
kopierar, klistrar, tillämpar sättningsanvisningar, taggar bilder och mycket
annat, tusentals gånger per dag. Nu vill
Adobe göra det enklare. Creative Suite
2 (CS2) påstår sig ha förenklat arbetsgången, särskilt med den nya ﬁlhanteraren Bridge.
Creative Suite är alltså ett gemensamt
namn för de viktigaste Adobeprodukterna. En av dem är layout- och sidombrytningsprogrammet Indesign CS2.
Det ﬁnns ﬂera förbättringar som förenklar layout-arbete, ﬂer inställningar
att välja mellan i typograﬁmallar och
styckemallar, och ﬂer verktyg för objektbearbetning. Det ﬁnns numera verktyg
för textredigering enligt modellen dra
och släpp, rättstavningskontroll medan
man skriver (hmmm, wordvarning?) och
äntligen – ÄNTLIGEN – utrymme för fotnoter (som antingen kan importeras som
en textﬁl eller skrivas i Indesign). Med
den nya objektskiktsmenyn kan man se
alla skikten i de monterade Photoshopﬁlerna.
Ett verktygsfält för objektmallar ger
möjlighet att spara ett stort antal för-

inställda mallar, bland annat effekter
för ifyllning, penseldrag och hörn, liksom mallar för genomskinliga ytor, text
och stycken. Man kan använda dem på
ett eller ﬂera objekt med ett enda klick.
Men så var det quark-kompatibiliteten. Man kan inte öppna ﬁler från
Quarkxpress version 5 eller 6. Om du
har ﬁler från de Quarkversionerna får
du behålla båda sidredigeringsprogrammen ett tag. Och om du vill importera
ﬁler från Indesign CS1 måste du först
spara dem i ett mellanformat. De som
använder CS1 måste skaffa ett tilläggsprogram för att kunna läsa CS2-ﬁler.
Mindre petjobb lovar Adobe med
nya versionen av Indesign. Och förenklingar av de repetetiva arbetsuppgifterna. Inom kort vet vi.
Och i nästa nummer av Media Graﬁca tittar vi närmare på CS-sviten.
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Mac OS X – 10.4
en tröst för tigerhjärtan

Ett bra operativsystem ska vara som make-up – framhäva den immanenta skönheten utan att vara direkt synlig själv, men inte som en
ﬂaska vin: skyla över brister och göra användaren glad, men i längden
orsaka allvarliga systemfel.
Ja, se där en genusdammig gammal metafor;, som dock har viss
bärighet. Och som föddes ur tanken och behovet av att beskriva
MacOS X 10.4, gemenligen kallad Tiger.
Det första man tänker när installationen är klar och omstart gjord är nämligen en Michael More-pastisch: Dude,
where’s my OS? Sedan inser man att det
lilla blå äpplet uppe i vänstra hörnet
lyser en aning starkare än tidigare och
att det ﬁnns ett i motsvarande grad blått
förstoringsglas uppe i högra hörnet av
skärmen som naturligtvis är den nya
sökfunktionen Spolight. Men för övrigt
ingen fjortis-makeup i 10.4.
Äkta skönhet kommer nämligen inifrån. Och inne i systemet ryms det läckra
”Dashboard”. Och första intrycket är:
Äntligen en menyklocka som visar
allt! Och som bara ﬁnns där när jag
behöver den, ett knapptryck bort. Jag
pratar om en så kallad widget, ett miniprogram som är en underordnad och integrerad del av just nyheten Dashboard.
Man trycker bara på funktionstangenten F12 så dyker de upp på skärmen,
medan bakgrunden dimmas.

(ha ha) är att det i Tiger
ﬁnns kvar gamla hederliga Cmnd+F, vilket ger
en mer rudimentär ﬁlsökarkänsla, även om
det är en nerbantad
Spotlight som söker.
Eftersom Spotlight är inbyggt i
Mac OS X-grunden
uppdateras sökresultaten så fort ﬁler ändras,
vilket ger en mängd nya
sätt att ordna innehållet
på Macen. Man kan till
exempel spara sökresultaten som smarta mappar som automatiskt
uppdaterar sig själva.
Eller skapa smarta
grupper i Adressbok med hjälp av Spotlights sökresultat. Man kan till och med
dra och släppa Spotlight-sökningar i nya
Automator –
arbetsﬂöden som automatiserar monotona arbetsuppgifter.

innehåller dokument som
är sorterade utifrån
sökkriterier
som du själv
anger, istället för
efter deras fysiska
plats. Datorﬁlsystem har stränga
regler: En ﬁl
kan bara ligga i
en mapp inuti en
hierarki av andra mappar
på hårddisken. Med smarta
mappar kan innehållet ordnas
på ett annat sätt. Nu kan en
ﬁl ligga i ﬂera mappar utan att
den underliggande ﬁlen kopieras eller
ﬂyttas. Vad är inte ”automatiskt” på en
dator? När vi väl gett våra mänskliga
kommandon, alltså. Nå, hursomhelst
uppmanas vi av Apple att automatisera
än värre med hjälp av nya processen Automator. Det handlar alltså om en popularisering av gamla goa Apple script som
väl inte särskilt många lärde sig utantill.
Nu har vi fått det som färdiga script och
tanken är väl att entusiastiska hemmapulare ska skriva egna automatorscript
och lägga upp på webben. Vi får se.

Widgets är små händiga nyttoprogram
som man lätt visar eller döljer.

Sätt sökarljuset på Spotlight

Annars är det väl främst den nya sökfunktionen Spotlight som kommit att
dominera förhandsdiskussionerna om
Tiger. Och det är ju, som Apple själva
skriver, något av en banbrytande ny
sökteknik ”som hittar vad som helst
på datorn lika snabbt som du skriver”.
Man kan alltså söka i hela systemet från
ett ställe: ﬁler, e-post, kontakter, kalendrar och program visas direkt. Och
häxtjutande snabbt (vilket beror på att
hela hårddisken indexeras så snart 10.4
installerats). En tröst för tigerhjärtan
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Den nya sökfunktionen är blixtrande
snabb och hittar i ﬁlsystemet såväl som
inne i ﬁlerna.

Smart, och automatisk

Vad är då en ”smart mapp”? Jo, det är
en uppborstad gammelnyhet från 10.3,
nämligen de ”virtuella” mappar som
återﬁnns i en spalt till vänster i varje
Finderfönster. Dessa smarta mappar

AppleScript+Tiger=Automator

Vem vill inte bli systemtiger?

Så var det då dags för Vem vill bli miljonär-frågan: Är Tigern värt uppgraderingspengarna? Mja, får väl bli svaret
från en luttrad datoranvändare – borde
egentligen inte operativsystem vara gratis? I sånt motto, alltså, att de följer med
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datorn – vilket de ju alltså gör när man
köper en. Ska man sedan en gång om året
betala dryga tusenlappen för att hålla
hårdvaran med den ackurata mjukvaran
i fråga? Någon prenumerationsavgift
om någon hundralapp känns väl mera
relevant, men för all del, nu är det som
det är. Mjukvara slits inte ut eller tar
slut, som gympadojor eller tvättmedel,
så det enda sätt som programvaruföretag kan tjäna nya pengar är just att få
oss att köpa nya programversioner. Och
det enda sätt vi kan övertygas om detta,
är genom att företagen utvecklar funktionaliteten, gör programmen så pass
mycket bättre att vi bara måste uppgradera. Och sett i detta perspektivet är väl
10.4 väl värt pengarna, om man nu godkänt det gällande systemet.
Ingemar Härd

Mer widgetar
till folket!
Vill man ha ﬂer widgetar än de
förinstallerade gör man så här:
1. Öppna Dashboard genom att
trycka på F12.
2. Nere i vänstra hörnet av skärmen
syns symbolen ”ring med plustecken
i”. Klicka på den så visas alternativen i skärmens nederkant. Man kan
också klicka på ”Fler widgets”.
3. Välj ut och hämta den widget du
vill ha genom att följa instruktionerna på webbplatsen. Den kommer att installeras automatiskt när
den har hämtats.
De visas på ett kick och förser dig
med aktuell information från Internet. Visa aktiekurser, kontrollera
väderprognoser, få information om
ﬂygförseningar, konvertera valuta
och mått, slå upp företag i gula sidorna. Somt och mångt anpassat
för svenska förhållanden, men än
mer för amerikanska. Adressboken
och Dictionary rekommenderas
hursomhelst. Jisses, vilken snabb
och ackurat information!

Leve Gimp, och mångfalden
Vi har tidigare skrivit om (och rekommenderat) det eminenta bildbehandlingsprogrammet Gimp, och nu i dessa
konkurrensbegränsningstider ﬁnns det
anledning att nämna det igen. Särskilt
som det bygger på öppen källkod, och,
håll i hatten, är gratis?
En hängiven användare har nu dessutom redigerat den öppna källkoden,
med resultatet att programmet nu ser ut
som Photoshop, och dessutom kan köras direkt i OS X.
Gimp ﬁnns sedan tidigare till såväl
OS X, Linux som Windows, och dess
största styrka, vid sidan av dess snabbhet, är förstås att det är helt gratis,
och innehåller många av de funktioner
som Photoshop har. Nackdelen med
Gimp har tidigare varit att det är ganska krångligt att installera, i alla fall för
en ovan användare. Programmet måste
nämligen kompileras på plats på den
egna datorn, vilket kräver en hel del pulande i form av textkommandon. Inget
dra-och-släpp med andra ord.
Nu har en trevlig människa vid namn
Scott Moschella släppt Gimpshop, ett
manipulerat Gimp som dels fungerar
direkt i OS X, dels har byggts om för
att likna Photoshop mer. Förutom att

menyer och paletter byggts om har
Moschella även översatt kommandon:
Gimps Convolve-verktyg heter till exempel numera Blur/Sharpen, precis som
motsvarande verktyg i Photoshop.
Gimpshop fungerar med X11 (ett
graﬁsk gränssnitt) installerat, som i sin
tur kan laddas hem gratis från Apple.
Gimpshop bygger på programmet
Gimp.app, som är ett Macanpassat
3original-Gimp2 för dem som föredrar
originalmenyer och -verktyg.
The GIMP, i versionen 2.2.3 ﬁnns på
engelska för plattformarna Unix (inklusive Linux), Windows och Mac OSX på
adressen
http://www.gimp.org/downloads/

Elanders varslar 90 personer i Kungsbacka
Trots löpande rationaliseringar har lönsamheten i Elanders Kungsbacka försämrats till en nivå där verksamhetens
fortlevnad i Sverige är hotad om inte
genomgripande åtgärder vidtas. Bolaget
i Kungsbacka har idag 330 anställda.
”Elanders har en mycket bestämd
ambition att även fortsättningsvis bedriva verksamhet i Kungsbacka och
kommer därför att satsa på en helt ny
arbetsorganisation i denna anläggning. De åtgärder som planeras innebär
minskning av personal och utfasning av
utrustning samt genomförandet av ett
kompetensväxlingsprogram som bildar
grunden för en ny marknadsinriktad
organisation”, skriver företaget i ett
pressmeddelande och fortsätter ”Genom dessa åtgärder stärks konkurrenskraften och därmed ökar möjligheterna

för att nå en långsiktigt acceptabel lönsamhet i Kungsbacka”.
90 personer varslas om uppsägning
samtidigt som det kommer att ﬁnnas
behov av ny kompetens som idag saknas inom företaget.
– Många känner sig oroliga. Vi ﬁck
beskedet nu vid lunchtid så det har inte
hunnit sjunka in ordentligt. Medelanställningstiden är cirka 20 år och det är
ju ingen lätt arbetsmarknad som möter de som kommer att förlora jobbet,
kommenterar Lars Karp, i egenskap av
förtroendevald, varslet.
Förhandlingarna om en ny arbetsorganisation har inletts den 7 juni.
– Vi har fört konstruktiva diskussioner med företaget för att se vad vi behöver göra utan att prata siffror. Alla vill att
företaget ska gå bra, säger Lars Karp.

Hög tid för motioner till kongressen
Graﬁska Medieförbundet håller kongress i den 30 september – 2 oktober
2005. Kongressen är GMfs högsta
beslutande organ där alla har möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom motioner. Enligt stadgarna
ska ärenden ”som lokalavdelning el-
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ler klubb önskar förelägga ordinarie
kongress, skall skriftligen anmälas till
GMfs styrelse senast tre månader före
kongressen.”
Det innebär att motionerna ska
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 juni.
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Om det värsta
skulle hända
Försäkringar är för många något som tecknas och därefter inte ägnas någon tanke. Det
är därför möjligt att ungdomsﬂamman får
ersättningen från livförsäkringen istället för
frun sedan 28 år och de tre barnen.
– Om du skrivit ett förmånsförordnande är
det det som gäller. Du kan inte i ett testamente
bestämma vart dina försäkringspengar ska gå
om du valt att skicka in ett förmånsförordnande till försäkringsbolaget en gång i tiden,
säger Jan Liukkonen, ombudsman på Ledarna med ansvar för medlemsförsäkringarna.
Det ﬁnns två sätt att undvika att fel person
får livförsäkringspengarna.
1 Ring försäkringsbolaget och fråga om det
ﬁnns ett förmånsförordnande
2 Skriv ett nytt förmånsförordnande och
skicka in det.

GMf gratulerar
100-åringen Ledarna

Gå igenom dina försäkringar

Många vet exakt på kronan vad deras bilförsäkring kostar men har ingen koll på om
barnen har olycksfallsförsäkring dygnet runt.
Det har sagts förut men förtjänar att påpekas
igen – gå alltid igenom ditt försäkringsskydd
när din familjesituation förändras.
Jag rekommenderar alla att gå igenom sina
försäkringar minst en gång om året. Varför
inte ta en extra stund i samband med att du
deklarerar. Då är ju ändå i stort sett alla papper framme, poängterar Jan Liukkonen.
Som medlem i GMf och Ledarna kan du
ringa 0200-87 11 11 för information om
dina gruppförsäkringar.

GMfs ordförande representerade de 23 föreningarna inom Ledarna och
överlämnade en gåva till Ledarnas Mångfaldsfond.

Bättre skydd i sjukkapital

Ledarna har förhandlat fram förbättringar i
Sjukkapitalförsäkringen i gruppförsäkringen.
Numera går det att få viss ersättning även de
tre sista åren då försäkringen gäller (fram till
61 år). Denna förbättring gäller retroaktivt
och omfattar alla som har eller hade försäkring från och med 20030101.
Vid långvarig sjukdom kan du drabbas
av ett visst inkomstbortfall. Då kan den extra ekonomiska kompensation Sjukkapitalförsäkringen ger komma väl till pass. Om
du som valt Sjukkapital blir sjukskriven till
minst 50 procent under minst tre år kan du
få ersättning i form av ett skattefritt engångsbelopp. Beloppet väljs på förhand och är inte
beroende av din lön.
Försäkringen upphör den månad du fyller
61 år. Med åldern sker en viss avtrappning,
vilket innebär att försäkringsbeloppet sänks
till 75 procent av det ursprungliga värdet vid
40 års ålder, respektive 50 procent efter det
att du fyllt 50 år.
Mer information om Sjukkapitalförsäkringen
och andra gruppförsäkringar ﬁnns på
www.trygghansa.se/ledarna/.
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Vid Ledarnas 100 års jubileum den 27 april instiftades fonden
för mångfald. Flera av uppvaktarna bidrog med gåvor till fonden. GMfs ordförande Hans Forssten representerade de 23
föreningarna och överlämnade ett fondbidrag till Ledarnas
ordförande Björn Bergman.
”Det är få förunnat att få uppvakta en 100-åring, och i synnerhet en så vital 100-åring, som
Ledarna. En jubilar, som trots sin
ålder, inte har för avsikt att dra
sig tillbaka, nej tvärtom. En 100åring, som ser möjligheterna och
vill fortsätta att utvecklas.
Från Ledarnas föreningar vill
vi därför överlämna en gåva till
Ledarnas fond för mångfald. Föreningar som i sig representerar en
mångfald av medlemmar från en
mångfald av branscher. Vår förhoppning är att vi ska ta till vara
våra olikheter, erfarenheter och
vår samlade kompetens för att
med stöd av bl a fondens resurser

arbeta för att utveckla ledarskapet
– det goda och främjande ledarskapet. En egenskap som i stor utsträckning, vågar jag påstå, ingår
som en mycket viktig komponent
i varje framgångsrikt företag eller
organisation. Oavsett vad chefen/
ledaren har för kön, politisk eller
religiös trosuppfattning, etnisk
bakgrund eller sexuell läggning.
Kan vi, vilket jag är övertygad om, bidra till att utveckla det
goda och främjande ledarskapet
då är framtiden Ledarnas. Då har
Ledarna ännu ﬂer medlemmar än
idag när i en framtid det är dags
att ﬁra ett bejublat 200-års jubileum”, sa Hans Forssten.
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Ordförandekonferens 2005:

Fokus på din trygghet
Konferensen inleddes med försäkringsinformation som Jan Liukkonen, ansvarig för gruppförsäkringar höll i. Han
informerade om det kontinuerliga förbättringsarbete som ständigt pågår för
att skapa så förmånliga försäkringsprodukter som möjligt. En sådan förbättring är att det nu är möjligt att få viss ersättning i Sjukkapitalförsäkringen även
för dem som fyllt 58 år. Förändringen
gäller retroaktivt från den första januari
2005.
Som en extra bonus gavs deltagarna
också möjlighet att individuellt diskutera sina medlemsförsäkringar.

Se upp med avgångsvederlag

Jan Liukkonen höll i försäkringsinformation om Ledarnas gruppförsäkringar.
En extra bonus blev individuell försäkringsdiskussion.

Alltför få på årsmöte i Malmö

Avd 510:s ordförande Karl-Erik Andersson avtackades med blommor av
förbundsordförande Hans-Erik Forssten,

I mars hölls årsmöte på Kockums fritid. Kallelse till cirka 200 medlemmar hade skickats ut i god tid. Intresset för fackliga möten är tydligen
ingenting som prioriteras då endast
cirka 20 aktiva och passiva medlemmar mötte upp. Noterbart är att
ingen från Landskronaavdelningen
hade hörsammat kallelsen.
Mötet öppnades av ordförande
Karl-Erik Andersson. Mötesmedlemmarna godkände föreningens verksamhets- och kassaberättelse. Styrelsen ﬁck förnyat förtroende och en ny
suppleant valdes in, vid namn Robert
Olsson. Gäster från huvudstyrelsen
besökte oss. Förbundsordförande
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Hans-Erik Forssten och ombudsmannen Rolf Johansson talade inför
kongressen 2005 och Rolf Johansson
berörde en del löne- och avtalsfrågor.
Arbetslösheten är stor bland graﬁska
arbetsledarna, omkring sex procent.
Avd 510:s ordförande Karl-Erik
Andersson avtackades med blommor
av förbundsordförande Hans-Erik
Forssten, för sin långa tjänst inom
förbundet. Efter mötet bjöds på måltid och dricka.
Kvällen avslutades med bowling
på Fritiden.
Vid pennan
Rune Johansson

Rolf Johansson höll i en uppskattad
gruppövning om vilka regler som gäller
och vad som kan hända när någon blir
erbjuden avgångsvederlag. Det gäller
verkligen att hålla tungan rätt i munnen
för att inte falla ur sjuk- och föräldraförsäkringssystemen. Viktigt att komma
ihåg är att man måste anmäla sig till arbetsförmedlingen inom tre månader. Regeringsrätten har slagit fast att avgångsvederlag inte räknas som arbetsinkomst
inom sjuk- och föräldraförsäkringen.
Däremot räknas avgångsvederlag som
arbetsinkomst inom arbetslöshetsförsäkringen. De olika reglerna leder till att
det är lätt att göra fel och därmed falla
ur försäkringssystemet.
Vid minsta tvekan bör medlemmar
kontakta ombudsmannen i dessa fall.
Vid GMfs ordförandekonferens för
avdelningsordförande uttryckte förbundsordförande Hans-Erik Forssten
sin besvikelse över de avdelningar som
inte skickade en representant. Av 14 avdelningar var det fem som inte deltog.
(se ledaren sid 3)
I samband med ordförandekonferensen delades också priset Årets GMf:are
ut till Håkan Magnell (se sid 4).

Vad gör GMf?
Om du vill veta vilka aktiviteter
som är på gång inom GMf ﬁnns
alla dessa samlade på www.gmf.
ledarna.se. Nu är verksamhetsplanen enklare att hitta och har en
egen knapp på webbens förstasida. Klicka på den knappen så kan
du välja om du vill se verksamhetsplanen eller vilka aktiviteter
som är planerade.
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Graffes pappa har gått ur tiden
Konstnären och författaren Olle
Snismarck som skapade Graffe för
Graﬁsk Faktorstidning och nuvarande Media Graﬁca har avlidit 75
år gammal.
Graffe har en förebild i verkligheten, berättade Olle Snismarck en gång. Förebilden var en faktor på det stora tryckeriet
i DN-huset på den tiden det begav sig.
Numera arbetar inte faktorn kvar och
inte heller tryckeriet ligger längre där.
Men Graffe gjorde så djupt intryck att
det räckte till mängder av seriestrippar.
Olle Snismarck skrev ibland artiklar i
Media Graﬁca som han själv illustrerade.
Hans konstnärskap kunde också ses
i många andra tidningar genom åren.
Enligt Journalisten började han teckna
i Arbetaren 1949 och illustrerade bland
annat Stig Dagermans dagsverser. Han
gav ut ett tjugotal böcker, bland annat
barnböcker och seriealbum.
Vi kommer att sakna Olle Snismarck
och Graffes träffsäkra betraktelser från
arbetslivet i den graﬁska branschen.
Kerstin Orsén

Trevlig sommar och
många avkopplande dagar
önskar Media Graﬁca

Lösning nr 1-05

MARKNADSTORGET
TEKNISK GUMMI
SVERIGE AB
Störst på grafiska
GUMMIVALSAR!
Tel 035 -17 87 80 • Fax 035 -17 87 83
Kristinebergsvägen 17, 302 41 Halmstad

Din leverantör av traditionellt eller digitalt
grafiskt material
Tel 031-84 00 30, 08-18 13 18, 18 32 18
Fax 031-84 30 04, 08-18 15 18
www.boll-nordeke.se
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Här publicerar vi lösningen på vårt
Mediakrypto nr 1-05. Tack för alla
svar. Vinnaren i dragningen är Roland
Andersson i Stigtomta. Lycka till med
skrapningen av trisslotten!
Kryssred.
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Media Sommar krypto nr 2 -05
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Här kommer något att bita i för alla kryptoälskare
Den här gången har vi ett extra stort krypto.
Den först öppnade rätta lösningen belönas med
trisslotter. Skicka lösningen till

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

Media Graﬁca, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.

Postadress ......................................................................................................
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Adress ..............................................................................................................
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Media Grafica
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102 22 Stockholm
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