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Företagsbesök

Företagsbesök med Peter Persson
Avdelningens facklig-politiska 
grupp var den 29 januari ute 
på företagsbesök med S-riks-
dagsmannen från länet, Peter 
Persson. Denna gång besöktes 
3M Svenska AB, Peltor i Vär-
namo och Proton Engineering 
i Skillingaryd.

På 3M fick Peter en genomgång av 
företaget globalt och lokalt av HR- 
ansvarig, Göran Tellner. Sedan 
företogs en rundvandring genom 
produktionen och samtal gjordes 
med anställda och fackklubben 
innan det var dags för avresa mot 
Skillingaryd.

På Proton Engineering fick vi en 
genomgång av företagets produk-
tionschef, Royni Isaksson, som 
gått den långa vägen från golvet 
till chefsposten. Han visar bl.a. 
annat de automatiseringar som 
gjorts under senare tid med helau-
tomatiserade robotceller för bl.a. 
bockning, ändformning och mon-
tering. Allt för att kunna fortsätta 
konkurrera på internationell nivå. 

– Är man underleverantör till 
lastbilstillverkning måste man 
vara konkurrenskraftig, säger 
Royni. 

Stora förändringar som påver-
kar att vissa jobb försvinner med-
an man kan säkra andra, avsikten 
är att behålla jobben i Skillinga-
ryd och stärka företagets position 
på marknaden.

På vår tur träffar vi träffar vi bl.a. 
Jack Youssef som jobbat på företa-
get i tre år. Han kom till Sverige 
för fem år sedan efter en lång flykt 
från krigets Syrien. Han trivs med 
sitt jobb som svetsare och trivs i 
Sverige.

Skyddsombudet Sören Holst har 
nu börjat ställa om till pensions-
ledighet som snart väntar. Avdel-
ning Västbo-Östbo tackar för allt 
gott arbete han lagt ner som fack-
ligt förtroendevald under många 
år.                                                ■

Fotnot:
1936 bildar Anders Krahner sitt företag i Jönkö-
ping. Det flyttar så småningom till Skillingaryd. 
Företaget fick leverantörsnummer 18 hos Volvo, 
samma nummer har Proton Engineering kvar 
än idag.

Royni Isaksson, Tommy Ottosson, Sören Holst och Peter Persson.

Peter Persson samtalar med Tommy Fritz 
som jobbat på företaget i 27 år.

Jack Youssef berättar för Tommy Ottosson 
om sitt arbete.

Stefo Stanic har jobbat på Proton i ett år. 
Han kommer från AQ där han jobbade i 18 år.



4   I  Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo

Resetips

Om du åker till Gdansk i 
Polen så har du möjlighet 
att besöka ett av stadens 

stora turistställen, Solidaritets-
muséet. En utställning i flera plan 
i en byggnad som skulle kunna 
var systerbyggnad med Gummifa-
briken i Värnamo. Rostiga plåtar 
och mycket glas ger karaktär men 
invändigt vacker och med gröna 
växter som lättar upp. Här kan du 
följa historien om varvsarbetarna 
som ställde krav på fria fackför-
eningar och kampen man utförde 
tills man nådde målet.

Allt startade i Gdynia den 17 de-
cember 1970 då den svarta torsda-
gen inträffade. Adam Gotner var 
på väg till sitt arbete i hamnen i 
Gdynia när han blir skjuten av ett 
skott. Han klarar sig mirakulöst 
nog och blir en av de tongivande i 
rörelsen Solidarność, Solidaritet. 
Hans kollega Ludwig Piernicki 
sköts även han denna morgon 
men dog direkt av sina skador. I 
sin jacka hade han en medaljong 

på Jungfru Maria och ett blodgi-
varkort med texten: Giving blood 
is the greatest humanitarian act, 
proof of great social solidarity!
(Att ge blod är den största av 
mänskliga handlingar, ett bevis på 
stor social solidaritet!)

Kampen går vidare och den 17 
augusti 1980 hängdes rörelsens 21 
krav upp på grind nr 2 till varvet 
i Gdansk. Krav som kommit fram 
genom den interna strejkkommit-
tén och strejkledarna som bestod 
av Lech Walesa, Bogdan Beru-
sovic, Johanna Duda-Gwiazda, 
Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis och 
Alina Pienkowska.

Krav nr 1 var det viktigaste,  
att få bilda fackföreningar som 

staten skulle acceptera som obe-
roende!

När Solidarność är som störst 
består rörelsen av 10 miljoner 
polacker, som oberoende av tro, 
religion eller annan bakgrund, 
är medlemmar i denna frihets-
kämpande organisation. Lech 

Muséet påminner om en byggnad i Värnamo.

Vacker insida. Egna tryckpressar.

De fackliga företrädarna.

Solidarność
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Walesa blir den mest tongivande i 
rörelsen och kampen blir hård och 
lång. När han internerad i husar-
rest, tillkännages av Nobelstiftel-
sen den 5 oktober 1983 att han 
skulle tilldelas det årets Freds-
pris, för sin kamp med att lösa sitt 
lands problem genom förhandling 
och samarbete och utan att ta till 
våld, jublar han men är samtidigt 
rädd! Rädd att han inte skulle få 
komma tillbaka till Polen om han 
åkte för att ta emot priset i Oslo, 
så den 10 december står hans fru 
Danuta och sonen Bogdan och 
mottar priset åt honom. Nobelpri-
set innebär också att Solidarność 
blir internationellt accepterat.
1990 väljs så Lech Walesa till Po-
lens President, en befattning han 
innehade i sex år.

Vill du ta del av frihetskampen 
så passa på innan Polen återigen 
förpassas till ett slutet land med 

en hård ledning som styr och  
där demokratin inte kan tas för 
självklar!                                   ■

Hej och välkommen Felicia 
Modén, ny administratör på 
avdelningen.

– Berätta lite om dig själv. 
– Jag är 29 år och bor i Gislaved 
tillsammans med min sambo. Vi 
tittar mycket på film och serier, 
annars träffar jag gärna vän-
ner eller lyssnar på musik och 
ljudböcker. Jag har tidigare varit 
aktiv i föreningslivet, men har 
inga engagemang för tillfället.

– Vad har du gjort tidigare?
– Jag har jobbat inom detaljhan-
deln i 8 år, först som butiksmed-
arbetare och sedan som team-
chef i några år.

Jag har varit medlem i Han-
dels sedan jag började jobba, och 

har varit fackombud nästan lika 
länge. Jag har även varit rep-
skapsombud, och kongressom-
bud. Kongressen var en riktigt 
häftig upplevelse! Den känslan 
av att få vara med och påverka 
hoppas jag att alla fackligt enga-
gerade någon gång får uppleva!

– Varför sökte du jobb hos IF 
Metall?
– Jag kände att det var dags att 
utvecklas, så när jag fick möjlig-
heten att göra det och samtidigt 
fortsätta på det fackliga spåret 
så var det givet att söka tjänsten! 
Jag hade tur och fick jobbet, och 
trivs jättebra här på avdelningen!

– Vad förväntar du dig av 
jobbet?

– Jag ser framemot att få träffa 
och prata med medlemmar! Att 
kunna hjälpa dem att få svar på 
sina frågor och funderingar, och 
att vara en kontaktlänk för dem. 
Jag hoppas även att jag själv 
kan lära mig mycket av medlem-
marna.

Ny på avdelningen

Tavlan med krav.

Hur loggan kom till
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Konferens

För första gången anordnade av-
delning 40 och Kommunal Sydväst 
en konferens tillsammans. Fredrik 
Johansson, facklig-politisk valle-
dare på IF Metalls avd 40 är den 
som har format dagens program 
och de bägge avdelningsordföran-
den Cecilia Ljungkvist och Besim 
Matoshi inleder med att säga att 
samverkan mellan våra förbund 
är bra och vi ska fortsättningsvis 
följa varandras områden och utby-
ta erfarenheter. Industrin bygger 
välfärden som kommunal är en 
stor del av och tillsammans ger vi 
varandra förutsättningar.

Dagen kom att bestå av Verktygs-
lådan som är IF Metalls sätt att 
visa på varför facklig-politisk sam-
verkan är ett måste för att beslut 
som påverkar oss arbetare blir så 
bra som möjligt. Oavsett politisk 
syn måste man förstå att det finns 
bara ett parti som driver våra frå-
gor och där vi kan få påverkan på 
dessa. Hanna Kjellin Alexanders-

son och Sebastian Lindberg höll i 
föreläsningen.

Terese Gauvelin, 1:e vice ordförande 
i LO, berättade om sin väg under 
uppväxten i Göteborg, med klass-
skillnader, förnedring, arbetslivet i 
restaurangbranschen till att jobba i 

LO-förbundets högsta organ.
När Terese växte upp i Korte-

dala var det arbetarklassen som 
bodde i stadsdelen. I skolan hörde 
hon lärarna uttrycka sig att ni blir 
inget ändå och att ni inte kommer 
att bli något! På matten spelade 
man bingo, för läraren tyckte att 
de var ointelligenta, så att lära sig 
räkna högre matematik var slöseri 
med tid! Detta taggade Terese och 
hon tänkte precis tvärtom och hen-
nes politiska intresse väcktes och 
hon blev medlem i SSU i skolan 
och genom fackligt medlemskap på 
arbetet blev hon en starkt engage-
rad förtroendevald. Hon berättar 
om dålig arbetsmiljö på krogar och 
restauranger, om arbetsgivare som 
struntat i att göra jobben bra och 
säkra, om lön och ersättningar som 
personal inte fått ut. De startade 
klubb på en restaurang för att få 
ordning och reda på regler och 
avtal och om hur hon utvecklades 
och så småningom blev ombuds-
man. En väldigt ung sådan och 
utan erfarenhet tyckte vissa, men 
det gick bra.

En historisk konferens med 
Kommunal och IF Metall

Facklig Politisk konferens i Vaggeryd 13 februari

Besim Matoshi, Terese Gauvelin och Cecilia Ljungkvist.

Tommy Ottosson, Fredrik Johansson och KG Wanngård.
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Facket är världens största kam-
ratförening!

– Vi gör skillnad och känslan 
som blir när man kan förändra är 
helt enorm, säger Terese.

Exempelvis har 
LO-rättskydd un-
der 2017 fått ut 36 
miljoner kronor till 
medlemmar som 
hamnat i kläm. Vi 
måste bli bättre på 
att berätta om det-
ta och vi måste fira framgångar, vi 
är alldeles för tysta.

Vad har blivit bättre de senas-
te åren?
A-kassan är höjd så att man kan 
få ut ca 5000 kronor mer efter 
skatt vid arbetslöshet. Diskri-
mineringslagen är ändrad och 
kampen för jämställda löner 
fortgår med årliga kartläggning-
ar och jämställdhetsplaner som 
skall upprättas. När vi synliggör 
skillnader kan vi förändra! Inom 
sjukförsäkringen finns fortfarande 
mycket att göra och trots att den 
har blivit bättre med borttagan-
det av den bortre tidsgränsen så 
att människor inte hamnar i en 
personlig tragedi för att de bli-
vit utförsäkrade återstår en hel 
del. Terese fortsätter att prata 
om marknadshyror, hyvling av 
arbetstider, visstidsanställningar 
som staplas på varandra, otryg-
ga anställningar, vinstuttag i 
välfärden och de konsekvenser 
som blir för den lilla människan 

när det sociala skyddsnätet slås 
sönder av politiker som anser att 
så här ska vi inte ha det. Att vår 
samhällsstruktur med solidaritet 
och gemensamt ansvar upphör om 
dessa krafter får bestämma! Det 
är det valet kommer att handla 
om till hösten, de som vill skapa 
ett demokratiskt samhälle eller 
de som ser svenskhet som norm 
och vill skicka ut alla andra. Vissa 
vill rasera den svenska modellen, 
därför måste vi kämpa emot med 
bra värderingar, samverka mellan 
fackliga organisationer, ta politis-
ka uppdrag i våra kommuner så 
att vi kan vara med och påverka. 

– Läs Paula Liukkonens böck-
er, säger Terese. Hon skriver om 
vad saker kostar inom personal-
ekonomi och liknande frågor och 
det skulle fler behöva ta till sig. 
Bemanningsbranschen är i stän-

digt ökande och 
att det kostar mer 
än det ger förstår 
många av oss, att 
människor utnytt-
jas för att det ska 
vara flexibelt. Förr 
fanns det beman-

ningsanställning vid arbetstopp, 
nu är det arbetstopp året runt!

Terese Gauvelin pratar om att vi 
måste ta ansvar för demokratin 
och den trygghet den ska ge oss i 
vardagen. Om vi inte gör det ger 
vi upp demokratin och ger andra 
krafter rätt att sko sig på vanligt 
folk. Våra kollektivavtal är en 
grund i detta, inte bara för rätt 
lön och anställningsvillkor, utan 
för att de sätter spelreglerna på 
svensk arbetsmarknad.

En del tycker inte att facket 
behövs längre, det fyller ingen 
funktion! Terese tar världsföreta-
get med huvudkontor i Stockholm, 
som ett exempel på hur det kan 
se ut hos underleverantörer på 
fabriken i Kina. Där de anställ-
da tvingas lämna sina barn hos 
släkten för att ge sig i väg många 
mil bort för att jobba långa arbets-
veckor. Sextio miljoner barn i Kina 
lever utan sina föräldrar och de 
kanske bara ses under en kort le-
dighet, möjligtvis en gång om året.

Arbetsplatser där de anställda 
ibland tvingas ha blöja på sig för 
att toalettbesök inte ska tid ifrån 
produktionen. Så ser verkligheten 
ut för många!

KG Wanngård tar sedan över och 
han eldar på oss i samma anda 
med att vi måste ta ansvar för det 
som skall komma! Han är en anta-
gonist med hjärtat på rätta stället 
och han säger som det är: Skatt är 
priset vi betalar för att leva i ett 
bra samhälle! Skattesänkningar 
ger tillfälligt mer i plånboken 
att leva för men det blir tomt så 
småningom. För att finansiera ett 
starkt samhälle krävs skatteuttag 
på motsvarande 40-50 % för att 
samhällsfunktioner ska fungera 
och ge en bra välfärd. Han pra-
tar om jämlikhet och hur viktigt 
det är för att skapa ett land med 
trygghet, hälsa och hållbar utveck-
ling. I boken ”Jämlikhetsanden” 
av Richard Wilkinson och Kate 
Pickett, som KG refererar till, kan 
vi läsa om vad ojämlikhet gör med 
ett samhälle och hur det skadar 
människorna som bor i det.

Han avslutar dagen på ett tänk-
värt sätt att vi måste fundera på 
hur vi skapar våra barns framtid, 
hur vi måste förändra oss själva 
och ta ansvar för våra handlingar 
för att det ska bli en förändring 
som gör skillnad!

En bra dag tar slut och ger ny 
energi och förståelse för varför 
facket finns!                            ■

”Facket är  
världens största  

kamratförening!”

Sebastian Lindberg. KG Wanngård.

Konferens
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Fackligt på avdelningen

Utbildning Kollektivavtalet

HSO träff på avdelningen

12-14 februari samlades 21 
stycken vetgiriga förtroende-
valda från medlemsföretagen 
i vår trakt för att lära sig mer 
om kollektivavtalen.

Kursledarna Mikael Salomonsgård, 
Gnotec Kinnared och Thomas Pors-
ch från Kaller gasfjädrar hjälper de 
förtroendevalda på den slingriga 
vägen som det innebär att företräda 
sina medlemmar på klubben eller 
som arbetsplatsombud.

Att hitta i och förstå sitt kol-
lektivavtal är inte alltid lätt men 
med tiden lär man sig mer och 
mer och kan använda avtalet till 
väldigt mycket.

Grupparbete 1 var det dags för 
denna första dag på utbildningen 
och uppgiften var att ta reda på hur 
avtalet kan hjälpa till när man be-

höver anställa personal för att man 
har fått väldigt mycket att göra?

Mats Königsson, Ljung Truong, 
Henrik Olsson och Fatlume Etemi 
hjälptes åt att lösa den första upp-
giften. De tyckte att det var intres-
sant att lära sig mer om hur man 
använder avtalen för alla möjliga 
situationer som kan uppstå.      ■

Huvudskyddsombud och Re-
gionala skyddsombud träffa-
des på eftermiddagen den 28 
februari för vårens informa-
tionsträff och för erfarenhets-
utbyte.

Sebastian Lindberg föredrog verk-
tygslådan sett ur arbetsmiljösyn-
punkt och hur vårt skyddsarbete 
vilar på de Lagar och Avtal som 
gäller.
Hur de förändringar och försäm-
ringar som gjordes under åren 
2006-2014 då bla ALI, Arbetslivs-
institutet, lades ner och med det 
bra forskning om arbetsförhål-
landen och hur de påverkar oss 
arbetare, försvann.
Idag är det bara Sverige och 
Portugal som inte har ett forsk-
ningsinstitut men den S-ledda 

regeringen har fattat ett beslut 
som delvis ändrar på detta. Den 
första juni kommer en ny myndig-
het, som ska hantera arbetsmiljö-
frågor, att se ljuset. Den placeras 
i Gävle och beräknas vara fullt 
utbyggd om två år, 2020.
Vi får bara hoppas att de kan få 
resurser till att göra ett bra jobb 
för oss arbetare och forska på hur 
arbetsmiljöfaktorer påverkar oss.
Även Arbetsmiljöverket har fått 
mer pengar från regeringen och 
antalet inspektörer är på väg upp 
igen.

Vi gick igenom vad de olika 
politiska partierna har på agen-
dan. Sök på arbetsmiljö i deras 
partiprogram så får man reda på 
vad de vill göra eller inte göra! 
Socialdemokraterna har många 

frågor man jobbar med och som är 
viktiga för framtiden och partiet 
har inriktningen att alla skall 
orka jobba hela sitt arbetsliv!

Övriga diskussioner om problem/
frågor/lösningar som vi hanterar 
på våra arbetsplatser gjordes un-
der eftermiddagen med bra utfall. 
Samverkan när den är som bäst! ■

Sebastian Lindberg föredrar verktygslådan. 
Foto: Pauli Bark

Uppgift 1 ska lösas.

Gruppen med aktiva förtroendevalda väntar spänt på filmen, Om inte facket fanns!
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Verksamhetsgruppen

Nya i verksamhetsgruppen

Bemanning
Samarbetspartners inom Bemanning
IF Metall Västbo-Östbo har ett pågående projekt inom beman-
ningsbranschen. Projektet går ut på att få ett bättre samarbete 
mellan facket och bemanningsföretagen. Vår förhoppning från 
IF Metalls sida är att alla våra bemanningsföretag i framtiden 
kommer att vara en samarbetspartner då det skulle betyda att 
dialogerna mellan oss fungerar bra och de anställda det vill 
säga våra medlemmar har en bra arbetssituation.

Kontaktperson:
Ombudsman Zandra Hultin
Tel. 0370 37 18 40
E-post: zandra.hultin@ifmetall.se

Våra samarbetspartners är:

Frågorna som ställdes:

Namn1

Arbetsplats2

Uppdrag på företaget3

Uppdrag på avdelningen4

Vi presenterar nya medlemmar i verksamhetsgruppen lite närmare.

1) Alwban Rusha
2) Bendex AB
3) Klubbordförande

1) Gordana Reljanovic
2) Recticel AB, Gislaved
3) Ledamot i styrelsen
4) Verksamhetsgruppen och  
 Regionalt skyddsombud
5) Familjen och löpning

1) Henrik Olsson
2) Purus Stainless, Smålandsstenar
3) Skyddsombud, valberedningen
4) Verksamhetsgruppen och blivande  
 Regionalt skyddsombud
5) Tycker om att vara i naturen med min dotter.  
 En heldag i skogen med gummistövlar och  
 ryggsäck gör gott. Gillar att laga mat och låta  
 det ta tid vilket är mycket avstressande.

1) Niklas Brandt
2) Nitrator Hylte AB
3) Sitter i styrelsen och är påtänkt  
 som ordförande framöver
4) Verksamhetsgruppen
5) Jag har mina två pojkar varannan helg. 
 Odlar chili, gillar datorer och nätverk, 
 djur och natur och dyker när vädret tillåter.

1) Tina Bengtsson
2) Nitrator Hylte AB
3) Sitter i styrelsen, postansvarig,  
 påtänkt vice ordförande
4) Verksamhetsgruppen
5) Bor i Hyltebruk i hus med sambo och två barn.  
 Ägnar fritiden åt träning och trädgården. 
 – Jag är en riktig trädgårdsnörd!

Lite om dig själv5
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Almanacka:
12/4 Konferens för klubbordförande och avdelningsombud

13/4 Konferens för medlemmar under 30 år

19/4 Arbetsmiljökonferens

26/4 Konferens för försäkringsinformatörer

 1/5 1:a majtåg runt om i våra kommuner

 8/5 Konferens för arbetslösa och sjukskrivna, Gislaved

 9/5 Konferens för arbetslösa och sjukskrivna, Värnamo

19/5 Liseberg

 7/6 Introduktionsutbildning

11/6 Konferens facklig/politisk samverkan

Med reservation för ändringar.

Lägsta avgift, 213 kr/månad, 
betalas av medlemmar som är ar-
betslösa, föräldralediga, sjukskriv-
na, yrkesverksamma pensionärer 
efter 65 år eller vuxenstuderande 
(ex. universitet, folkhögskola, 
Komvux).
 
Högsta avgift, 568 kr/månad, 
betalas om lönen per månad över-
stiger 36 600 kr eller om avdel-
ningen inte har någon information 
om medlemmens yrkesstatus och 
arbetsplats. Märker avdelningen 
att medlemmen inte är på samma 
arbetsplats som tidigare så kon-
taktar avdelningen alltid med-
lemmen per brev med frågor om 
arbetssituationen innan högsta 
avgiften skickas ut.
 
Ingen avgift för Studentmedlem-
skap på gymnasiet.
 
Pensionärsavgiften är 264 kr 
för 2018.
Gäller de medlemmar som gått i 
pension efter 65 år, men som inte 
längre arbetar och inte kommer 
återgå till arbete. Fyller man 
65 år så avslutas a-kassa med-
lemskapet och förbundsmed-
lemskapet ändras till pensio-
närsmedlemskap automatiskt. 
Fortsätter medlemmen arbeta 

efter 65 betalar man endast 
lägsta avgift. Ett brev om detta 
skickas till de som närmar sig 
pensionsålder, och det är viktig 
att höra av sig till avdelningen 
efter att man mottagit brevet.
 
Pensionärsavgift kan också 
beviljas medlemmar som har en 
längre sjukersättning och inte 
kommer kunna återgå till arbete 
innan de tar ut pension eller om 
medlemmen tar ut förtida uttag 
av pension, d.v.s. innan 65 år och 
slutar arbeta helt. I dessa två 
fall måste man ansöka om pensio-
närsavgift, då avdelningsstyrelsen 
fattar beslut och beviljar det.
 
OBS!! Inget gällande ändring-
ar av medlemskap sköts per 
automatik.
Det är viktigt att du som medlem, 
vid varje förändring i ditt yrkesliv, 
kontaktar avdelningen och att du 
svarar på de brev som skickas ut.
 
Oavsett om det är ansökan om pen-
sionärsavgift, byte av arbetsplats, 
förändrad arbetssituation som t.ex. 
att man blivit arbetslös, sjuk eller 
börjar studera, tveka inte att kon-
takta avdelningen där det är alltid 
finns trevlig personal som svarar 
och hjälper till med dina frågor.

Information

Våra 
medlems-

försäkringar
Vi har tre försäkringar som 
ingår i vårt medlemskap och 
som är viktiga att anmäla till 
Folksam om något händer!
Telefonnummer: 0771-960 960

Medlemsolycksfall
När man råkar ut för ett 
olycksfall på fritiden.
Ett läkarbesök är oftast ett 
måste men beroende på skada 
kan ett besök hos ex sjukgym-
nast jämställas med läkarvård.
Dokumentationen av skadan 
och vad som hänt är viktig för 
fortsatt kontakt med Folksam 
och för att kunna få ersättning!

Kompletterings 
tjänstegruppliv

Gäller när någon medlem utan 
fast anställning avlider.
Gäller fram tills man fyllt 65 år.
Anhöriga måste söka ersätt-
ning hos AFA försäkring.
(Om man får avslag, ansök till 
Folksam)

Barngruppliv
Betalas ut som begravningshjälp.
Gäller från graviditetsvecka 23 
och tills barnet fyllt 18 år.

Medlemsavgifter 2018
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Påskharen är en påsksymbol som 
ofta förknippas med påskägg. 
Enligt traditionen är påskharen 
påskens motsvarighet till jultom-
ten och kommer med (påsk)ägg till 
barnen. I många familjer anord-
nas små lekar där påskäggen 
göms exempelvis i trädgården och 
barnen får leta efter dem, i tron 
att påskharen gömt påskäggen.

Påskharens historia
Ursprungligen kommer traditio-
nen från Tyskland och är känd 
från 1600-talets senare del i Pfalz 
och Elsass. Traditionen var under 
150 år ganska okänd i övriga 
Tyskland, men lanserades på 
bred front efter 1850 av godis- och 
leksaksindustrierna, som en påsk-
symbol riktad till barn. Ungefär 
vid den tiden började Tyskland 

tillverka påskkort, vars motiv ofta 
bestod av påskharen.

I Sverige omtalas påskharen, 
tidigast bland tyska invandra-
re, under 1800-talets slut eller 
1900-talets början. Den fick inget 
riktigt genomslag i landet. När 
Sverige började tillverka egna 
påskkort ersattes påskharen med 
andra påskmotiv. I Sverige är den 
kanske mest känd som marsipan- 
eller chokladfigur. Leken med att 
gömma påskägg förekommer dock 
även i vissa svenska barnfamiljer.

Haren som påsksymbol
Harens (kaninens) legendariska 
fortplantningsförmåga gör den till 
en symbol för överflöd och frukt-
samhet. Därför förknippas haren 
ofta med påsken och andra vårliga 
fruktsamhetsritualer där man fi-

rar livets återkomst efter vintern. 
Det är också därför påskharen 
förknippas med ägg, en liknande 
symbol för återfödelse och frukt-
barhet. Detta har lett till den för-
argliga konsekvensen att småbarn 
ofta tror att haren lägger ägg.
Som påskharens ursprung har 
man föreslagit sydtyska bildbröd 
med påskalamm som misstolkats. 
Ett annat ursprung kan vara 
häxornas mjölkhare, bjära, som 
i gångna tiders folktro var ett 
övernaturligt väsen som häxorna 
använde för att skaffa mjölk från 
grannarnas kor. En bjära kunde 
vara en hare (Småland), en katt 
eller en fågel (Dalarna) eller ett 
nystan (Norrland). Den omtalas 
inte sällan i häxprocessernas 
protokoll.

Källa: Wikipedia

Tävling

Påskhare

De lyckliga vinnarna i förra numrets tävling var:

1:a pris Sten Karlsson, Reftele

2:a pris Marcus Johansson, Värnamo

3:e pris Josefin Johansson, Broaryd

Rätt svar: Två stycken julbockar. 

Lycka till med trisslotterna.

Den här gången gäller det att räkna påskägg.

Räkna inte med påskägget 
på denna sida.

Skicka ditt svar på vykort till:
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A, 331 42 Värnamo
Eller med e-post till: postbox.avd40@ifmetall.se
Ämne: Tävling. 

Ange namn och adress i båda alternativen.

Ditt svar vill vi ha senast den 1 maj 2018.

Tävling



Avsändare
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A
331 42 Värnamo

SVERIGE

PORTO BETALT
B

Posttidning B

o Antal vuxna ....................

o Antal barn över 110 cm och under 18 år ....................

o Antal barn under 110 cm ....................

o Antal åkpass ....................

Påstigningsort

o Forsheda o Skillingaryd o Vaggeryd 

o Anderstorp o Värnamo o Hillerstorp 

o Gnosjö o Gislaved o Hyltebruk 

o Smålandsstenar

OBS! Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish.

Lisebergsresa 19 maj 2018
OBS! Biljetterna gäller 

endast lördagen
den 19 maj 2018.

Följ med till Göteborg! De som vill kan besöka 
Liseberg, men det finns stora möjligheter att göra 
annat, ex shoppa, äta god mat eller bara strosa 
omkring och njuta av våren.

Avdelningen ordnar en subventionerad bussresa 
för medlemmar med make/maka, sambo och hem-
mavarande barn. Vi har 1 200 biljetter och det är 
först till kvarn som gäller.

När: 19 maj 2018.

Avresa: Bussar avgår från Järnvägsstationen  
 i Värnamo 08.30.

Påstigning: Det kommer att finnas påstignings- 
 orter utmed vägen. Fyll i på talongen  
 var ni vill stiga på, så får ni infor- 
 mation om tider och påstignings- 
 platser när ni köper biljetterna.

Hemresa: Vi åker från Lisebergs parkering  
 klockan ca 20.30.

Kostnad: I priset ingår bussresa och inträde  
 till Liseberg.
 Vuxen 150 kr
 Barn 75 kr (barn under 110 cm, gratis)

Åkpass: I samband med att du anmäler dig  
 till bussresan kan du genom avdel- 
 ningen köpa åkpass till det reduce- 
 rade priset 250 kr.

Försäljningen startar tisdagen den  
10 april 2018.

Första dagen har vi försäljning på två orter. Av-
delningsexpeditionen Värnamo (Expovägen 6 A 
entréplan), Carlsson Matsal Weland Industricen-
trum mellan 15.30-18.00.

Från onsdagen den 11 april säljer vi ev. resteran-
de biljetter på avdelningsexpeditionen under nor-
mala öppettider (08.00-12.30 samt 13.30-16.30) 
tills dom tar slut dock senast 13 april.

Det bästa är om du fyller i blanketten nedan och 
tar den med dig.

Styrelsen för IF Metall Västbo-Östbo hoppas 
på en trivsam familjedag i Göteborg.

Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish!

Anmälan avser:
(Medlemmens namn och personnummer)

…………..………..…………..………..…..........………..………..………

…..………..…………..………..…………...........……………..………...

✁


