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SYDOSTASIEN

Vissa nummer av LR - Bladet har känts
tunga att skriva. 2005 års första nummer är
det tyngsta någonsin.
Att försöka ta till sig att Anita och hennes
familj hör till de saknade i Thailand har
inte varit lätt.
- Hon kommer väl snart hem och
berättar hur det var därnere!
Men Anita har inte kommit hem och
berättat, hon har inte hört av sig sedan
julafton.
Det är svårt att tänka sig att vi kanske
aldrig mera får höra Anitas energiska steg i
korridoren utanför vår fackliga expedition.
Det är svårt att tänka på att hon inte lämnat
några synpunkter på det Du just nu läser.
Det är mycket svårt att tänka sig att vår
ordförande, vän och kollega kanske inte
längre hör till de levandes skara.
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Kommunföreningen samt även till
biträdande kommunombud går han in på
Anitas timmar. Annica, Mona och Owe
delar på Sven-Eriks timmar.
Expeditionens bemanningstider kommer
därför under våren att se ut på följande vis:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 08.00 - 16.00
kl. 09.30 - 11.30, 14.00 - 16.00
kl. 08.00 - 12.00, 13.30 -16.00
kl. 09.00 - 15.30
kl. 08.00 - 14.00

Vi kan också nämna att vi sänt blommor
till Anitas föräldrar samt bidragit med
3000 kronor till Radiohjälpens insamling
till stöd för flodvågens offer.

Den 13 januari samlades även hela
styrelsen samt vår regionombudsman Åke
Prenner för att efter en stunds reflektion
och eftertanke diskutera hur vi i Anitas
frånvaro lägger upp det framtida arbetet.
Med utlovad hjälp och stöd av bl.a. våra
regionombudsmän (varav en numera är
kvinna vid namn Lena LindqvistAlbinsson ) hoppas vi även fortsättningsvis
på bra resultat i det fackliga arbetet.
Vi står ju snart inför en avtalsrörelse då
vårt nuvarande avtal löper ut den 31/3 i år.
LR centralt har inför avtalsrörelsen infört
en nyhet, nämligen att tillhandahålla
kommunföreningarna med material, så att
de i sin tur kan informera och utbilda
övriga medlemmar. För att det ska fungera
krävs aktiva lokalombud och engagerade
medlemmar. Ytterligare inf. rörande fram tiden kommer i nästa nr. av LR - Bladet.

FRAMTIDEN

PÅ GÅNG

I en sådan situation som vi nu befinner oss
i känns det tryggt och bra att veta att vi inte
är ensamma.
Vi vill därför från Kommunföreningens
sida rikta ett varmt tack till våra
ombudsmän, fackliga kollegor samt arbetsgivaren för den hjälp och det stöd vi fått,
men även kommer att behöva framledes.

Trots det som händer och sker runt
omkring oss måste livet gå vidare.
Vid terminsstarten träffades därför vi som
tjänstgör på expeditionen, dvs. Annica,
Mona, Owe och Sven-Erik, för att ta itu
med allt det praktiska som behöver skötas.
Då Sven-Erik vid årsmötet i november
valdes till vice ordförande i

Måndag den 14 mars kl. 09.00 – 16.00
anordnas en kurs i Borlänge för Dig som
är ”ny” i yrket. Kontakta Ditt lokalombud
för ytterligare information och anmälan.

TÄNKVÄRT

Ingen av oss har löfte om morgondagen.
Frank Mangs

LR-BLADET är ett informationsblad för Borlänge kommunförening.
Tel.748 33 Fax. 74950
Ansvarig utgivare: A. Kugg e- post: anita.kugg@edu.borlange.se
Redaktör: S-E Samuelsson e-post: 024360117@telia.com
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