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Det er vår i store deler av Norge
og NFO har ogs å sin vår.
Det er på denne tiden det "springer ut" i NAF, men skuddene dØr
så al t for fort. Vel, vi skal nok
komme igj ennom dette også.
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Representant SAS:

:K. PAULSEN;; Fornebu
Telef. (OJ) 850575

Representant SteiiZing:
S. PEDERSEN ~ Gardermoen

Noe som vel de fleste av oss har
vært oppta tt av i den senere tid
er den tragiske ulykken i KOifjorden. Det er nok ikke bare vi som
har direkte tilknyttning til fly
og flyvning som har reagert sterkt

på denne hendelsen.

Alles Ønske er nå at havarikommisjonen så snart som mulig kan
finne årsaken til denne hlykkèn. '
I forbindelse med denne ulykken
er det en ting som forundrer meg,

avisenes skri verier, det er j 0

ingen ting som stemmer med de
faktiske forhold. Ikke engang et
bilde klarer de å få til.
Tro om dette kan være noe for NFO?

Som deresikkert viI se, så er
det svært tynt med stoff denne
gang også, hva som kan gjøres med
det er det bare dere som vet.

Repiiesentant Wideiiøe:

T.TESSEM~ Bodø

en av
dere at vi hadde annerledes trykk
i forrige nr. Vi har nå overlatt
trykkeriarbeidet til hustrykkeriet
til SAS. Det koster oss noen
kroner pr. nummer, men j eg tror
vi har det igjen, på en bedre
Forhåpentligvis merket no

Te Zet. (081) 21:808'

kvali'tet~. .
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KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING - VURDERING AV
FRADRAGSR ETTEN

INNHOLD

YS er gjennom en artikkel i pressen gjort kjent med at
Finansdepartementet arbeider med et forslag om utvidelse

av adgangen til å trekke fra fagforeningskontingent. Videre
Side 3.
Side 4.
Side S.
Side S.
Side 6.
Side 7.
Side 8.
Side 9.
SidelO.
Sidell.

Forsikring
Forsikring
Tariff - 82
Representantskapsmøtet -82
0kt produktivitet
Nytt fra BU
Nytt fra BU
Litt av hvert
Aie-log - data - flyteknikere
Rikslønnsnemd, lokale forhandlinger
samarbeidsformer NFO/SAS
-~del2. Bruk av radio ved TS-EI TS-S

~ Ldel3. Arbeidsforholdene ved TS-S
Sidel4. SAS/NFO, samarbeidsproblemer
SidelS. For brevskrivere og møteledere

vii premien for kollektiv hjemforsikring bli vurdert. Det

fremgår av artikkelen at finansministeren uttalte i Stortingets spørretime at han fant det lite rimelig at noen får
skattefradrag for premie til kollektiv hjemforsikring, mens

andre som dekker det samme forsikringsbehov gjennom
andre ordninger, ikke får skattefradrag.

YS har i et brev til Finansdepartementet nylig gitt uttrykk
for at YS - når det gjelder spørsmålet om utvidet adgang til
fradrag for fagforeningskontingent - mener at omfanget av
denne rett bør vcære mest mulig i samsvar med hva som

faktisk innbetales i kontingent.

YS har videre overfor Finansdepartementet gitt uttrykk for
at myndighetene bør vise varsomhet mht å gripe inn i de
etablerte kollektive forsikringsordninger som gjelder i dag
og hvor premien er en del av kontingenten. Det er grunn til
å forvente meget sterke reaksjoner fra medlemmer/tilsluttede organisasjoner dersom opphør eller begrensninger i
gjeldende ordning sku
lie komme på tale.
YS er prinsipielt av den oppfatning at omfanget av for-

sikringspremie som en del av fagforeningskontingent i større grad bør tilpasses den faktiske premie. Dette vii også

være i tråd med den praksis ligningsmyndighetene de sen-

ere år har fu Igt.
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TAXI ONLY WHERE LOCAL GEJGRAPHIC
CONDITIONS PROVIDE NO ALTERNATIVE.

YS sitter med det inntrykk at det har hersket en del uklarhet mht reglene om fradragsrett for forsikringspremie som
en del av fagforeningskontingent. Vi håper nå at omtalte
spørsmål grundig blir vurdert og at finansministeren tar våre

synspunkter med i den videre vurdering av saken.

YS GRUPPELlVSFORSIKRING - UTVIDELSE AV
ORDNINGEN
YS kan nå tilby en utvidelse av den frivillige gruppelivsforsikringen. Utvidelsen ~igger i en økning i ektefelleforsikringen fra 4G til 8G. Medlemmer som har gruppelivsforsikringme ordningen
en har i dag allerede 8G og nå tilbys den sam
for ektefeller. 8G utgjør kr. 156.800 i 1982.

i tillegg utbetales et garantert tillegg på 30%. Beløpet
avtrappes etter fylte 50 år og ordningen opphører ved fylte
70 år.

Premiene for gruppelivsforsikringen for
medlem er kr. 388,ektefelle kr. 390,-.

Medlemmer som har den tidligere ordriingen med ektefelle-

forsikring på 4G har full anledning til å beholde denne eller
endre den til 8G.
De som tegner gruppelivsforsikring i årene fremover må i sin
helhet gå inn på den nye ordningen.

SIDE 3

'1

hjemforsikring eller ta ut innbo-

delen i vilaeierforsikringen din.
Tileggsforsikringer for glass,

FORSIKRINGSORDNING

helåI's reiseforsikring osv. lar du

fQI'tsette i det poolselskapet som
du benytter i dag.
Hal' dupolise som forfaller før
1.1. 82, kan du te15ne korttidsfor-

I dag noen ord om

sikring i selskapet ditt frem ti
1.1. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt som vil hjelpe deg

med dette.
Du melder deg på den kollek-

tive lijemforsikringen ved a fylle

Kollektiv Foisikringsordning for

ringsutgifter etter skade og matyarer i fryser m.v. med begren-

sine medlemmer fra 1. januar

sede beløp.

1980. Et stort antall av'medlemmene benyttet seg av denne muligheten til a skaffe seg en rimelig og god forsikring. Men likevel

Spesielle fordeler ved Kollektiv
Hjemforsikring
Ingen underforsikring:

og levere den til din grunnorganisasjon.

Som kjent innførte NF'O

er det mange medlemmer som
fortsatt står utenfor. Nå. er tiden

inne ti a vurdere fOlsikringstilbudet pa nytt. Vi minner derfor
om Kollektiv Hjemforsikring og
Grunnforsikring.

Kollektiv Hjemforsikring

ut svarslippen.nederst pa side 142

Du fastsetter ingen forsikringssum. InIlbo og løsøre er derfor ti en hver tid deleket for sin

fulle verdi ogdu unngar underforsikring. , '

Selvbærende prenÚe:
Forsikringspremien for Kollektiv Hjemforsikring er selvb-

~
~

ærende. Det betyr at premien

oc

;:

Forsikringsvilkarene er som i

bare skal dekke skader og direkte

Eo

individuell Hjemforsikring. For-

administrasjonsutgifter. For 1982

~
0
~
~
~

sikringen dekker bL.a. skader ved

er premien fastsatt ti kr 260,-.

¡,
Q)

brann, lynneds1ag, innbrudd,

Spart skatt:

ran, vann fra vannledning, na-

Premien for Kollektiv Hjem-

turskader, ansvar og rettshjelp.

rI

forsikring kan føres til fradrag

men
Forsikringen omfatter innbo ved skattelikningen sam
og løsøre og en del tileggsposter med fagforeningskontingenten.
som Leks. penger, bankbøker og At det fører til rimelig forsikverdipapirer, egen bygningsmes': I'ingspremie sel' du av det.te ekssig innredning, flytnings- og lag- emplet (trebygning):
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Vanlig
Hjemforsikring

Kollektiv
Hjemforsikring

Innboverdi kr
250 000 400 000

'-.- '

ca. kI' 40Q ca. kI' 610

Premie ..........................

kr 260

Skattereduksjon med
. marginalskatt 40 % ...

kr 104

o

o

Reell premie ...............

kr 156

ca. kr 400

ca. kr 610
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Melding o~n skader:
Den kollektive hjemforsikrin-

har dine øvrige forsikringer i,
hvis du få.I' skade på innbo og 1ø-

gen er dekket i Norsk Pool for søre.

Kollèktiv Skadeforsikring del'
aIle' norske skadeforsikringssel-

Påmelding Kollektiv Hjemforsik-

ring
Dersom du veIgel' å slutte deg
Det betyr at du kan henvende deg
skaper unntatt Samvirke er med,
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TARIFF - 1982.

så har vi kommet frem til vårens

"sprøeste eventyr", tariffopp-

gjøret. Det er vel en kj ennsgj er-

ning at NFO gikk til dette oppgjøret med en hvis optimisme, men
den ble fort brutt ned.
Etter to forhandlingsmØter var
bruddet en reali tet, desverre må

en ve i s i .

Tariffkomi teen og forhandlingsutvalget hadde lagt ned et stort
arbeide i det forslag til ny
avtale som var oversendt NAF.
Det skulle i midlertid vise seg
at interessen for NFO' s forslag
var minimal.
Flyselskapene/NAF, hadde laget
si tt eget utkast, noe som ble
forelagt NFO på første møte.
Etter at forhandlingsutvalget
had

For min del synes j eg det er
betenkelig at vi iNFO all tid må
kjempe til siste "dråpe".
Det burde da være mulig for NAF /
selskapene å være rettferdige en
gang, de vet jo selv hvilke
problemer som fØlger .
Til slutt viI jeg bare si, stå på,
selv med den dårlige fortjenesten
vi har skal vi holde ut.
terj e

REPRESENTANTSKAPSM0TE 1982.

de gå tt igj ennom selskapenes

forslag lurte man på om det i

det hele tatt nyttet å gå i et NFO avhoLdt Representantskapsmøte ;

nytt møte. trad;sjoneLL st;L ; Kant;na Koksa

Selskapenes forslag var av en 30.01,med aLLe NFO-avd. t;Lstede.
slik art at man var nØdt til å Foruten de vanL;ge punktene p§ dags-

starte forhandlingene på orden,;nnehoLdt møtet to ;kke heLt
tretti åras nivå, det var med rut;nemess;ge eLementer.

andre ord stor avstand mellom de For det fø r s t e va r det R; k s Lø nn sto fremlagte forslag. nemdas kjenneLse og dennes betydn;ng
Under et forrmØte bestemte for- for NFO ; fremt;den,da sett med særhandlingsutvalget seg for brudd L;g henbL;kk p§ en ny tar;ffavtaLe
direkte dersom NAF var villig til for FLytekn;kerne,og dermed ogs§ en

å se på NFO's forslag. muL;ghet t;L § fange opp tekn;ske
Det var derfor lagt opp til en funksjonærer(;nspektørene).
hvis taktikk ved andre møte. Det bLe en nøktern og sakL;g debatt

" '.' om dette tema,og man satt ;gjen med

Det så i begynnelsen ut til at det ;nntrykk at "n§ eLLer aLdr;"opptaktikken virket, og vi fikk til fattn;ngen p§ dette punkt var meget

et 12 timer langt møte, men da utbredt.Det tegner t; L § bl; en

var det også slutt. Det gikk hekt;sk v§r.

tydelig frem at NAF ikke var int- For det andre ble det rom for en
erssert i å forhandle, det ble på aldr; s§ l;ten NFO-h;stor;sk beg;venet tidlig tidspunkt sagt at vi het,da Eg;l Førr;sdal overrakte NFOville hayne hos "Mekleren" uansett. kLossen t; l John G;æver med ønske om
fortsatt ;nnsats med uforminsket
NFO'så det som si tt mål å komme
styrke.
så langt som mulig fØr brudd, men G;æver takket for hedersprisen og
motparten hadde ingen forståelse
lovet ;kke § dabbe av ; NFO-saker,
for dette, de Ønsket et brudd, og selv om han rent fys;sk har fjernet
beklager det ikke.
seg fra flygningen.
Jeg tror vi må forberede oss på
en lang "fight" etter påske, så
det var å Ønske om dere tok
K.H.Paulsens oppfordring i juleutgaven av INFO alvorlig, slik at
dere er rike på "opplagsnæring".

GratuLerer med NFO-klossen G;æver,

den er fortj ent! ! !

Sekretæren.
S I DE 5
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BETYR IKKE ØKT
PRODUKTIVITET DET SAMME
ERE ARBEID?
SOM HARD

ker det i samarbeidet? Få i stand et

SAMARBEIDET SÅ VIKTIG?

f~(beidsmiljølov, ny sykelønnsord-

Svært mange tror det, men det er ikke
riktig. Det er ofte ikke snakk om hardere arbeid, eller mer arbeid, men om

ning, stadige arbeidskonfikter og høyt

mer effektivt arbeid - forenklet og tids-

skattetrykk har alle fatt sin del av skyl-

besparende jobbing. AItså det mot-

den, og helt skyldfrie er disse faktoff~ne sikkert ikke.

satte av mer svette.
Det gjelder å bruke tiden, pengene,

fremste ekspertene på temaet at det

råvarene og arbeidsinnsatsen på en
mest mulig rasjonell måte. Men en

største hinderet for økt produktivitet

slik situasjon oppstår ikke av seg selv.

Det er et faktum at produktiviteten i

norsk arbeidsliv har utviklet seg svakere enn ønsket de siste årene.
.\ange forsøk er blitt gjort på å for-

klare årsakene ti dette, og det har ikke

, i 'mglet på forslag til syndebukker.

. r Likefull mener mange av de
er å finne annetsteds. Nærmere

Den er et resultat av tankegang og

bestemt hos ledelsen på den enkelte

samarbeid - både fra ledelsens og de

arbeidsplass.
Hvordan de kan mene det? Ganske

ansattes side.

enkelt fordi intet er viktigere for en

HVIS ALLE JOBBER MER
EFFEKTIVT, MÅ VEL NOEN
MISTE JOBBEN?
Slik den økonomiske situasjon er i

bedrift produktivitet enn planegging
og organisering av arbeidet. Og dette
er stort sett ledelsens ansvar - og problem.
Produktivitetskampanjen, som

dag, er problemet stort sett det motsatte: Hvis vi ikkejobbermer efTektivt

møte og ta opp problemet!

HVORFOR ER
Fordi de fleste av oss ba jobber der vi
hele tiden er i kontakt med, og dedor
avhengige av, andre mennesker. Det
er enighet både blant ekspertene og

oss ((Vanlige follm. om at godt samarbeid er den viktigste forutsetning for

produktivt arbeid. Det gjelder både
samarbeid de ansatte imellom og
samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.
Sitter du i en ledende stillng har du
i det hele tatt et særlig ansvar for produktiviteten. For det første anvaret
for å se framover og gjøre et skikkelig
planleggingsarbeid. Demest ansvaret

for å gjennomgå og luke ut sváketer
ved måten bedriten er organsert på.
Men kanskje aller viktigst: Ansvaret

for å informere de anatte, og lytte
åpent til den kntikk og de forslag som

skal drives ut he1e dette året, handler
blant annet om dette.

vil mange risikere å miste jobben.

kampanjen, er det én ting vi må ha helt

ledes vi kan unngå arbeidsløsheten '

klart for oss, slik at vi vet at vi snakker

som i dag herjer store deler av Europa.

plate i årevis, og ergret seg over det,

I noen utsatte næringer er det mulig

men uniattå ta det OPP fordi kommu-

å trygge dagen - og morgendagen ved hjelp av mer rasjonelt og bedre

burde!

Men før vi går nærmere inn på

( 1. samme sak:

Det finnes intet enkelt svar på hvor-

rører seg. Tenk om de har kokt
. rosenken og potetene på hver sin

nikasjonen ikke fugerer som den

Til denne produktvitetskapan-

HVA ER EGENTLIG
PRODUKTIVITET?

arbeid. Innenfor en del annen virkarbeid som betyr mest - ting som

som belyser flere problemer og an-

r kelt forklart betyr produktivitet at vi

valutasvingninger, oljepriser og de
ubestemmelig (dntemasjonale konjunkturene)).
Likevel står noe fast: Klarer vi å
bedre hele nasjonens produktivitet, og

tyder mulige løsniger. Dersom

'~i\al utnytte ressursene og mulighetene best mulig. Hvis vi kan øke
produksjonen uten å bruke mer tid,
penger, arbeidskraft eller råvarer for å
fa det til - da har vi økt produkti-

viteten.
Vi er også mer produktive hvis vi
klarer å produsere det samme som nå,
ved å forbruke mindreav de ressursene
som nettopp ble nevnt.

somhet er det andre ting enn vårt eget

derved gjøre Norge til (æn bedre

butiklm, ser fremtiden i hvert fall/itt
tryggere ut.

HVA BAR JEG Å BIDRA MED?

jen er det utabeidet en del materiell
arbeidsplassen din ikke allerede har
skafTet seg dette, så sørg for at det blir

gjort.

HVA FÁR JEG IGJEN FOR

ØKT PRODUKTVITET?
Godt spørsmål igjen. Så godt, at du
enda en gang må finne ditt eget svar.

((,obben)) som skal gjøres, er å koke

Godt spørsmåI - og umulig å besvare

Kanskje kan bedriften trygges hvis
produktiviteten bedres. Kanskje kan

for andre enn deg selv. Det er du som

du fa bedre arbeidsforhold. Kanskje

poteter og rosenkå1. Det kan gjøres på

kjenner din arbeidssituasjon, du som
vet hvordan samarbeidet fungerer, du
som vet hva som kan gjøres bedre.
Se på virksomheten med et nytt
våkent blikk. Er det noe du iITterer
deg over, noe som gjør jobben tyngre

Her er et hverdagseksempel: Den
to måter. Enten koker du potetene på
én plate og rosenkålen på en annen.
Eller du legger rosenkålen på en rist
over potetkjelen og koker begge samtidig. Resultatet er det samme: Kokte
poteter, og kokt rosenkå1. Men på sist-

nevnte måte har du fatt fram det

ferdige produkt med mindre bruk av
ressurser, nemlig mindre strøm.
Da har du vært produktiv.

enn den behøver å være? Rett på det!

Ergrer du deg over sløsing med tid og

krefter? Gjør noe med det! Har du

kan lønnsomhet og lønnsnivå økes.
Kanskje kan du fa staet et unødven-

dig sløseri - om ikke anet så med din
egen, arbeidsinnsats.

Kanskje, kanskje, 1æskje.
Tenk over det, i hvert fall. Og hvis

det nå skulle være slik at du vet med
deg selv atjobben din kan gjøres enda

litt bedre, så gjør del For din egen

idéer ti ting som kan gjøres anner-

skyld, som menneske. nu vokser på å

ledes og bedre? Legg dem fram! Knir-

gjøre ditt beste.

BU-NYTT i

Deter på tide igjen å tilfreds-

stille redaktØrens behov for innlegg. Derfor viI jeg be om at også
dere andre i BU som har noe på
hjertet, send det inn, behovet for

stoff er stort.

Her på Sola går alt stort sett som
fØr. Arbeidspresset hos oss i Insp.
avdelingen er stort som vanlig og

det samme kan en vel si om "Line "skiftene også.
Steminingen er bedre enn fØr Jul
kan en vel si, men den kan fort
snu seg dersom arbeidspresset
fortsetter slik som i ukene 6-7-8.

Overtidspres set er enorrnt, enkel te
har like mye overtid som ordinær
tid pr. uke. Dersom no

en ikke viI

S lik det er i dag skal man lære

al t av seg sel v og boka, dette

viser seg ofte å være både tungt

tidkrevende og kostbart.

Det holder ikke å sende gutta på
topp-plan på kurs i øst og vest,
ingenting eller svært lite av
deres vi ten kommer ned til oss på

gol vni vået. P~ oss virker det som
at har du . _èertifikat på en type,
kan du gjøre aIle jobber også på
andre typer, brush -up er ikke

nØdvendig.

'" \ /,/

:: e~~/ / ' \ \ "-

,.

stå overtid så er det en form for
aksjon pågang, men de HØYE HERRER
som styrere bØr heller bestrebe å
spre arbeidet bedre. Pres
set er
nemlig hel t på kanten av hva som
er sikkerhets- og helsemessig

forsvarlig.

en sak som bØr tas nærmere i
øyesyn er firmaets stadige trang
til å leie inn folk fra utlandet,
En ann

ved en hver såklat krise.

Hver gang arbeidssi tuasjonen i
en tilspisser seg tyr man
til innleie av autoriserte mekanikere fra andre B737/F28 operatører
i Europa. Disse skal så signere
som autorisert mekaniker på våre
fly. Man gidder ikke spØrre LV om
tillatelse engang, ikke fØr vi har
spurt om det er gjort. Det spiller
forresten ingen rolle heller, de er
like slipphendte der også.
Har en bare et typeserifikat spiller det ingen rolle, bare flyene er
like skallmessig.
Det spØrrs bare om en ikke må innfØre en form for karantene på
flyet, dersom en fortsatt slipper
til innleiet hjelp på den måten.
En 48 timers karantene etter at
flyet var ferdig på inspeksjon må
jo være en passende straff.
hangar

Det hadde kanskj e svart seg for
selskapet å sa tse mer på diverse
rigge- og el.kurser etc. for både
fagarbeidere og autoriserte.

Høyt på strå i BU ?
S I DE 7

Skoieavdelingen holder fortiden på

med et B 7 3 7 typekurs, som avlØses
av et nytt over påske. De har også
kjØrt et brush-up kurs i TromsØ,
for våre tre medlemmer i nord.
Problemet er at når skoleavdelingen
har tid får de ikke elever eller
motsatt. Etter sommerferien reiser
de vel også til USA på B767 kurs,
so long brush-up kurs til -85.
Et nytt tema her i BU er brakt på
bane ved selskapets påtenkte kjØp
av helikopter. Det skal bli morro
å se hvem som skal ha det tekniske vedlikehold der. Kan tenke meg
at det skal pådyttes oss det også.
Da skal det bli rot i systemene,
tenk å få sertifikat på F-27,F-28,
B-737, B-767 og helikopter, det
blir noe å huske.

For å være ærlig mener jeg at LV
må sette tak på hvor mange typesertifikater en person kan ha på
en gang, som er operative.
Tre sertifikater er egentlig nok
på store fly, for det er svært ofte
varianter innenfor typene også.
all ikke blande
Man må i alIef
fly og helikopter. En ting er
sikkert, skal man ha så mange sertifikater og 3-4 ukers brush-up/

j obtraining annen hvert år på

hvert sert., da slipper man snart
å arbeide!

Når dette leses så er vel tariff
oppgjøret 1982 i gang også.
Spørsmålet er jo om det kommer
knirkefri tt i land, la oss uten
å spå hva resul tatet i kroner å
Øre viI bli, håpe det beste.

J . L.

Sola

INFERNO I HVITT.

T AKK TI L SAS-GUTTA TS FOR ALL
HJELP ANGÄENDE DE- I C I NG I

UKE 4.
SAFE -ME K .

SIDE 8

REPLI KK OVERH0RT ET NATTSKI FT
PA SOLA:
"DET Ä HJ ELPE F I RMAET I ET

KNIPETAK, ER SOM Ä HJELPE EI
KATTE NED EN STOLPE, BARE
PROBLEMER UNDERVE is. VEL OVER-

STÄTT ER DET BARE SV I SJHHH. . .
VE KK, AL T GLEMT OG I KKE ET ORD
TIL TAKK"

Redaktøren bare undrer ~ har
ikke dere i SAFE iønn? e tter
80m dere venter dere et takk?

BRAATHENS FL YTEKN I KERE:

Som en "bisittare" må jeg få lov
til å spØrre om en for oss i SAS
naturlig sak: Etter at dere på
Fornebu fikk push-back og derav
utvidet starttjeneste, har dere
inntrykk av at dette gir dere
større kontakt med det son kalles
FLIGHTDECK eller ?
Er det bare plunder og heft å
henge i "ledningen" ?
Vi undres ?
MIA.
"WelL. . ,The long book entry starts out.

To whom it may concern, . ,and ends up with GOOD LUCK!"

LEASING AV FLY

I den senere tid er det bli tt
deler av sin flåte.

alt mer aktuelt for SAS å "selge"

"Whaddya mean, WE got a problem...
You got a mouse in yer pockeH"

Hva med Maintenance ? Hvilke
kri terier viI legges til grunn
når Maintenance programmet skal
fastlegges ?
Blir det som med DC-9-80 saken ?
Det er også en kjennsgjerning at
fly registrert i USA fØlger Ameri
kanske krav til Maintenance, uansett hvilket land flyet blir
leid ut til:

JOBBCARDS ~

Når skal vi greie å bli kvi tt aIle
I.... .

disse i den senere tid enormt unØdvendige hauger med JOBBCARDS.
Vi har MAl som til enhver tid er
revidert og tross alter vår "bibel"
i Light Maintenance.
La danskene ha dem, men la oss bli
kvi tt dem:

Noen enig ?

MEKANIKERE PA LINJENETTET i

Er det ikke snart en ide ~ at
linjenettet får fagarbeidere som
hjelpemekanikere ? Det viI jo på
sikt bare styrke faget vårt,
samt rekruteringen til yrket.

SIDE 9

L0NNSSKALA FOR NY ANSATTE i

Må Du når du får ditt fØrste sertifikat gå ned i IØnn ?
Må DU gå ned i IØnn dersom du kommer fra et annet selskap med kanskje boka full av flytyper ?
Er det ikke en idé at man finner
frem til plasseringer i IØnnssystemene slik at begge disse tilfeller kan un~gås ?

lisjert og avblåst med at vi

hadde for hØyt ambis j onsni vå!
NFO tilbØd driftsledelsen et
forslag som vi kunne garantere
ville gi, både bedriften og OSS
et system som både ville være
fleksibel t, desentralisert og
fremfor al t et datasysem som
ville være ajour med tingenes

tilstand.

vårt forslag tok utgangspunkt i
"Line" modellen der alt arbeid
ved TS-E ville bli innlest så
snart som mulig etter at arbeidet
var ferdig stillet.

Nå skal vi ikke lese inn mellom
AI RCRAFTLOG:'- DAT ASYSTEM - FL YTEKN I KER klokken syv om kvelden og syv om

Som overskriften indikerer er det
dagens situasjon at disse tre ting
hØrer meget nøye sammen. Vi er
aIle klar over at vår, mulighet for
å få oversikt over flyets tekniske
tilstand er svært begrenset, idet

våre rapporteringsrutiner er svært
mangelfulle.
Det er bare, og kun bare, loganmerkninger med direkte utfØrt
action som innehar et fornuftig
og etter vår mening tilfredsstillende krav til rapportering,
nemlig en halv time etter avgang.
Al t annet maintenance arbeide blir
gjemt i datasystemet slik at det
er ubrukelig fer flyteknikere i

deres daglige arbeid.

Vi er ikke i stand til å kunne
stole på systemet idet viikke vet
hva som er innlest, eller ligger
med et etterslep i innlesningen
på inntil fire- fern dager.
Dessuten har vi Remining Items,
Hold Items, fr1e rutier, TOer og
aIle de andre som ihevrtfall ikke
jeg har oversikt over.
Dèt var derfor med stor glede NFO
mottok tilbudet om å være med i
en arbeidsgruppe som skulle se på
og utarbeide retningslinjer for
hvorledes RELS-innlesning skulle
utfØres ved TS.
Vi så muligheten av å få et datasystem som vi som flyteknikere
bådekunne få bruk for og samtidig
kunne stole på i vårt daglige
arbeid. Men den gang ei, som så
ofte fØr ble vi oversett og negSIDE 10

morgenen. Det blir dagskiftet
som primært skal belastes med
innlesning. Jobben med innlesning
utgjør ca. 7 timers arbeid for en

man ved en data terminal.

Resul tetet ble al tså en IØsning

som NFO ikke ville ha, idet kravet
om oppdatering av RELS skal skje
senest innen 6 timer etter flyavgang. Dette er et krav driftsledelsen har pålagt oss, dessuten
har man sidestillet flyarbeid på
dagtid og innlesing i RELS for å
dekke kravet fra MCC.
Jeg er demoralisert og lite moti vert for denne IØsningen idet dette
medfØrer en arbeidsbelastning som
vi ikke på noen som heIst måte
viI kunne ha glede av. Til overmål er den dataterminalen som skal
brukes til innlesing plassert på
formannskontoret uten at forenin-

gene har fått være med på å påvirke plasseringen av denne.
Det er min klare overbevisning at
vi bØr arbeide for å sanere RELS
datasystem og få tilbake LOGGER
som inneholder aIle anmerkningene.
Så, flyteknikere WORLD WIDE, bruk
loggen og saner RELS, vi har ikke
bruk for dette systemet!
Det er klart at fjerner vi RELS,
har vi spart SAS for ca. 6 mill.
SKR. i driftsutgifter i året.
Vi bØr kreve en del av kaka dersom
vi får avviklet RELS!

Morten

RI KSL0NNSNEMD- LOKALE FORHANDLI NGER

- MANEDSL0NNSAVTALE SAMT SAMARBEIDSFORr~ER NFO/SAS i

Vi er aIle klar over at, som fØlge
av dommen i rikslØnnsnemda, ble
vi istand til å forhandle lokal t
ut over det LO - NAF oppgjøret gav.
Resul tatet ble som dere aIle vet
en Økonomisk del, samt en del tilleggsprotokoller samt at man gikk
igang og forhandlet seg frem til
en månedslØnnsavtale.
OppfØlgingen av disse avtaler har

OPFU til PERSjPINS med mindre vi
får komme med i diskusjonene omkring dette. Det ligger svært
mange prinsippielle saker til
grunn for dette. Jeg skal peke

fra NFO' s side.

- siden vi ikke er informert på
noe tidspunkt av bedriften hva
dette systemet egentlig inneholder og hvilke rutiner dette
viI avstedkomme, har vi bedt om
at siden dette skal gjøres
gjeldene for NFO som fØrste
gruppe blandt timelØnnede, at
NFO må få være med under utviklingen av dette system og få
mulighet til å påvirke dette i

vist seg svært lite posi ti ve sett

Den Økonomiske delen med aIle etterbetalinger etc., har vi etter mye
om og men fått. Dog viI jeg minne
om at det tross alter bedriften
som har vanskeliggjort oppgjøret
vårt, og på tross av at' De er blitt
satt på plass, gjør de svært lite
for å etterleve de protokoller og

avtaler som er inngå tt.

Som fØlge av en inngått avtale om

månedslØnn, var det NFO' s oppfat-

ning at denne skulle innfØres I.

april dog senest fØr ferieåret. ~ startet. Senere og uten nØdvengig
informasjon påberoper bedriften
seg at eventuell månedslØnn for

på et par s tykker:

- vi vet at den fysiske beliggen-

het for dataregistret ligger i

CPH, og at det kan tas frem
aIle oplsninger i registret der.

samsvar med gj eldene lover.

det er også et annet spørsmål
som melder seg: "Er det sØkt om
konsesjon for dette systemet"?

NFO 's vedkommende må u ts tå ti I

funksjonærene er implimentert i

PERSjPINS.

I,, ,"

At vår gruppe må vente på at PERS
JPINS er utviklet virker svært
sØkt på oss. Under aIle omstendigheter var dette ikke en faktor som
ble bekjentgjort under forhandlingene mellom jul og nyttår.
Når bedriften ikke fant det mulig
å innfØre dette fØr ferieåret starter, sa vi opp avtalen til utlØp
samtidig som tariffavtalen.
Dette fordi vi ser innfØringen av
månedslØnn som en del av det lokale
oppgjøret for å nå en akseptabel
Økonomisk ramme for dette. Det er
klart at vi skal ha kompensasjon
tilsvarende det tap vi kan kalkulere med som fØlge av en utsettelse
fra 1.4.82. Vi må heller ikke
glemme at det nye såkal te personaladministrative systemet PERSjPINS
er forutsettningen for at vi skal
få månedslØnn. på det nuværende

tidspunkt har NFO i brev av 30. jan

Det er klart at vi også viI komme
skjeft ut senere ved en eventuell
utvikling av et TIME-REG system i
tilknytning til PERSjPINS dersom
vi ikke får være med nå.
Jeg er av den oppfatning at implimentasjon i et system uten at vi

f år være med ikke kan god tas .

Dermed kan jeg ikke se at vi kan
inngå no
en ny månedslØnnsavtale
fØr eventuelt dette er klarert.

Som fØlge av oppsigelsen av måned-

slØnnsavtalen, innkal te bedriften

til et møte med NFO den 25. feb.
en var nettopp
månedslØnnsavtalen samt diett og
d. å. der agenda

tilleggsprotokoller.

Nå viI jeg ikke referere de konkrete sakene som var grunnlag for
møtet idet ingen besluttnin~er
ble tatt. Generel t kan det sies
at man tok opp agendaen og ble
enig om en fremdriftsplan.

d.å. reservert organisasjonens medlemmer fra å bli konvertert fra
SIDE 11

Men det som har vært interessant,
sett i relasjon til tidligere kontakter mellom NFO og SAS, var TC' s

og Klette' s medvirkning her.

BRUK AV RADIO VED OSLTSE/TSS.
Etter at de bærbare radiosettene bLe
anskaffet ved avdeLingen ser dette ut
tiL § være en positiv ting,særLig p§

De var svært opptatt av å skape et
godt tilli tsforhold mellom oss,
slik at vi i fremtiden kan unngå
oppgradering i saker av uvesentlig

Tarmac.Det ser dessverre ut ti L at

karrakter, hvilket har vært NFO J s

man hører derfor disse ti L stadighet

mål hele tiden.

Det gjennspeilet seg i saksgjennomgangen en utstrakt vilje fra disses
side for å rydde opp i det ufØret

bedriften selv har skapt tidligere.

Vi er av den oppfatning at vi bØr
virkelig gi De muligheten til å
oppfylle den "viljen" som ble lagt
for dagen. Vi viI medvirke til dette
så langt vi har mulighet innenfor
de rammer organisasjonen har.
I fØrste omgang har Oe frist til
8.mars for å gi oss den fØrste forsmak på det proklamerte gode til-

litsforhold.

Som sagt, det gjennstår å se.......

M. Arnes en

noen tekni kere i kke har regi st rert

den fordeL og bespareLse det ligger
i alltid § ha den med p§ Trafikk,og

etterlyst fra senior"elLer hangar.
Oppfordringen m§ derfor være:
Heng p§ deg radio fØr du g§r ut for
§ ta check"en.
Etter som bgs§ VHF-COM.kurs har legalisert bruk av flyradio,st§r man

der med hele to muLigheter ti L §

skrike i eteren.lmidLertid skal en
utover det tekniske være kritisk med
hva man sier,det kan sl§ uheldig ut,

særLig p§ dagtid.
annen side som ikke kan forbig§s i

N§r tema radio berøres har dette en
stiLLhet,nemLig bruk av radio for
assistanse fra hangar.
Hvis det blir nødvendig med hjeLp
fra hangar s§ gjør deg opp en mening
om hva som bør og kan gjøres i den
aktuelle situasjon f ø r du griper

ti L luren,og gi din vurdering videre
ti L formann/stasjonsingeniør samtidig

med anrop hangar.Som flytekniker er
du b§de godkjent og kvalifisert til
dette utspi II hvis du seLv ønsker det.

Den ekstra tid dette tankekors vi L ta,

eventuelt § sl§ opp i AFM/AOM,Minimum
Requirement List er meget sjelden et

bidrag ti L ytterligere forsinkelse!!
Det er selvføLgelig fra tid ti L

annen ti lfelle da man ikke har noe §
foresl§ p§ st§ende fot,og da kan du
være trygg p§ at det hagler med
andre mer eller mindre smarte vel-

mente r§d.Dette er et poeng,en I
seriøs fLytekniker r§dfører seg alltid
med en kollega/inspektør hvis han er

i. tvil.,

Som et apropos ti L hva man sier over
radio,særlig VHF 131.6,m§ vi ogs§
innom fei isøking via denne innettningen.Det er klart at dette er en
sak som er spesiell ved at det høres
i samtlige fly som lytter p§ frekvensen,
og at det erfaringsmessig kan være lett
§ snakke forbi hverandre.Etter min

mening er det kun nødvendig med fei lsøking via radio med fly i lufta og
fl~ som Taxier ut fra ramp.Mellom
Maintenance personell m§ denne form

for radiokommuni,kasjon inskrenkes ti L

et minimum.FØr eller senere kommer
man i skade for § kringkaste sine

manglende'kunnska¡:er,og mulighetene
for dette Øker i takt med antall

S I DE 12

fei lutbedringer foresl§tt over radio!!
6038' Throndsen

ARBÊIDSFORHOLDENE VED TS-S i
For
no
en år siden fikk vi noe som
heter "ArbeidsmiljØloven", denne

var ment å være en rettledning
på en arbeidsplass.

AIle som har fungerl en dag eller
mer som avlØser for "Senior" kan
bekrefte min påstand.

når det gjelder miljØ og forhold
TS-S er i hØyeste grad en arbeidplass, men det er ikke mye loven
har klart å~ utrètte -der!

La oss ta en tur inn på TS-S, det
fØrste som møter oss er en dØr
som vel er ok, men mellom karmen
og veggen er det jo åpent.
Hva skal man da med en dØr?
Vel, inne i gangen har vi så en
del knagger hvor vi kan henge
våre head-set, luer o.l. Det
finnes også en garderobehylle i
gangen, men fordi gang
en er så
smal er det nesten umulig for to
mann å kle på seg eller av seg
samtidig. Skulle en tredje så
kanskje benytte håndvasken må de
to andre en
ten gå ut eller inn på
kontoret for å kunne kle seg om.

Vi går nå sommer og sommerruter i
møte, noe som medfØrer Økt belastning for de som har sin arbeidsplass ved OSLTS-S.
Det er derfor på hØY tid at noe
blir gjort.
terj e

HVA ER DIN MENING OM DETTE ?

FØlgende er sakset fra CA-bladet

"Sensus":

VINTERENS SLINGER DC-9
Vi gør o¡:ksom på, at

Kontoret j a, kan vi kalle det det,
stort som et middels sovrom.
Her skal fra 7 til 10 personer
oppholde seg hel teller del vis
I8 timer i dØgnet.

503 435

504

636 har 10 timrs hvile
i GO. D.V.S. at hvis I bliver forsinket
til GO, skal I forsinke afgangen på 435

me sai tid som forsinkelsen. Det sai

gælder
dx307 dx350

Ved TS-S har vi en "Seniortekniker" som skal "runne" trafikken. Han sitter med sin dataskjerm
com-radio til fuelselskapene,
com-radio til teknikerne ute på
Tarmac, com-radio til flyene,
telefon og hØytafon.
Det er i det hele tatt en god del
å holde orden på utenom det å få
folk til de forskjellige flyene.
Alt dette skal "Senior-teknikeren"
klare av med folk på "ryggen" hele
tiden. Han skal til en hver tid ha
oversikt over trafikken, hvem som
er hvor, hvor mye fuel og når.
på samme tid sitter det kanskje
tre- fire mann med sin matpakke
og kaffe kopp og prater og fleiper
bare en meter bak ryggen til vår

. dx308
249
250

dx359 sorn har 10 timrs

hvile i ELL.

DX367 234
dx36'8 430

253 435 har 10 t. 05 min.
D.V.S. at hvis I er forsinket mere end
5 min. på 253, skal I forsinke afgangen
på 234 med forsinkelsen minus 5 minutter.

Bente Carlsen CAD

Vi tar gj erne imot synspunkter
på denne hendige artikkel.

"Senior" .
Jeg mener at forholdene ved TS-S

er uholdbare, j a nesten uforsvar-

lige, plassen MÂ utvides.
Slik situasjonen er i dag,
stilles det hel t spesielle krav
til den som fungerer som "Senior".
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SAS - NFO ~ SAMARBEIDSPROBLEMER ?

Det er et uomtvistelig faktum at
NFO sees på som pukk i maskineriet
til ledelsen. Det påstås at vi i

den mInste sak kjØre~r oPP' dèt

tyngste artelleriet for å sparke
ballen så langt inn på motpartens
banehalvdel slik at de aldri greier
å komme over midtlinja_lgjen.
Dette kan tolkes i mange rettninger, for, som vi aIle har fØI t siden
tidenes morgen, har ledelsen noen
gang gi tt NFO og medlemmene grunn
til å slappe av ?
Det er NFO' s absolutte force at
det stilles krav til de arbeids-

plasser som våre medlemmer besi tter.
på forespØrsel om NFO er den
eneste forening som virkelig engasjerer seg i spørsmål av allmen
karakter, DIe det svart at det er

virkeligheten.

Andre foreninger driver ikke offen
siv fagforeningsarbeid i særlig
grad uten om IØnnsspørsmål.
Hva kan det så sky
Ides at NFO
bedriver dette ?
Er det bare "djevelskap" som
pØnskes ut i "sjette etasje" ?
Det må være klinkende klart at med
den medlemsmassen NFO organiserer
er det svært mange medlemmer om
ikke de fleste med inngående og

Den sutringen som bedriften her
har tatt til ordet for, velger

j eg å tolke di then at bedriften

Ønsker og tre aIle besluttninger
ned over hodene våre.
Hvorfor dette ? Hvordan kan det
være at våre medlemmers offensive
tankegang og virksomhet ses på
som en negativ effektii syfte på
å skape en bedre og mer effektiv
arbeidsplass ?
Det ligger muligens på det mensklige plan at man nØdig aksepterer
at underordnede har rett.

Jeg må få lov til å konkludere
med at NFO jobber bra.
Denne saken gir oss det nØdvendige bakgrunnsmateriale for å
kunne fastslå at vi trengs!
Derfor håper jeg virkelig at medlemmene stiller krav til både

seg sel v og sin arbeidsplass i

fremtiden, og lar dette eksponeres gjennom forhandlingsutvalget slik som tidligere.
så kollegaer stå på.......

Morten A.

dyptsi ttende kunnskaper om bedriften
og dens organisasjon. Populært sagt
"de kjenner lusa på gangen".
Det er også en kjennsgjerning at
det erfra medlemmene_ våre synspunkter og krav eksponeres gj ennom

DETTE HAR V I VENTET PA LENGE ~

forhandlingsutvalget.

\ -

Det er nærliggende å spØrre om
NFO is medlemmer har noen grunn til
å nære særlig tillit til det arbeid
som nedlegges av bedriftens representanter i konkrete saker som:

---Verkstedkontroll
---L-Check
---Serti f ika tbes ternelser
---Utdannelse
---Tungt kjØretØy

---RELS- innlesning
---Tariff -81

---Lokalforhandlinger -81
---Forhandlingsrett for våre insp-

ektØrer.

Ja, er det nØdvendig med fler saker?

V I ER AKTERUTSE I L T, V I KLARER

I KKE LENGER A DEKKE LED I GE
STASJOí~ER, P. G .£\. DÂRL I G SERT 1-

FIKAT DEKKNING. SVERIGE OG
DANMARK MÂ FA VÂRE STASJONER ~

SEND KOPI AV DINE S0KNADER TIL
NIF .0.

Stadig dukker det opp problemer

ang. stasj oneringer. Det er ikke
mulig for NFO å behandle klager
når vi ikke vet hvem som har sØkt
de forskj ellige stasjoner.

Send derfor kopi av DIN sØknad til
SIDE 14

NFO!

HVOR FI NNER VARE AVDELI NGSLEDERE OG ANDRE "FREMSTAENDE" PERSONER

ALLE SINE "FLOTTE" ORD ?

Her har dere hemmeligheten, sett dere ned å skriv et brev til
en til en sjef, han viI sikkert ikke ha no
en vanskeligheter med

å lese det dersom denne tabeiien blir. brukt.

VERBALKOMPj LATOR FOR AVDEL I NGSLEDERE OG BYRÂKRATER i

Gruppe I

Gruppe

1 Med utgangspunkt
2 Med hensyn til

i

1
2

Angående

3

4 Hva angår

4

5 på bakgrunn
6 i betrakning

5

3

Gruppe V

tilbudet

av

6

II

Gruppe . II I

intergrert

1

optimal

2

struktuell
implisitt
seriøs

3

4

konstruktiv'

målsetting
mobilitet

informasjon '

effekt

1
2

3

4

5

trend

5

6

respons

6

innenfor rammen av
vedrørende

1

1
2
3

rutinene

2

tendensen

4

hypotesen:

forbindelse med
3
4 med henblikk på

4

5

st.rukturen

5

5

6

indikas j onene

6

i
i relasjon

-1

modi f iseres

differensieres
generaliseres
komprimeres

'evalueres

polariseres

Gruppe Vi i

Gruppe Vi

1

Gruppe ,iV

til

når det gjelder

2
3

6

det poli tiske liv
utviklingen
samfunnet

næringslivet
byråkratiet

maktforholdene

Denne verbalkompilatoren er ment som et hjelpemiddel for personell som
synes at språket deres ikke er flott nok,men som gjerne viI skrive

vi tenskapelig og moderne.
Bruksanvisningen er slik: Slå terning syv ganger og skri v ned det tallet
terningen viser hver gang .Du får da en tall-kombiriasjon som du benytter
for å danne en utmerket setning, f. eks 3-2-1-5-6-5-6. Du går da inn i tabellen
under Gruppe i og. finner ordet "Angående". Slik fortsetter du gjennom tall
kombinasjonen' og får setningen : Angående optimal målsetting evalueres
indikasjonene i relasjon til maktforholdene. Du kan på denne måten danne
velklingende fraser som gir språket ditt tyngde.

S I DE 15
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HOTELL:FERIE TIL FJELLS FOR NFO-MEDLEr1r~ERI

Som mange av dere har sett har NFO fått kontakt med Glomsrud
Apartements Hotell, og cle har sagt seg villig til å gi aIle
medlemmer av NFO 10% rabatt på aIle opphold, også der hvor
prisene allerede er redusert. Som eksempel kan nevnes opphold
ffra sØndag til fredag i 4 sengers leilighet til kr. 550.De av dere som ikke har fått rabatt-kort, og Ønsker dette kan
ta kontakt med Terie Tveten TS-E, SAS telef. 596888.

UKE-.PRIS PRo LEILIGHET
1982

1981
Sommer

Hø!;t

Julen

5/7
23/8

23/8
20/12

20/12
27/12

27/12

3/1

3/1

1500
2000
2400
2400

1200
1500
1800
1800

en

1600

PERIODE
LEILIGHET A - 22 m.2
-,(

-))-))-))-

3 pers.

5

,))

C - 45 m;l 7

))

B - 38 m:i

SUITE 40 m2 5 ))

zG)_

-i
m

-i

Páske

Var

4/4

12/4

12/4
5/7

3200
4100
5300
5300

1300
1600
1900
1900

Vi nter

_ 2200
_ 2600

2600

7/2

7/2
4/4

1200
1500
1800
1800

1600
2400
2800
2800

Weekend frd.-søn.
Pris pr. pers.

inkl. 1/1 oensj.
Lavs. Høys.

2 seng
4 seng
6 seng

595
510
450

675
575
525

Barn 15 år 1/2 pris

Barn 4 år fritt

(

VELKOMMEN

Glomsrud ei et nytt og moderne apartmentshotell på Golsfjellet, ett av Norges mest

TIL

Gol, på Berøensbanen, og med praktfull utsikt over Tisleiafjorden mot Skogshorn,

populære feriefjell. Stedet Iigger i den idylliske setergrenda Auenhauglia, 25 km fra

Hemsedalsfjella og Jotunheimen. Terrenget rundt Glomsrud Iigger på 900 - 1100
m.o.h., og byr på lett variert turterreng.

GLOMSRUD

Familen. l'erieleilghet:
Anlegget har 45,leiligheter, aile med eget kjøkken og bad, i meget høy standard. De

TYPE A

enkelte leilinheter varierer med plass, 3-7 personer.
De større IE!ilighetene har separat soverom eller sovehems, enkelte også egen
balkong. i dim komplett utstyrte leiligheten legges ferien opp like f1eksibelt som på

hyte, og liko komfortabelt som på hotell- men rimeligere. Stell maten selv eller gå
ut og spis i vår restaurant eller grillbar.

Hotellavdelingen:

~~' h", .ft,"

har resepsjøn, dagligvareforretning, restaurant, TV-stue, badstue, trimrom, festsal

..

(

~

~
Aktiv ferie for hele familen:
Et nett av preparerte og merkede tu r-

("

løyper leder innover fjellet mot Oset,

Storefjell og Skogshorn.
Barneskitrekk på stedet Nærmeste skiheis med slalombakke finnes 6 km unna,
og de kjente alpinsentra i Gol og Hemsedal nås på ca 25 minn. med bil.
Også sommeren byr på rike aktivitetsmuIigheter. Den 12 km lange Tisleiafjorden
gir adgang til båtsport, bading og ørretfiske.
AKTIVITETER:

I'

SOMMER:
* Windsurfing m/instruksjon
* Ridesenter - Rideskole
* Minitennis - Krokket - Volleyball -

Badmington

* Seiljoller - Robåter - Kanoer

TYPE C

* Ørretfiske - Badestrand

* Ukeprogram m/aktiviteter,
utflukter, underholdning
..................
.................
..................
.................
..................

VINTER:

* 80 km preparerte skiløyper
* Skitrekk ved hotellet (gratis)

¡:::::~?::~:~:~:r~:~:~:~ :~:'
¡;:::;:;:;:;=:::=;=:=::;:;:;:;::::=
..................

.................
..................
.................

..................
........-........
II.....'.......

Alpinsenter: Oset (6 km)

. Gol (20 km)
Hemsedal (30 km)
I

* Skiskole - Skiutleie

* Ukeprogram m/aktiviteter,
utflukter, underholdning

I
i
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