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Förslag till dagordning

vid

fusmöte med ABF-Hiilsingborgsområdet

fredagen den 21 augusti 1970 kl. 19,00

i stadsbibliotekets hörsal

/\ 1. Årsmötets öppnande och faststiillande av dagordning

2. Konsert av ABF-musiker

3. Val av justedngsm:in

4. Val av årsmötespresidium

5. Behandling av verksamhetsbedttelsen för år 1969/70.

6. Behandling av ekonomisk berättelse jämte revisorcmas yttmnde.

7. Beslut om ansYarsfrihet.

8. Behanclling av budgetförslag för verksamhetsåret 1970/71.

9. Rappori om verksamheten på Magnarpsgården.

10. Val av

^ 
a) Kassör för två tu. (avg. Stig Fredrixon)

b) fyra ordinarie styrels€ledamöter för två år. (avg. Allan
Ström, Lennart Larsson, John Johansson och Olle Borg)

c) tre styrelsesuppleanter för ett år. (avg. Birger Håkansson,
+f Helmer Lyberg och Ragnar Hermansson)

d) tre revisorer för ett år. (avg. Bertil Pettersson,
Harry Nordqvist och William Johnsson)

e) två revisorssuppleanter för ett år. (avg. Anna-Britta
Johansson och Henning Andersson)

11. Korta inledningar om den kommande verksamheten med tillfälle att stiilla
frågor och förslag. Vid lämpligt tillfiille serveras kaffe.

12. AYslutning.



VERKSAMHETEN
inom ABF :s hiilsingborgsavdelning

1 maj 1969 - 30 april 1970

Styrelsen

Lan Edk Lafison, ordförande, Stig Freddxon, kassör, Lennart Ebbersten,
yice ordförande, Anna Fasth, avds seketerare, Erik Gustavsson, vice sekete-
rare, Allan Ström, l,ennart Larsson, John Johansson och Olle Borg,ledåmöter
utan sänkild funktion.

Birger Håkansson, Helmer Lyberg och Ragnar Hermansson ha varit supplean-
ter för dessa.

Arbetsutskottet

har haft följande sammansättning:

La$-Erik Larsson, Stig Frerlrixon och Gösta Hiibinette med Lennart Ebber-
sten som suppleant.

Styrelsen har haft I I protokollförda sammanträden. Arb€tsutskottet har i de
flesta fall hancllagt sina ärcnden per tel€fon. Skifdiga sammaastiillningar ha
Yerkstdllts av ombudsmannen.

Revisorer

/\

Bertil Pette$son, Harry Nordqvist och William fohnsson med Anna-Britta f}
Johansson och Heming Andersson som suppleanter.

Siffergranskningen har verkställts av Håilsingborgs Stads Revisionskontor.
Kanslist K-G. Schumacher har på Stadsrevisionens uppdrag granskat fiiwalt-
ningen.

Personal

Gösta Hiibinette, Stig Jönsson, Kjell Karlson, Bertil Rebnborg, Willy Blazek,
Ragnar Hermansson, Anna-Greta Karlsson, Kristina Joehns, Alice Ejergård,
deltid, Sture Nordström, arkivtjiinst, Arvid Nilson, 15/9 - 31/12 arkivtjåinst,
Sigurd Fredrikson, l5/ I 1 - arkivtjiinst, Tage Rosdn, 18/4 - arkivtjiinst.

Bertil Rehnborg lämnade sin tjiinst hos avdelningen den U10 för att tillträda
motwannde arbetsuppgifter i ABF s Skånedistrikt.
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Arvid Nilsson medgavs förflyttning till Arbetarrörelsens Arkiv från den I
januari.

Ragnar Hermansson överflyttades från sin tjiinst i Unga örnar till ABF:s exp.

clen 15/11.

Representation

I förbundets, distdktets, kursregionens och medlemsorganisationemas över-

låiggningar har avdelningen yarit reprcsenterad. Styrelsens ledamöter och av-

delningens personal har i stor utsträckning medverkat vid viinoryanisationer-
nas, företagens och skilda institutioners konferenser och andra arrangemang.

Organisatöre och cirkelledareutbildning

Den systematiserade organisatörs och cirkelledareutbildningen har lokalt, re-
gionalt och centmlt bedrivits med tillfreclsstiillande antal deltagare från hiil-
singborgsavdelningen.

Under året har de gnrndläggande ledarekursema kompletterats med inslag av

specialmetodik för konsthantverksledare, musikledare, språkpedagoger och
hanclikappledare. Avdelningens lokala ledarekollegier har under året ytterliga-
re uwecklats.

Sålunda har 39 cirkelledare genomgått Metodkurs 1 (M 1), 32 st. M2 och 10
st. M 3. Organisatörsutbildningen har genomgåtts av 61 st. (0 1) och 9 st. (0
2). I specialmetodik för musik- och konsthanwerksledare har 18 cirkelledare
deltagit. Speciålmetodik ftir ledare bland utvecklingsstörda har genomgåtts av
6 cirkelledare.

Stipendier till nämnda ledareutbildning har utgått i de fall sådana ha erford-
mts.

Representåntsl€psrnöte

Medlemsorganisationemas valda ombud samlades till årsmöte fred. den 13
juni 1969 i Stadsbibliotekets hörsal. Kommunalrådet Erik Grandli utsågs att
lecla förhandlingama. Enhiilliga beslut om goclkåinnande av styrelsens föwalt-
ningsberättelse klubbl:istes.

Avdehingens ordförande, Stig J. Svensson, liimnade p.g.a bristande tid sitt
uppdrag i styrelsen. Gösta Hiibinette avtackade den avgående ordföranden
med en olj emålning.

Konsthantve*sledaren Cay Gullstrand uppvaktades med ett grafiskt blad som
tack för åiorda insatser.



Till ny ordförande valdes med acklamation rektor LarsErik Larsson.

ABF-musiker inledde å$mötet med en liten konsert.

Studieci*el- och övrig gnppverksnfiet

Stucliecirklar

Humanistiska ämnen:

Litteratur, film och teater... .....
Jazzbalett och dans
Psykologi .

Konst och konsthantverk. .. .... .

Musik och sång .

Studietimmar Antal delt.

1.ss6 426
276 l3'l

o

/lt

Antal ctuklar

420 12.27s 3.633

Språ{<:

Engelska .

Tyska . . .

Spanska . .

Italienska .

Franska . .

Ryska . . .

Svenska . .

Esperanto 2 52 t1 .oSvenska för invand. . . 26 660 2

223 s.873 1.956

346
2.088
8,009

48
11
10
60

291

3.327
1.274

248
72
98
52
90

124
49
10
3
4
2
3

641
85

797
llr
57

328
188
361
657

66
10
84
13
6

35
20
41
82

98
535

2.437

1.110
425
79
21
39
13
l8

Fackliga, sociala och ekonomiska ärnnen:

Fackliga frågor .

Föreningskunskap .

Samhiillsfrågor .

Ekonomiska frågor .

Arbetsstudier .

tubetarskydöfrågor ...........
IntemationeUafdgor...... ....
Kooperationen .

Ditt val -70 .

o
2.028

300
2.79s

522
193

1.143
597

1.090
9U

357 9.652



150 47
150 46
75 41

861 223
72 18
30 10

5

5
5

25
2
I

2
4
7

35
41

9
126

269

*r
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haktiska och elementiira ämnen:

Yrkeuiikning .

Ritningsliisning . .
Deklaration .

Räknestickan och matematik . . .

Min trådgård .

Foto....
Halmarbete
Maskinskrivning .

Bokföring .

Finn din stil .

Hemkunskap
Bamtrafikskola, lek och hobby .

Hobby och småslöjd
Vävning, broderi och sömnad . .

Summa:

Ungdomens fritidsgrupper :

Idrottochhobbyiimnen... ....
Summa:

öwig ve rksamhet :

Bamgrupper .

Summa:

,\ Summa grupper:

50
40

138
189

1.224
1.140

282
4.188

8.589

26
18
43
61

327
4t2
109

1.105

2.486

t.269 36.389 11.30r

4.520 1.789

226 4.520 1.789

90

90

2.250

2.250

833

833

1.585 43.150 13.923



Kurv och konferensve*samheten.

30 3ll 5 -69 O l-kurs
8 91 8-69 M l-kurs

15-161 8 -69 M l-kurs
17-221 8 -69 M 2-kurs
22-231 I -69 O l-kurs

261 8-69 Konferensen "Kristen Socialist"
5 61 9 -69 O l-kurs
5 61 9-69 "Ungdomsskolan och vuxenutbildningen".

l2-l3l 9 -69 M l-kurs
12 l3l 9 -69 Mentalh:ilsovårdskonferens

l3l 9 -69 Språkledarkonferens
l8l 9 -69 Cirkelledarkonferens

l9-20l 9 -69 M l-kurs
3llO -69 Kooperativ studiekorferens för blirda

3- 5110-69 Arbetarskyddskurs
TllO-69 Musikledarkonferens

l0- I l/ l0 -69 Styrelsekurs
l1/ 10 -69 Språklärarkonferens

17-18ll0 -69 Kooperativ fullmäktigekurs
24110-69 Cirkelledarkonferens
25llO-69 Åldringsvårdskonferens

4ll1 -69 Programkonferens, kursregion I
7lll -69 Det sociala arvet
SlLl -69 Valteknisk konferens
Slll -69 Språklärarkonferens

8 9lll -69 Ssokonferet$
3ll2 -69 Skola för demokratikonferens

5 6112-69 A-skolansavslutningskonferens
6112-69 Språklärarkonferers
l0l l-'1O Valinformationskonferens
l0l I -7O Språklärarkonferens

23 251 1-'7O Juddik II
ll 2-7O Kommunblocksfrågor
31 2-'lO Regionkonferens, kursregion I

6- '71 2 -7O Kooperativ fullmäktigekurs Il
6- 81 2-7O Juridik II

l4l 2 -70 Språklärarkonferens
20 2ll 2-'10 Valinformationskonferens
27-281 2 -7O O l-kurs

31 3 -'fO Regionkonferens kursregion I
6- 7l 3 -'lO Konsthantverksledarku$, S l-2

13-141 3 -7O Programkurs
l4l 3 -70 Språkliirarkonferens

2 31 4-'10 Planeringsöverläggningar, kursregion I
3- 41 4-7O Företagsnämndskurs

IO*I1l 4-7O Kooperativ fullmäktigekurs III
lll 4-'lO Språkläralkonferens
l5l 4 -'7O Konferens om anstaltsfrågor

33 delt. 13 tim.
28 delt. 14 tim.
22 delr. 14 tim.
27 delt. 35 tim.
26 delr. 13 tim.
35 delt. 4 tim.
3l delt. 13 tim.
28 delt. 12 tim.
33 delt. 14 tim.
64 delt. 12 tim.
22 delt. 4 tim.
12 delt. 4 tim.
30 delt. 14 tim.
54 delt. 4 tim.
32 delt. 18 tim.
23 delt. 4 tim.
47 delt. 12 tim.
2l delt. 4 tim.
28 delt. 15 tim.
18 delt. 4 tim.
53 delt. 8 tim-

l0 delt. 6 tim.
I 15 delt. 4 tim.
35 delt. 6 tim.
22 delt. 4 tim.
50 delt. 9 tim.
86 delt. 4 tim.
42 delr. 12 rim.
20 delt. 4 tim.
46 delt. 6 tim.
23 delt. 4 tim.
32 delt. 16 tim.
46 delt. 6 tim.
l0 delt- 5 tim-
32 delt. 15 tim.
33 delt. 16 tim.
20 delt. 4 tim.
46 delt. 10 tim.
33 delt. 13 tirn.
ll delt. 6 tim.
45 delt. 12 tim.
20 delt. 10 tim.
2l delt. 4 tim.
43 delr. 16 tim.
62 delt. 12 lim.
63 delt. 16 tim.
23 delt. 4 rim.

I 12 dett. 4 tim.

/$
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Summa:48 kurser/konfercnser med 1.768 delt. omfattande
466 kurs/konferenstimmar
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Förefisningsverksamheten.

I samarbete med U-gruppen i Hiilsingborg arrangerades tre kv?illar kdng inter-
nationella problem. Serien, som behandlade förhållandena i Latinamerika och
Afrika samt världswiilten, hade som föreläsare fil.stud. Jorge Algel, Lund,
major Helge Schreiter, Malmö och fil.kand. Rolf Carlsson, Lund. Föreläv
ningama genomfördes i Stadsbibliotekets hörsal under god publikuppslutning.

Under rubriken "Åldringwården nu och i framtiden" armngerade SSKF, SSU
och ABF i Hälsingborg en arbetsövedäggning baserad på en av Kvinnoklubbar-
na i staden verkstiilld enkätundersökning om åldringsvården i Hlilsingborg.
I"edamöter i Stadsfullmiiktige och socialnämndema medverkade. överlägg-
ningen hölls på Rest. Kvamen den 25 oktober och samlade drygt 50 deltaga-
te.

"Kristen och socialist" var rubriken för en konferens anordnad i samarbete
med Broderskapsgruppen den 26 augusti i HSBsalen. Ombudsman Stig
öhman, Stockholm, svarade för inledningsanförandet inför ett sotal deltaga-
re.

För deltagarna i den kommunalpolitiska A-skolan föreliiste stadsliikare Sverre
Ruth om miljövårdsfrågor, Sven Lundgren och Gunnar S. Johnsson om social-
vårdens organisation och funktion samt statsrådet Sven Moberg om vuxenut-
bildningen inför TGtalet. Konfercnsen pågick uncler tiden 5-6 december på
LGskolan i Helsingör med drygt 40 deltagare.

"Mentalhiilsan i arbetslivet" diskuterades på Rest. Kvamen den 12-13 sep
tember av ett 6Gta1 deltagare. Doktorema Jörgen Ried och Allan Sjöberg
svamde för förcIäsningarna.

I en konferens om "Kommunblocksfrågor" den 1 februad i HSFsalen med-
verkade Börje Skarstedt, William Björk, Folke Nilsson och Stig Blixt. Konfe-
rensen var anordnad for kvinnodistriktets krets I och samlade c:a 50 kvinno-
klubbister från kretsen.

Under rubriken "Det sociala arvet" föreläste Dr Gustav Jonson den 7 novem-
b€r i Stadsbibliotektes hörsal inför drygt 120 åfiörare.

Föreläsningserien "Vi iildre" har pågått såviil i Stadsbibliotekets hö$al som
vid Asylen för aktdngwåirda ålderstigna. Landskap€t Våstmanland har slått i
forgrunclen för årcts föreläsningar, men även andra inslag har förckommit i
serien. Som föreläsarc har bl.a. medverkat rektor Karl Salomonsson, konsu-
lent Mats Pettersson, studieombudsmiinnen Ame Pettersson och Gösta Htibi
nette, konsulent Ragnar Hansson, skådespelerskan Boy Wiberg, sopransånger-
skan Lil Dahlin-Novak m.fl. Serien har i genomsnitt sarnlat omkdng 200
pensionärer per öreläsning.



Tillsammans med den nybildade KRUM-avdelningen i Hiilsingbolg arangera-
des en informatione och debattafton i Stadsbibliotekets hörsal den 15 april.
Som inledare medverkade teatergupp€n "Hjärter och Spader" med "Fång-
spelet". Redaktör Hars N€stius inledde debatten. Drygt 150 personer deltog i
arrangemanget,

Utöver ovannämnda arangemang har följande föreläsare medverkat i separata

fö reläsningar :

Docent Torbjöm Wallinder och rektor Eva Åsbrink i kvinnofrågor, sek. Ing-
var Söderström och grmnastikdir. B. Wenn$en i förctagshälsovårdsfdgor.
Dr Hans Huldt, sek. Fredrik Tjusberg, ing. Befiil Borgström, ombuclsman F.
Liljeblad, ing. Uno Eriksson och dr Peter Kjärgaard i arbetarskydds- och
samadtfrågor.
Sekr. Leif Holgersson, bamavfudsl?irare Jytte Mtiller och kommunalrådet Bör-
je Skarstedt i politiska och sociala frågor.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har under verksamhetsåret diskuterats livligt såviil inom
lokala som centrala organisationer och instanser. En utbyggnad av bestämdare
riktlinjer för denna viktiga form av utbildning iil att viinta. ABF-avclelningen
har under det gångna året kunnat glädja sig åt ett ökat antal "vuxenstuderan-
de" i de till vuxenutbiklningen hiinförcla iimnesområdena. Verksamheten i håir

berörda avseenden har under fuet omfattat; Sociologi, Sarnhiillsekonomi, Tek-
nisk engelska, Handelsengelska samt TRU-kursema Företagsekonomi, Svenska

Nu, Matematik på nytt, Miinniskor i samspel och Psykologi.

De måliffiktade kurserna FacHig Grundkurs och Kommunala A-skolan in-

rymmes också i avdelningens vuxenutbildningsverksamhet och har under året
haft en stö e omfathing:in tidigare.

För deltagare, som så önskar, anordnas i samarbete med Kommunala vuxenut-
bildningen tillfiillen till skrivningar för gymnasiekompetens i TRU:S och kurs
radions ämnen.

Under året har 421 personer deltagit i denna kvalificerade studieverksamhet.

Medlemsorganisationernas verksamhet.

Studieverksamheten inom ABF5 medlemsorganisationer har under verksam-

hetsåret intensifierats. Sålunda har andelen i den totala Yerksamheten utökats
med ett 3Gtal studiectuklar. Inalles kan på de ca 70 medlemsorganisationer-
nas studieverksamhet noteras 465 cirklar. De fackliga, politiska och koopera-

tiva organisationema warar för merparten av desa - eller 357 cirklar' Intres
set för avancerade studier har forstärkts ytterligare och ett stort antal cirHar
kan hiinföras till mera målinriktade studier. Stora satsningar har giorts inom
kooperationen for en målinriktad utbil&ring av de förtroendevalda i före-
ningamas fullmäktigegupper. Samma utveckling kan noteras inom de facldiga

och politiska medlemsorganisationerna, där de större oryanisationema mem

iin tidigare efterfdgat kompletterande en- och tvådagarskurser till det ordina-
rie studiecirkelarbetet.

/lT
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Insikterna om behovet av en bestämdare planering av studieverksamheten har
utan tvivel starkt bi&agit till det goda studieresultatet under det gångna året.
Under verksamhetsårcts senare hiilft har informationsmaterialet "Ditt val
70" - presentemts och studerats i 82 gupper omfattande nämare 1.000
studietimmar med c:a 660 deltagare. I övdgt har samhälls- och sociala frågor
rönt det största intresset. De facHiga och ekonomiska frågoma har studerats
på en mera avancend nivå iin tidigare. De kommunala A-skoloma har under
året slutförts, och de 60 deltagarna ha visat god studieflit med överlag fina
resultat,

Under året har de fackligt juridiska kursema för funktioniter och förtroende-
valda återupptagits i en mera avancerad form. Intreset för dessa kuner har
vadt mycket stort, och en systematiserad utbildring kornner att ske fr.o.m.
verksamhetstuet 1970/7 1.

Samarbetet ABF-Fackföreningsrörelsen-Företagen har under fuet fö$tärkts.
Sålunda kan bl.a. noteras en omfattande utbiklning i arbetarskyddsfrågor på
Hiilsingborgs Gummifabriks AB Tretom- Likaså har samarbetet beträffande
"svenska för invandrare" utökats betydligt.

Facklig Ungdomsskola har planerats centralt på Skåne ABF-distrikt och admi-
nistrerats på respektive orter. Sv. Metallindustriarbetareförbundets avd. 31
och Sv. Kommunalarbetareförbundets avd. 40s sektioner i Hlilsingborg ha
haft deltagare i denna skola for facklig ungdom.

Kyinnoorganisationerna ha, utöver studieverksamhet, också varit meda an-
görer i avdelningens konferensverlsamhet. Säunda anordnades en åldrings
vårdskonferens den 25 oktober på Rest. Kvarnen och den I februari anordna-
des i samarbete med SSKF-Skånekets 1 en konferens kring "Kommunblocks
frågor". I denna medverkade kommunalt ansvariga från kanskommunema
och Hiilsingborgs stad. Vidare har arangerats en studiebesöksserie - "Vår
stad" - varvid olika institutioner, inrättningar och företag besöktes. Sarnman-
lagt glordes 9 studiebesök med i genomsnitt 40 pe$oner per besök.

Tillsammans med FCO arrangerades konferensen "Ungdomsskolan - Vuxen-
utbilclningen". Ledamöter från Skolstyrelsen suillde sig viilvilligt titl födogan-
de för Harläggande inledningsanföranden samt bewamde fdgor rönnde den
framtida utbiklningen i sin helhet.

Den under föregående yerksarnlEtsår, tillsammans med HSB och Hyresgäströ-
rcls€n, startade kursyerksamheten om "Boendemiljö" har under året dutförts.
Rapport om $uppens arbete, vari hgick en omfattande bostadsunde$ökning,
har överliimnats till stadens myndigheter, press och övriga berörda parter.
Tillsammans med HSB har en utbilclning av des personal genomförts. ABF,
Uö, HSB och Hyresgåistörclsen har dessutom i olika bostadsområden bedrivit
en omfattande bamverksamhet i form av bamtrafikskolor, lekskoleverksam-
het och filmklubbar.



Sång och musikverksamheten

har i år hållit sig på en konstant nivå ntu det giiller antalet studiectuldar.
Däremot har både antalet cirkeldeltagare och antalet studietimmar ökat.

Liksom tidigare har verksamheten vid öclåkra skola varit framgångsrik. Två
nya skolor har under året inkopplats med musikverksamheten, nämligen
Kattarys och Rögles.

Ett stort antal av elevema på dessa skolor har deltagit i musikundervisningen.

Under vfuterminen har för fackmannamedverkan i pianogruppema anlitats
pianisten Hans Pålsson. Meryarten av pianoeleverna fick ta del av hans kun-
skaper.

På ensemblesidan har ABFs klarinettkvartett giort många framträdanden vid
fackliga och andra medlemsorgadsationers möten.
En ny gupp kallad ABF:s brassensemble, under ledning av Bror Johansson,
har också vadt flitigt anlitad. ABF:s kammarensemble under ledning av Pon-
tus Nordqvist har också den blivit uppskattad vid sina framträdanden.
Sångkören "Tontapparne" har under fuet nästar helt nyrekryterats. Ijdaren
Tuwe Anderson har med den nya sammansättningen nått god kvalitd.
Studieorkestem "Music Makers", Musikföreningen och ABF:s ungdomsorkes
ter har under Bemt Sjunnessons leclarskap varit verlsamma i samma omfatt-
ning som tidigare.

Avdelningen förfogar över 10 olika musikensembler. Dessa har under årct gett
drygt 200 konserter. De sedvanliga konserterna vid stadens och landstingets
vfudinrättningar har som tidigare utförts helt gratis. ABF:s Musikförening har
traditionsenligt spelat vid Sofiakiillan under en sommarmånad.

Förutom vad här närnnts, har ett flertal, till ABF anslutna körer och orkest-
rar, beddvit en omfattande verksamhet.
I maj månad gjorde Ungdomsorkestem sin tredje resa till Neerpelt i Belgien.
Denna gång fanns även klaxinettkvartetten med, båda ensemblema giorde bra
ifrån sig genom en 1:sta placering för klarinettkvartetten och ett andra pris
för Ungdomsorkestem.

UTÅTRIKTADE ARRANGEMANG

"Altid på en tordåg"

Den numera traditionella sommarseden i Stadsbiblioteket, "Alltid på en to$-
dag", pågick under tiden 26 Nl-28 augusti. Liksom under tidigare år sam-

lade arrangemangen fulla hus. Skilda slag av musik, sång, littemtur och folk-
lorc prcsenterades, och i serien medverkade NV. Skånes Orkesterftirening,
skådespelerskan Boy Wiberg, SaulescGkvartetten, sångsolistema Lil Novak
och Henrik Nilsson" pianistema Emst Gröschel och Valma Rydström, vis
sångaren Lars-Bertil Jönsson och musikdir. Einar Nilsson, Allmogegillet, musi-
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ker Gunnar Hahn och sängerskan Jont Birgit Rundgren. Anang€mangen ge-
nomfördes i samarbete med Stadsbiblioteket och Turistföreningen. Staden
bidrog med kI. 5.500:- för täckandet av kostnadema.

Musikarrangemang

Kons€rtarmngemanget "Unga löften i wenskt musikliv" anordnades i samar-
bete med NV. Skånes Orkesterförening söndagen den 25 januari i Konsert-
hus€t. Som fuets "unga löften" prcsenterades på dfuigentpulten musikdircktör
Göran Altdus (27) och sopransångerskan Kerstin Hampel (29). Den unge
dirigenten valcle att framföra Lidholms Toccata e Canto och Beethovens sym-
foni nr 2 i Ddur. Kerstin Hampel giorde stor lycka med verk av Liclholm,
H?indel och Mascagni. De båda löftena fick genomgående goda vitsord för
imponerande musikalitet och teknik.

Gitadsten Per-Olof Johnson gav en bejublad konsert inför fullsatt hörsal i
Biblioteket den 3 oktober. Ptogrammet upptog velk av bl.a. Milan, Narvaez,
Sor, Hallnäs. Den berömde gitarristen gav dessutom tre intema kons€rter för
avdelningens ledare och deltagare i gitarundervisningen.

I samarbete med Kammarmusikliireningen arrangerades en konsert betitlad
'l4usik från Prag" med Prager Duo och sopranen Jana Jondsovd. Kompositio-
ner för flöjt, harpa och solosång stod på programmet. Konseden gavs i Stads-
bibliotekets hörsal den l2 november.

I samarbete med Stadsbiblioteket arrangerades den 27 november en kons€rt
med Wandy Tworek - marmen med de många fiolerna - och pianisten Jacob
Walentin. De båda musikema giorde också ett fiamträdånde för pensionärer
på samma dags eftermiddag.

I samarbete med Bibliotekets ungdomsavdelning arrangerades en jazzkonsert
den 13 rlecember med den amerikanska trion Keith Jarett, Gus Memeth och
Paul Motian.

I anslutning till utställningen "Folkets MusiK' i Stadsbiblioteket medverkade
"ABFs Ljutfuerkstad", The ABF Jazz-Group, ABFS Kammarensemble,
ABFs Klarinettkvartett och ABF3 Gitarensemble med konserter under ut-
stlillningsclagama.

I samarbete med KammarmusiKöreningen genomförcles den 27 januari en
konsert med sångerskan Busk Margit Jonsson och pianisten Birgit Sommer
inför en absolut fullsatt hörsal i Stadsbiblioteket. Operaarior, romanser och
visor stod på repertoaren,

Den unge hålsingborgspianisten Hans Pålsson giorde en bejublad konsert i
Bibliotekets hörsål den 23 mars. Den skicklige kygrafeleven spelade verk av
Bach, StraninsLy, Mozart och Bmhms. Såväl hörsalen som kafdet var fullsat-
t4. 1l



Trubaduren Fred Åkerström sjöng egna och andras visor vid ett biblioteke
arangemang den 10 september. Bokhallen och alla utrymmen däromkdng var
besatta av en ungdomlig och begeistrad publik. Fred Åkerström gjorde härut-
över tre intema framträdanden,

UTSTÄLLNINGAR

För tionde aret i följd arrangerades den fria san ingsutställningen "Höstsa-
longen" i Stadsbiblioteket. Trettio nordvästskånska konstn,irer utstiillde måle-
ri, grafik och keramik. Skolor och konstklubbar giorde studiebesök i stor
omfattning. Gitarristen Perolof Jobnson, skådespelerskan Boy Wiberg, konst-
när Carl Bemdtsson medverkade i de "kingarrangemang" som anordnades
under utstållningsdagarna. Musei-intendent LG. Kindström warade för sam-

manstiillningen och NV Skånes konstnärsklubb warade för värdskapet. Mer ?in

3.000 personer passade på att se utståillningen som Yar öppen under tiden
3-19 oktober. Medarrangörer var Stadsbiblioteket och TBV.

Utst:illningen "Folkets Musik" visades i Stadsbibliotekets hö$al under tiden
9-24 januad. I anslutning till denna presenterade Stadsbiblioteket sin special-

kollektion av musiklitiemtur på originalspråk. Utstiillningen, som såmman-

stiillts av Riksutstiillningar, tilldrog sig stor uppmärksamhet och komplettera-
des med presentation av s.k. ljudverkstad. Dessutom medverkade skilda ABF-
ensembler med konserter under utstdllningsdagarna.

Pressfotoutst:illningen "Årets bild" visades i Bibliotekets entrdhall under
tiden 26 januad till 14 februari. Elva pressfotografer tåvlade om en utlands
resa, yärdemd till k. 600:-, och om ett konstverk av Eric Cederberg. Juryn,
som bestod av L-G. Kindstdm, Sten Veige och Alf Mattesson, utsåg vinnande
bild som inlämnats av fotografen La$ Hansare, som också tilldelades resesti-
pendiet om kr. 600:-. Bert Hagström erhöll juryns hedersomnämnande. I
publikomröstningen erhöll en bild av G. Bech-Larsen flest röster, och han fick
för detta mottaga ett konstverk av Edc Cederberg.
"Tipstävlingen" vanns av fru Signe Ågren som i pris erhöll ett grafiskt blad av

konstntu Be il Liljeblad. I omröstningen deltog 684 personer, och arangörer
var som tidigare ABF-Stadsbiblioteket och Stadsmusdet.

"Prick eller bom" var namnet på en vandringsutstiillning på :inmet politiska
karikatyrcr. Utstiillningen var placerad i Bibliotekets entrdhall samt i flertalet
filialer i staden, dit den tilldrog sig stort publikintress€.

Multimaximiniutstiillningen, som sammanstdllts av Konstfrämjandet, visades i
Stadsbiblioteket under tiden ll-24 aprtl. Bibliotekets alla tillgiingliga utrym-
men disponerades fiir den omfattande utstiillningen som presenterade 81

olika konstnärer med sammanlagt 106 arbeten i skilda tekniker. Inemot l'000
personer såg utstiillningen, och flera begagnade tillf?illet att skaffa sig konst
till överkomliga pris€r. Arrangör var ABF-Stadsbiblioteket och Stadsmusdet.

LG. Kindström svarade för grupperingen av konstverken.
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LITTERATIJRARRANGEMANG

Om Gustav Frödings liv och diktning kåserade och reciterade skådespelerskan

Boy Wiberg i Stadsbibliotekets hörsal den 13 oktober. Det mycket tilltalande
prognmmet genomfördes dessutom för skolungdom på Nicolaiskolan och vid
t{å tillfäUen för pensionärer. Meda angör var Stadsbiblioteket.

I serien "Tre onsdagskvlillar kring Birger Sjöberg" den 22 oktober samt 5 och
19 november i Bibliotekets hörsal medverkade fil.dr. Ingemar Wizelius, sånga-

ren Lafi"Bertil Jönsson, musikdirektör Per Mårtenson, rccitatrisen Eva-Lisa

Lennartsson, fil.lic. LarvHelge Tunving och skådespelaren Per Jonson.
Arangemangen sarnlade fullsatta hus och för serien svarade ABF-Stadsbiblio-
teket och Btger SjöbergSiillskapet.

Under rubriken "Kalle Anka, StåLlrnannen - och vi" kåserade redaktör Sture
Heegerfors i Stadsbibliotekets hörsal den 25 februari. Progmmmet sar ade

stor publik och den efterföljande diskussionen om bam och serier blev livlig.
Arangemanget genomfördes i samarbete med Stadsbiblioteket.

Fredagen den 24 april gästade den danske fiirfattaren Finn Methling Stadsbib-
liotekets hörsal, diir han kåseracle om sig sjiilv och sitt födattarskap. I anslut-
ning til kås€riet framträdde skådespelerskan Ke$tin Wartel med författarens
enaktare "Resan till de göna skuggorna". Anangemanget ingick i de danska
kulturdagarna och var anordnat av ABF-Stadsbiblioteket och Föreningen Nor-
den.

TEATERÄRRANGEMANG

I samarbete med stadsteatem och Stadsbiblioteket har på Biblioteksscenen
spelats följande kortpjäser:

"De bordlagda" av Birger Nosman
"Fågelbad" av Leonard Melfi
"Karol" av Slavornir Mrozek
"Skitpt bevakning" av Jean Genet och
"Escorial" av Michel de Gheiderade.

Dessutom en förestaillning av

"Resan till de gröna skuggorna" av Finn Methling.

"De bordlagda" har spelats som föreningsteater under höstterminen vid ett
stod antal tillfiillen. Kortpjäsen "Fågelbad" har visats för pensionärer i extrc
arangemang.

Avdelningens helabomemang på Stadsteatems pjäser har fortsatt i sedvanlig
omfattaning under siisongen. Bamparkering med skilda slag av aktiviteter har
ordnats vid desa liirestälningar. Härutöver har pensionärema haft tre grupp-
abonnemang. För SSU-Unik har ordnats diskussioner i anslutning till vissa
pjiiser. Skådespelare och teaterledning har viilvilligt stiillt sig till förfogande
vid dessa "eftersittningar". 13



Teateresorna till Malmö Stadsteater har vadt mer omfattande än tidigare.
Bortåt 700 biljetter har sålts till olika lyriska uppsättningar diir, huvudparten
diirav till pensionärcr.

Den tjeckiska pantomimgruppen, Milan Sladek, gav fem bejublade förestiill-
ningar under dagarna 23 och 24 februari. Elinebergsskolan, Gustav Adolfy
skolan och Stadsbibliotekets hörsal var skådeplatser ör dema internationellt
beryktade pantomimgtupps förestiillningar. Mer åin 1.000 bam och vuxna såg
och hänfördes av de skickliga artistema.

Teatergruppen "Hjitter och spader" från Stockholm gav den 15 april, i sam-
band med en fångvårdskonferens, pjiisen "Fångspelet" inför drygt l Sotalet
åskådare.

Den intemationellt k?inde dockteate$pelaren, Walter Biittner, gav två fascine-
nnde förestiillningar i Bibliotekets hörsal den 28 apdl, varav en speciellt för
barn. För vuxna visades det klassiskÅ dockt€aterspelet om Doktor Faust.
Arrangemanget genomfördes i samarbete med Stadsbiblioteket.

Avdelningens egen teaterstudio har under året varit hfut anlitad av såvåil inom
som utom staden befintliga organisationer. Säunda har Sven Wemströms "Ett
spel om plugget" visats ett 2$tal gånger. Studions egen bostadspolitiska €nak-
tare "Bostadsjär ikhet - finns den?" har spelats och diskuterats vid 15 olika
tilltillen. Gruppen har dessutom haft stor framgång med sitt speciella bamtea-
terprogram, betitlat "Bakviinda sagor". Detta har visats i bibliotekens bamav-
delningar runt om i Skåne.

Härutöver har gruppen varit ledare för cfuklama i "Skapande dramatik",
gruppteater och barnteatet. Denna organiserade verlsamhet har samlat 237
deltagare.

I samarbete med Bibliotekets bam- och ungdomsavdelning har dessutom be-
ddvits bamdramatik och ungdomsteater samt expressiv lek.

Torbjörn Klasson har som tidigarc vadt ledare för verksamheten i ABF:S
teaterstudio. Den kände bamdramatikem, Ray Nusselein, har wamt för bam-
dramatik och expressiv lek.

Pensioniirwerksamheten

Landskapsträffarna har liksom tidigarc år lockat till sig många deltagare.I år
har Västmanland studerats både vid Biblioteksträffama och vid Arylen fiir
aktningsvärda åldersstigna. Serien avslutades med två bussresor till ABF:S stu-
diegård i Ramnäs, varifrån utflykter i Västmal and och Dalama giordes,

Filmklubben på Stadsbiblioteket har haft drygt 150 b€sökande och på Drott-
ninghög ett 3Gtal.
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Gruppverksamheten inom centrala staden har varit god. Den har numera även
spridit sig till både Elinebergs och Drottninghögs fritidsgtudar.
Ämnesvalet har under året utökats med följande: mosaik, trädöjd och halm-
arbete. Liksom tidigare år har vävning, kemmik, konstsömad, sång och mu-
sik varit mycket uppskattade ämnen.
Under vfuterminen har de olika pensionä$föreningama utnyttjat möjligheten
att studera det valtekniska materialet "Ditt Val -70". Ett 9Gtal pensionärer
har genomgått kursen.

Teateramatörema har under ledning av Inga och Edc Roos repeterat regelbun-
det på Banckska villar. Litteraturgupperna har letts av Caya Tolldn.

Pensioniirernas teatedniresse har vadt stort, vid Stadsteatern har ungef:ir 100
abonnenter sett samtliga förest?ilhingar. Flera teaterresor till Malmö har före-
iagits.

Under fuet har pensionärsftireningarnas arrangemang genomförts med god
hj?ilp av dess egna studieorganisatörer, Ruth Persson, Hbg-klubben, Gösta
Johansson, Eskilsrninne och Karl Andersson, Nordöster.

Yerksamheten vid Föreningen Hemgårdar

I samarbete med leclningen för Föreningen Hemgårdar har under den gångna

säsongen bedrivits ett 35-tal studiecirklar, Dessa har förcträdewis innefattats i
de praktiska och estetiska ämnesområdena och i huvuclsak arbetat i före-
ningens egna lokaler.

Verksamheten för harlikappade

Årets verksamhet för synskadade har omfattat följande ämnen: djuppsykole
gi, engelska, wenska med maskinslsivning samt hobby och smådöjd.

Avdelningens representanter har vid ett par tillfiillen medverkat i de synskada-
des klubbmöten vid Ringstorys fritidsgtud.

De rörelsehindrades hobbyverksamhet har pågått i oförlindrad omfattning och
haft fru Karin Dahlberg som ledare. Nya aktiviteter för de rörelsehindrade har
varit matlagning. L€dare för ku$en har varit Bror Westergrcn. Både DHR och
Föreningen fcir CP-bam har haft grupper i "Ditt Vai -70", ledarc har vadt
Malte Fiildt och Björn Brunkenstam den senare har även varit kontaktman
mellan hanökapporganisationema och ABF.

Verksamheten på S:tå Måriå sjukhus

I samarbete med sjukhusledningen har ABF betlrivit en omfattande och livak-
tig fritid$ och gruppverksamhet för patientema på Sla Maria sjukhus. Ett
25-tal studiecirklar har bedrivit studier i engelska, matematik, maskinskriv-
ning, hemkunskap, dans, porslinsmålning, teckning och målning samt musik
och sång. Dessutom har b€drivits en mycket uppskattad film- och föreläs
ningwerksamhet.
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Verksamheten vid vårdanstalten Nyhem

Verksamheten för psykiskt utvecklingsstörda har bed vits på vårdanstalten
men även på Unga ömars hus d.air patientema haft lättare matlagning. övriga
iirnnen har vadt teckning och målning samt rytmisk Srrmastik. Drygt SGtalet
utvecklingsstörda har deltagit i verksamheten.

Statsbidrag

Av statsmedel har avdelningen erhållit följande andag:
Till studiecirkelverlsamheten och fritidsgruppema kronor: 560.493:50.

Kornmunalt bidrag

Av kommunala medel har avdelningen för sin studiecirkel-, kurs och foreliis-
ningwerkamhet erhållit anslag i enligh€t med giillande kommunala normer.
Under verkamhetsåret har uppburits sammanlagt konor: 368.1 17:-. ABF:s
och TBVS samarbetskommittd har difav erhållit konor 2.500:- för kostna-
der i samband med Höstsalong -69 och arrangörema av sommarserien "Alltid
på en torsdag" konor 5.500:-. Dessutom har utgått ett speciellt handikapp
och pensioniirsbidrag ä konot 12.294;-.

För den föntåels€ och uppskattning som stadens myndigheter härigenom
visat ABF-avdelningen framför dess styrels€ sitt vördsaruna tack.

övriga anslag

Från skilda öretag och organisationer i staden har avdelningen uppburit ko-
nor: 13.325:-. För viirdefirllt ekonomiskt bistånd uttalar avdelningen sitt
varma tack.

Slutord

Det verksamhetsår, som ABF:S hiilsingborgsavdelning redovisar i denna bedt-
telse, har återigen innebudt framgångar.
Stuöecirklamas antal har ökat fdn 1.135 till 1.269, antalet studietimmar har
stigit från 31.602 till 36.389, således en ökning av icke mindre iin 4.787
timmar, och antalet studiecirkelmedlemmar har vuxit frå 9.725 till I1.301.

Den samlade guppverksamheten redovisar även en mindre ökning i aatal
grupper från t.552 till 1.585 och en stigning av antalet studietimmar om
3.308.

Humanistiska ämnen uppvisar, att antalet studiecirklar vuit från 399 st. till
420 st. Likaså har antalet språkcirklar ökat från 178 st. till 223 st.
De fackliga, sociala och ekonomiska ämnena har viil bibehållit sin andel av
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den samlade verksamlreten eller omkdng 25%, vilket är betydligt mer än
riksgenomsnittet. Praktiska och elementära ämnen redovisar 269 studiecirk-
lar, motwarande siffr a i [1ol var 228 .

Den utåtriktade verksamheten i form av konserter, teater och litteratur-
a angemang samt skilda slag av utstiillningar har mötts av stort publikintres.
se. Vfut samarbete med stadens kultudnstitutioner har därvid varit av stort
viirde.

,i
Till våra medlemsorganisationer, studieorganisatörer och cirkelledare vill vi
uttrycka ett varmt tack ör förtroendefullt samarbete.

För det ekonomiska stöd vi uppburit flån staden, företag och v:inorganisa-

/i tioner, vill vi uttala Yårt varma tack-

Styrelsen finner det angeläget att här uttrycka sitt tack till ABF-personalen,
som på ett öredör igt sätt genomfört sina skiftande arbetsuppgifter.

Hiilsingborg i juli 1970

Lars-Eik Larsson Stig Fredrixon Lennart Ebbersten
AnnaFasth Eik Gustavsson AllanSnim
JohnJohmtsson LennaftLa$son OlleBorcl

Gösta H[binette

,A

fr

t7



ANSLUTNA ORGANISATIONER

Till ABF:s h:ilsingborgsavdelning är nedanstående fackliga, politiska och ideel-

la organisationer anslutna. Under Yerksamhetsåret har desa medlemsorganisa-

tioner tillsammans erlagt 30.863.70 i stadgeenliga medlemsavgifter.

Fackliga organisationer:

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avdelning 2
Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet avdelning 4
Svenska Bokbindareförbundets avdelning Hlilsingborg
Svenska Byggnadsarbetareförbundets aYdelning 4
Sv€nska Elektrikerförbundets avdelning 4
Svenska Fabriksarbetareförbundets avdelning I
Svenska Fastighetsarbetareförbundets avdelning 7
Handelsanställdas förbunds avdelning 6
Svenska Jämvägsmannaförbundets avdelning 32
Svenska Järnvägsmalnaförbundets avdelning I l0
Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 169
Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 312
Svenska Kommunalarbetareförbunalets avdelning 7

Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 40
Litogmfiska förenin gen

Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avdehing 2

Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 3 1

Svenska Musikerförbundets avdelning 5

Svenska Målareförbundets avdelning 4
Svenska Postförbundets avdelning 1 1

Sko- och Läderindustriarbetareförbundets avdelning 3

Svenska Skorstensfeje arbetareförbundets avdelning 3

Svenska Teleförbundets avdelning 10

Svenska Textilarbetareförbundets avdelning 22
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 14

Svenska Träindustriarbetareförbundets avdelning Malmöhus sektion Hiilsingbory
Typografiska föreningen
Vävlagareförbundets hälsingborgsavdelning
Fackliga Centralorganisationen

Politiskå oryanisationer:

Hlllsingborgs Arbetarekommun
Hlilsingborgs Kommunistiska Arbetarekommun
Hiilsingborgs Norra Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Hiilsingborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Råå Socialdemokratiska Kyinnoklubb
Råå-Ramlösa Socialdemokratiska siillskap
Socialdemokratiska föreningen
Kristna Socialdemokratiska gruppen

^r
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Samarbetskretsen av SSU
SSU-Elineberg
SSU-Norr
SSU-Hiilsingborgsklubben - Facket
SSU-IJNIK

Ideella organisationer:

DHRs södra distrikt
DHRs lokalavdelning
Föreningen för Astma-Allergi
Folkdansens v?inrrer
Föreningen för Hjärt. och Lungsjuka
Fritidsklubben Lyckan
HSB Hiilsingborg
Hiilsingborg Camping klubb
Hiilsingborgs Skyddssamaritförening
Eskilsminne Kooperativa Kvirurogille
Hiilsingborgs Kooperativa Kvinnogille
Hiilsingborgs östra Kooperativa Kvinnogille
Hiilsingborgs Korporationsidrottsförbund
Hiilsingborgs Idrottsförening
Hobbyklubben Pantem
Idrottsftireningen Karratema

Koloniföreningamas Samorganisation
L,a Espero, H?ilsingborgs Esperantosiillskap
Luggudegillet
Manskören Harmoni
Manskören Lyran
Norra Skånes Hyresgiistlorening
Nya Frimärksklubben
Tullmannaf örbundets hälsingborgsavdelning
Hiilsingborgs Pensionåirsföreningar PRO
Unga ömar
ödåkra-Kattarps pensionärsförening

fr
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Skulder:

Kåillskatt .

Restskatt .

Diverse kreditorer
Inteckning
Fackförening

RÄKENSKAPSBEMTI ELSE FöR

Yerksamhetsåret

AVDELNINGENS EKONOMISKA

23.661ffi
3.93600
3.887:16 A
2.000$0

9oo0o
Viirdeminskning Magnarp . . . . . .......34.12500Jubileumsfond .. . 4.37000Magnaprslotteriet .16.195:34Stipendiefond 10000
Eget kapital .....53.967:84

Kronor 143.14234

Kostnader: VINST OCH

Avskril,ninginventarier ...... ...... 46.350:19
Avskrivning övriga 93000
Liiner o arvoden .193.58005
Sociala avgifter 28.45000
Resor o traktamenten . . . . . 4.558t0
Propagandakostnader ..... 40.093:llExpeditionskostnader...... ....... 28.912.45I-okalkostnader . 114.983:83Studiectuklar .. .729.590:27
Annan Bil<lningwerks. . . . . . . . . . . . . . 100.006:62
övrig verksamhet 39.993:47
Oryanisationskostnader .... 6-613:36
Divers€ kostnader . . . . . . - . 17.35692

Kronor 1.351.41897

Tillgångar: AVDELNINGENS EKONOMISKA

trr

tn

/nKassa... ......4.r9g:2g
Postgiro . ...,.. 5.543:.64Bankgiro. ......16.717fl4
Sveriges Ifteditbank 13200Ov.Banker ......2.502:45
Diverse debitorer .16.075:50
ABF:s Studieork
Magnarp.....
Aktier o andelar

895:00

Inventarier....

. .58.5fi):0t)
s6000

1:00Kapitalunderskott ........ l343g
I(rotor 105.2593020



ABF s HÄLSINGBORGSAVDELNING

1969170

STÄLLNING PER DEN 1 MAJ 1969

/^

FöRLUSTKONTO

lntäkter:

Tillgångar:

Kasa... ...... 2.352:05
Postgiro . .... -. 6.660:46
Bankgiro. ......51.342:17
Sveriges Kreditbank 124.49
öv.Banker ...... 2.370:62
Diverse debitorer .19.836:55
ABFs studieork. 1.39500
Magnarp . .. .. ..58.500:00
Altier o andelar .. 560:00
Inventarier 1:00

Kronor 143.142:34

Deltagareavg.
Intiiktsriintor

från annan bildningwerk. . .

560.493:50
380.411:00

13.32500
30.863:70

228.857,02
76.858:30

6.508:22
Ärets förlust -.. 54.102'.23

Kronor l-351.418:97

STÄLLNING PER DEN 30 APRIL 1970

Skulder:

- Kiillskatt . . . . . . .33.637:00
Restskatt . .. . .. 4.50200
Div. kreditorer ...12.35300
Viirdeminskning Magnarp . . . . . . . . . . . .34.125:00
Jubileumsfonden 4_370:OO
Magnarps lotted . .16.172:30
Stipendiefond .. . 10000

IGonq 105.259:30
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Revisoremas utlåtande

Undertecknade revisorer, vilka ganskat ABF:s hiilsingborgsavdelnings riiken-

skaper, har funnit desa rätt och viil förda, alla poster styrkta med vederbör-
liga verifikationer samt i överensstiirntnelse med protokoll' vilka vi tagit del

av.
Den kontanta kassan, bankhandlingar och postgirc hÅr kontrollerats utan

anmtukningar.

Vi fiireslår diirför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir den tid rovisionen

omfattar.

Hiilsingborg i augusti 1970.

Bedil Pette$son Witliam Johnsson Harry Nordqwist ^i
Stadsrevisionens i Håilsingborg utsedde revisot, Kanslist K.G. Schumacher, har
granskat avdelningens räkenskaper.

rtt
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oflset?
boktryck?

kontorsoffset?
NP-tryck är känt

för att göra
kvalificerade
trycksaker
bra, billigt

och snabbt.
Ring

0,42114445g^

NP.TRYCK X AKIIEBOTAG
HÄSTHAGSVÄGEN 18 X 25b 05 HALSINGBoRG

lcl. vdtal 042174 44 5Q
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I IIAGNAIPSGAIDEN t KURSER & XONFEIENSER

liddor i sommdrfooro 8iörkhoaen,3 km Moonorpsodrden, som ör vinlerbonod och
.;;. om sk.ildetuilen3 ;rotion: Gå.den, ör olieelddd, dår öpp€n för kurcer och
huvudbvddnod inrynmer för€lösninat3ol, lonfeienser und€r holo årel. F6relös-
;;-ti;s:';c[ söll;koosrum. fvro 3bådds: ninossol och sölkkop*um ör olmörkto
rum. kö'k. molsol somi oersonäkum. Desr- lokaler för förelösninsor, konferenser'
utoÅ fin;i en onnexbiqanod inneh&llon- sruppo.beten och övriga hithörcnde ok'
da lG-12 sdndoldker. -- rivilerer, Mol serv€ros i 3ombond mecl
M;";"."i"E;d;; 6r idedlisk för s&völ kurser och ftonferenser efter förbeslöll-
lenire ioå koaoro b€3ök. I mån ov ut- nine.
rymäe underuommormånoderno finnslLii"'iiriräiåi'ii";;i;;i;;-;i;i;;. - I tacERtlv
I UTFLYKTSMÄL 49-sl9r41s-qr-de1-lq1noj--'r9.-.öi1 f9lmrndre löoer. lomren qer utryfime ror
G6nom 3itt vockro löoe o<h lrivsommo cd 20 lölt och sohtidist plob för lög.F
6mdivnind- med möili;l,el rill ovloDD. livel3 övriso oklivil€ler. Omoivninsen
ii.";. a. Moonoro:oårilå ett lömrliot Jl. qer de$utom möiliqhet lill rport- och
fly[timö1. K;tfeie;ero3 €fler fö;bÅlöll. friluflslövlinsor.
nrng.

FT RHYRNING GENOM ABF:s EXPEDITION,
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