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S1I)SVENSKA DAGBLADET SNALLPOSTEN

Mtndagen dn 12 december’1983

....

a

t

. ferna on&la sj. artsuniversit9tets tasad bländar tori
lien pa c
farande grannarna. Dâlig FN-anda, tycker insändaren
-
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Slack skylten!
EJ Den 4 september i àr hade
Sydsvenska Dagbladet en insän
dare, som gailde en for omràdet
(av miastag?) overdimensioncr
ad neonskylt. Skylten med tex
ten “The World Maritime Uni
versity” är placerad p FN-sko
lans fasad i MatmO och her en
bländand belysning, som är
•synnerligen besvãrande for en
el boende I omgivningen.
Nu har det alltsà gaLL sà lang
tid och alltingar oforändrat fOr
utom tL denna spokskylt flu ly
ser 17 av dygnets 24 timmar rakt
rnot oss (tidigare var det 10 timmar, men pa grund av den mOr
ka Orstiden, sà är “terrorn” far
langd)
Vi ãr nu inne I adventhOgti
den. Det àr en lorskräcklig upp
levelse att inte själv kunna regle
ra Ijusatyrkan I sina hem och M
skymning eller mOrker, när men
Onskar.
DeL àr heft oacceptabelt, som
det är flu och mycket nonchalant
aLt det inte är ändiat. Mistag kan
alla gOre, men dom bOrju râttas
till.
I deLta fall bOr Ijusstyrkan san
kas radikalt och tonade lainpor
sättas in, som harmonierar med
övrig varm “rnOnskensbelys
ning” i omgivningen. Den kost
naden är nadvandig far att be
rOrda boende ska kunna leva
med skylten.
Tills detta ãr ort — ha han
synsfullheten och slack skylten.
Vi liksom andra, vill ha var ad
vent- oth juiskymning ifred!

DeL är ju definjtivt inte I FN:s
anda att skapa obehag for and
ra.
Oct benaget bistánd bedes

• kort sagi
Gör det
radikalt!
13 Sank inte arbetstiden
soccessivt, t cx 1 timme
1985, 1 timme 1986, 1 timme
1987 osv. Dat rnedfOr bara
Okad stress pa arbetsplal
serna.
FOr ingen skall inbilla sig
att deL medfOr nya arbets
tillfállen. Del h,r vi et tidi
gare. Det blir bara att pres-.
sa den befintliga personalen ytterligare.
Skall arbLtstjdefl sànkas
maste dat goras radikalt.
Fran 40 till 35 timmar och
sedan frau 35 till 30 timmar
pa en gOng. Dà maste Our
anställas.
Persunligei-u anser jag alt
frivillig pensionsülder fran
60 or är baitre. Da mOste
vakauiserna [yllas med ar
betskraft util’rOn och ar
betsloshetsunderstödeu
Overfaras till peflsionarer
na.
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