Till samtliga medlemmar inom Sv. Hamn-arbetarförbundet.
Någon har sagt att generalen inte ensam vinner slaget utan att de
nån ga s oldaterna gemensamt vinner det åt honom. Nu är det kanske förmätet att
likställa redaktören och generalen med va.randra. 1 men när e.llt kommer till allt
är de t ändå

)~ å

att deras situationer i långa s-tyckan·- se.mma.nfa.ller.

Visst har redaktören det
~ ing 7

ytters~a

ansvaret för innehållet i en tid-

men den blir till sist så innehållsrik och läsvärd, som hälls medhjälpare

gör den till - en seger eller ett nederlag, Den tidning- Hamnarbetaren- som
nu s er dagens ljus är och kan aldrig bli något undantag. Det är förbundsmedlcmmarna, som måste hjälpa till att från sina olika arbetsplatser och avdelningar lämna. in det stoff, som skall fylla spalterna och spegla allt det som
händer inom förbundets intresseområde. Redan en sak gör detta till något
självklart. Den i Örnsköldsvik placerade redaktören kan omöjligen gissa sig
till vad som händer bland medlemmarna. i Luleå, Hörnefors, Sundsvall eller
n ågon annan plats. Han måste få uppgifter. Så snabbt som det över huvudtaget
är möjligt, Sedan är det hans sak att

bearbe~a

materialet och ge det den ut-

formning han anser vara lämplig för tidningen.
Nu behöver det och bör inte va.ro. enbart rapporter om det som sker
inom avdelningen eller i det vardagliga arbetet även om självklart mötesreferat
och liknande kommer att få ett stort utrymme. Helt säkert händer det också
mycket annat som kan vara av intresse inte bara för medlemmarna på orten. Gör
t,ex. någon av medlemmarna en god insats inom sången, musiken,id.rotten eller
något annat område är det värt att uppmärksammas. Gör du en resa eller har
gjort en och uppmärksammat något som du funnit märkligt eller trevligt, berätta om det, Det som intresserar dig kan säkert också intressera många av
dina kolleger• Har du någon god historia från nuet eller flydda tide'r , kom
gärna med den. Det sätter krydda på anrättningen. Och inte minst- om du fotografera r glöm inte bort att förse oss med bilder. Det lättar också upp och en
bra bild säger många gånger mer än många ord.
En sak till, Enligt min mening en viktig sådan, om vi vill göra
Hamnarbetaren till ett organ, som binder medlemmarna samman. Om någon av kamraterna fyller jämna år - 50,60 osv- vill vi gärna och i god tid ha data om
honom och helst också ett så färskt foto som möjligt,
Ja 0 det är bara några -av de önskemål- eller skall vi säga krav vi ställer till medlemmarna. Låt nu bara inte någon falsk blygsamhet med tanke
på formuleringarna avskräcka er från att medarbeta.. Den saken klarar gärna
redaktionen upp.
Hjälper ni bara samt och synnerligen till kan vi göra Ha.mnarbetaren
till en trevlig och värdefull tidning,
Redaktören

