Utländsk arbetskraft i skogen som anställts på samma villkor som svensk, har
samma rätt till sjukvård.
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Utländsk arbetskraft
har rätt till sjukvård
Hur ser det ut för den
utländska arbetskraft
en i skogen som blir
anställd och som får
samma villkor som
den svenska? Frågan
aktualiseras av Joakim
Gustafsson på Svensk
Skogsservice AB.
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MAT· SÄTTPOTATIS

Amandine, Purrtan, Maria, Minerva, Racket, Tima, Snöboll, King Edward, Asterix,
Hertha, Folva, !nova, Blå mandel, Gul mandel, KRAV-odlad Puritan. En del sorter en
bart sättpot. Res för slutförs av någon sort. Morötter, lök. Solrosfrö. Fodermorötter.
Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt (60%
bärhalt). Säljes från lastbil FREDAG 19/4: Bäckefors stn 8, Eds k:a 8.30, Dals Långed
mittemot alf 9.30, Billinqsfors jvstn 10.15, Bengtsfors jvstn 11, Laxarby P sjön 12,
Edsleskog rastpl 12.30, Amål jvstn 13.30, Säffle SJ godsm 14.30-15, Värmlandsbro
lastkaj 15.30. Ej kort. Nästa tur 315. 0767-97 05 56 www.potatisbilarna.se

EU-reglerna innebär att
man är socialförsäkrad i det
land där man arbetar redan
från första arbetsdagen.
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