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Ondsdagens aktiviteter
• Fællesmøder for alle lockutede
lærere, UUV’er m.fl. I Køge og
Stevns i nedlagt Nettobutik i
Ølby

Nyt ansigt i medieverdenen
Som et lyn fra en klar himmel, har en ny avis indtaget
medieverdenen. Selvom
mediet: ”Lockoutavisen”
kun netop er kommet på
gaden, er der allerede stor
interesse og mystik omkring
foretagendet.
Vi arbejder af vores egen fri
vilje og ganske ulønnet.

”Faktisk lever hele redaktionen af lån, da vi ikke modtager løn” udtaler en repræsentant for mediegruppen.
Den køber formanden for
Sammenslutningen af
MØgrige Gratisavisejere,
SMØG, ikke. ”Det er feje
hold og fuldstændig konkurrenceforvridende. Deres

arbejdsforhold må normaliseres snarest muligt” .
Avisen holder til i en nedlagt Netto-butik i Ølby, men
derudover er det svært at
finde konkrete oplysninger,
end dem, der er at finde på
avisens eget opslag.
Vi følger sagen.

Ølby: Quickpoll viser 98% opbakning til lærerne!
På et særdeles videnskabeligt grundlag, kan det dokumenteres at 98% af borgerne i Ølby giver deres utvetydige opbakning til lærerne i
konflikten.
En sammensat gruppe af
kvalificerede personer tog i
går opstilling ved Ølby station og serverede velforberedt DLF-suppe og metervare KL-suppe til glade og

overraskede forbipasserende. Ved opfølgende fokusgruppeinterview stod det
helt klart, at der var entydig
opbakning til DLF-suppen.
De sidste to procent af de
adspurgte var henholdsvis
forkølet og havde mistet
smagløgene og rawfoodfanatic, og derfor måtte svare ”ved ikke”.

”Useriøst” svarer anonym KLtalsmand. ”Det siger jo kun
noget om hvad arbejdsløse,
pendlere, studerende, pensionister, elever og andre
ligegyldige mennesker mener”.

NB! Bemærk venligst at KLmanden ikke er i stand til at
sætte komma — end ikke i
citat!

Denne side bør ikke vaskes over 40 grader!

• En tynd kop kaffe, er, hvad pendlere fra Borup blev mødt med på
stationen onsdag morgen
• Konfliktsuppe v. Ølby station –
Kirstinedalskolen
• Ellemarkskolen sang ”Den gamle
sang” på Køge torv samt i Rådhusgården
• Gårdvagter huserede omkring
centerpladsen i Borup

