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Hej igen!
Verksamheten fortsätter att rulla på. Nu är vi inne i en mer
intensiv period igen som vi brukar ha den här tiden på året.
Det är allt ifrån lokala reguljära och lönerevisionsförhandlingar
som ni kan läsa i separata rapporter om längre fram i tidningen,
träffar med skyddsombud, olika former av medlemsärenden,
Kick Off med verksamhetsplanering för ”nya” styrelsen,
distriktsmöte för Gävle-Daladistriktet, koncernövergripande
möten och förhandlingar i Solna och fackliga referensgruppens
årsmöte i BillerudKorsnäs. Utöver det så är det också en del
förberedelser inför förbundsårsmötet 24-25 maj
Medlemsdialog inför Europaparlamentvalet (EU-valet) och kommande avtalsrörelse
Förbundet är som vanligt ute på medlemsdialog den här tiden på året för att stämma av läget med
medlemmar på bruken. Till avdelning 3 kommer tisdag den 16 april Förbundets 2:e vice
ordförande P-A Pettersson och juniorombudsman Sara Wiinikka på besök. Avdelningar som är
planerade att besökas är Räddningstjänsten, PM2, Förrådet, Transport, PM4/5. Fiber, Lut &
Kraft och någon UH avdelning.
I år är det extra viktigt att stämma av läget eftersom vi står inför ett val, närmare bestämt EU-valet
och en avtalsrörelse som sätter igång på riktigt vid årsskiftet.
Om vi börjar med EU-valet som är den 26 maj så är det viktigare än vi tror att vi engagerar oss
och går och röstar i det valet. Då kan man fundera varför då? Jag tycker Johan Danielsson,
(LO::s EU-samordnare och (S)-kandidat till Europaparlamentet) beskrev det jättebra i
Karskäringens Januarinummer. Läs mer om ämnet i Fackligt Politiska rapporten.
Om vi glider över på nästa ämne som Förbundet vill diskutera ute bland medlemmarna är
kommande avtalsrörelse. Vad tycker du är den viktigaste frågan i kommande avtalsrörelse?
De senaste avtalsrörelserna har vi drivit löneökningen som ökning i kronor, är det något vi ska
fortsätta med eller ska vi räkna procentuellt påslag? Får du ledigt när du vill?

Avtalsrörelsen har så smått börjat komma igång
Men vad innebär det? Vad är fackets syfte med en avtalsrörelse? Jo, huvudsyftet är att förbättra
medlemmarnas anställningsvillkor och att se till att reallöner ökar. När ett kollektivavtal löper ut
ska parterna komma överens om ett nytt. Denna förhandlingsprocess kallas avtalsrörelse.
Innehållet i ett kollektivavtal är inte statiskt utan förändras genom förhandlingar. Ett avtal gäller
oftast mellan 1 -3 år.
Förbundet har bett avdelningarna stämma av läget ute i verksamheten om vad medlemmarna
önskar sig av avtalsrörelsen. Därför har vi varit ute lite och stämt av läget om vad som finns på
prioriterings- och önskelistan.
Ett konkret lönepåslag efterfrågades starkt! Våra grundlöner behöver höjas. Det är tack vare
OB-tillägget som det ser någorlunda bra ut. Men OB utgår för att vi kortar våra liv genom
skiftarbetet (dokumenterat av forskarna)
Många medlemmar på golvet intygar att den ökade stressen på jobbet påverkar vår hälsa negativt.
Bemanningen är fortfarande alldeles för låg. Arbetsmiljöreglerna måste stärkas tycker många.
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av ATK-kontot. Våra medlemmar sliter hårdare idag än
någonsin tidigare. Tid för återhämtning är dyrbar och
alla är beredda att slå vakt om den. Man vill att
Pappers förhandlare sätter just utökning av ATK högt
upp på förhandlingslistan. Medlemmarna vill fortfarande
ha valfriheten kvar, dvs. behålla möjligheten att efter
eget tycke ta ut ledig tid, kontanter eller pension från
arbetstidskontot. Likaså att nyanställda får den
trevalsmöjligheten. Det finns också önskemål från
medlemmar att våra förhandlare nu sätter press på
arbetsgivarna att de följer de lagar och avtal som gäller
både centralt och lokalt annars kan det bli en stökig
avtalsrörelse!

Kick off
Styrelsen bestående av ledamöter och ersättare
förstärkt med valberedare och revisor deltog på
styrelsens årliga Kick Off som genomfördes förra
veckan i Grisslehamn. Ämnen som behandlades var
arbetsmiljö och studiefrågor, rapport från revisorer och
valberedare m.m.
P-A Pettersson från Förbundet kom och informerade
lite om läget på förbundet och andra viktiga ämnen,
bl.a. inför kommande medlemsdialog m.m. Som vanligt
vid den årliga Kick Off:en stod verksamhetsplanering
för kommande år högst på agendan. Men vad menas då
med verksamhetsplanering?
Det fackliga arbetet ska bygga på medlemmarnas
uppfattningar, vilja och engagemang.
Verksamhetsplanen som läggs varje år ska beskriva vad
vi vill, varför vi gör det vi gör och hur vi ska gå tillväga.
Verksamhetsplanen ska vara ett verktyg för att uppnå
de fackliga målen. Verksamhetsplanen fastställs på ett
medlems/avdelningsmöte. Hur det ska genomföras
lägger styrelsen därefter fast i en aktivitetsplan, som
bl.a. besvarar frågorna vad, hur, vem/vilka, när osv.
Verksamhetsplanen bör ha en inledning med ett
övergripande mål för den fackliga verksamheten och
vad vi vill uppnå med fackligt arbete. Till exempel bra
avtal och villkor samt bra arbetsmiljö för medlemmarna,
ökad facklig styrka genom att värva fler medlemmar
och ökad synlighet på arbetsplatsen. Styrelsen har efter
dagarna i Grisslehamn flera bra förslag att ha med i
kommande års verksamhetsplan. Nu kvarstår
skyddsombudens förslag till verksamhetsplan som
kommer att hanteras vid skyddsombudsträffarna den 28
och 29 maj.

Papperstreans Ungdomsträff
Nu är det snart dags igen för Ungdomsträff som
Papperstrean Ung genomför varje år.
Papperstreans ungdomsträff After Stopp! genomförs i år
direkt efter vårstoppet 29 maj.
Det här är en möjlighet för er yngre att få information om
fackliga och skyddsfrågor. Det är jätteviktigt att vi får
med yngre som är lite nyfikna och intresserade av dessa
frågor inför den kommande generationsväxlingen. Vi ser
redan idag flera yngre, både tjejer och killar som blivit
skyddsombud och jag är helt säker på att vi kommer att
få se flera ta på sig uppdrag framöver. Som avslutning på
dagen blir det lite andra trevliga aktiviter. Till den här
ungdomsträffen kan alltså alla ungdomar, tjejer och killar
skicka in en intresseanmälan till Ungansvarig Sandra
Johansson om önskemål att delta.

Vårstopp
Vårstoppet närmar sig och planering och förberedelser
fortgår som bäst inför detta. Arbetsställets
huvudskyddsombud och flera av våra övriga
skyddsombud är som tidigare år inblandade i detta
arbete då flera av ombuden fungerar som ronderande
skyddsombud.
När stoppet väl sätter igång så är det som vanligt
mycket folk ute i verksamheten och riskerna ökar för
tillbud och olyckor.
Lova mig att ni tänker till innan jobben körs igång så ni
kommer hem i samma skick som ni gick till arbetet.
Kom också ihåg att rapportera in allt som kunde ha hänt
eller har hänt, riskobservationer, tillbud och olyckor. Ta
hjälp av skyddsombuden om ni är osäkra.

Passar på att önska alla en Glad Påsk!
// Kjelle
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Förhandlingsrapport
Befattningsbeskrivningar
Brandvakter SS&R
Företaget hade inför senaste förhandling delgett Pappers
ett förslag till befattningsbeskrivning för Brandvakt och
Brandvakt - Samordnare.
Efter att diskuterat befattningsbeskrivningarna med
skyddsombudet på avdelningen återkom Pappers i
denna förhandling och hade inget att invända mot dessa
och parterna godkände i och med detta
befattningsbeskrivningen. Pappers tryckte dock på
vikten av att komplettera med checklistor eller
arbetsbeskrivningar.

MK-tillägg
Pappers lyfte vid förhandlingen i februari frågan om
möjligheten att erhålla ett MK-tillägg när man gör något
som ligger utanför befattningen. Pappers lovade att
återkomma med konkreta exempel.
Inför dagens förhandling hade Pappers skickat exempel
till Företaget. Företaget bad att få återkomma i frågan
vid kommande förhandling.

Anställningsavtal för medlem
Pappers lyfte vid senaste förhandlingen frågan gällande
uppgifterna i anställningsavtalet för en medlem som bytt
befattning internt. Företaget tydliggjorde att diskussioner
hållits med medarbetaren kring bytet av befattning och
vilka konsekvenser detta innebär för lönen.
Pappers återkom vid dagens förhandling i frågan och
bekräftade att chefen och med medarbetaren haft
dialog om lönesättningen i samband med att
medarbetaren erbjöds den nya befattningen. I och med
detta har Pappers inget att invända mot avtalet..

MK/Kontaktmannatillägg
Pappers har lyft frågan om möjligheten att erhålla både
MK- och Kontaktmannatillägg för medarbetare i
Lokgruppen som backar upp på Transportavdelningen
och tvärtom.
Företaget tog med sig frågan och lovade återkomma i
nästa förhandling.

Avdrag för ogjord U-tid 2018
Pappers har haft en dialog med en medlem som fått
avdrag för ogjord U-tid under 2018 trots att denna
borde skrivits av. Frågan har hanterats med BKSC:s
hjälp och är nu löst.
Pappers ställde utifrån detta frågan om det finns risk att
det blivit fel för fler medarbetare.

Företaget svarade att så inte borde vara fallet. Cheferna
skall hantera detta i samband med årsskiftet och har
BKSC till hjälp. Om ändå någon medarbetare
upptäcker en felaktighet uppmanas denna ta kontakt
med sin chef för att reda ut ev. felaktigheter.

Flytt av semester på grund av utbildning,
Geneveskolan
Pappers ställde frågan om hur det ser ut med
möjligheten att bevilja flytt av semestern för den medlem
som antagits till Geneveskolan.
Företaget svarade att frågan ligger hos chefen och
medarbetaren har även uppmanats att försöka byta
semesterperiod med någon kollega. Ett alternativ som
företaget presenterade i förhandlingen var att flytta
huvudsemestern utanför semesterperioden.
Företaget jobbar vidare med frågan för en lösning och
lovade att återkomma

Rutiner vid graviditet
Pappers efterfrågade hur rutinen ser ut för hantering av
gravida medarbetare som eventuellt kan bli utsatta för en
skadlig risk i sina ordinarie arbetsuppgifter.
Företaget svarade att det finns en AFS som styr detta
samt en lokal instruktion i Kompassen. Där står att
medarbetaren skall kontakta sin chef, som ansvarar för
att en riskbedömning görs med hjälp av
arbetsmiljöingenjören och skyddsombud. Med fördel
kan även Previa delta. Företaget lovade att ta upp detta
till info på kommande gruppchefsmöten.

Vikariefrågan vid föräldraledighet
Pappers ställde frågan kring hur Företaget ser på
vikariefrågan vid föräldraledighet då behovet ökat i och
med den påbörjade generationsväxlingen.
Företaget svarade att vikarier tas in för de ledigheter
som uppstår. Ju tidigare Företaget får kännedom om
ledigheten desto bättre möjlighet finns att planera detta
på ett bra sätt.

Begäran om retroaktiv betalning
Pappers lyfte frågan om retroaktiv betalning för en
medlem som i samband med förhandlingen i februari fick
ny lön från den 1/3-2019. Pappers menar att
retroaktivitet bör tillämpas från den 1/1-2019.
Företaget svarade att de haft en dialog med ansvariga
chefer i frågan och föreslog att retroaktivitet ges från den
1/2-2019. Pappers accepterade Företagets förslag.
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Lönerevisionsförhandlingar 2019

Pappers lyfte frågan gällande tillgång till uppgifter i
anställningsavtal för nyanställda. Frågan är uppe för
diskussion i den företagsgemensamma AU-gruppen och
Pappers syn är att Företaget föregått beslutet i AU och
nu börjat med en tillämpning innan beslut fattats.
Företaget svarade att det stämmer att rutinen lokalt har
förändrats då beslutet från centralt håll och AU dragit ut
på tiden.

Då var det dags att förhandla för det sista av det treåriga
avtalet som centrala parter förhandlade om och
fastställde i april 2017.
2019 års lönerevisionsförhandlingar har pågått sedan i
februari mellan Pappers och BK, då företaget lämnade
över ett förhandlingsunderlag på förslag på nya löner till
Pappers som ska gälla from 1 april i år.
Vi har hittat en del fel i underlagen som bollats fram och
tillbaka, men nu är vi i mål. Ett förslag som styrelsen och
övriga medlemmar nu ställt sig bakom.
Avtalet gäller alltså retroaktivt från 1 april.
Löneökningen bör komma med på aprillönen.

Lönegradsuppflyttning
Pappers lyfte frågan gällande lönegradsuppflyttning för
en medarbetare på Kvalitet, QC.
Företaget tog med sig frågan och lovade återkomma.

Förändringar i betalgrader
Förändringar i befattningsgrader och betalningstillägg
gicks igenom och fastställdes.

Nästa förhandlingsdag är den 26 april

Utgående månadslöner höjs generellt med 310 kronor.
Till de lokala parternas förfogande ställs ytterligare
utrymme om 310 kronor att fördelas i lokal förhandling,
där vi följer lokalavtalets skrivning.
Särskilda tillägg uppräknas med 2,1%
Lönerevisionsförhandlingar med Göranssons och
SwedPaper ligger vi i startgroparna med.

1 Maj
Snart är det dags att samlas igen för årets demonstrationståg den 1 maj.
1 maj är arbetarnas dag och viktig inte bara av nostalgiska skäl, utan det är den dagen då vi i
arbetarrörelsen - både den fackliga och politiska - kan föra fram våra budskap och våra krav på ett rättvist
samhälle och våra visioner inför framtiden.
Det är många viktiga frågor som våra fackliga företrädare kämpat och demonstrerat för, och som vi kan
tacka dem för ett rättvisare samhälle.
Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO
och Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte varit där vi är idag.
Så kom och slut upp i leden och gå med i 1a maj-tåget.

Ha det gott // Kjell
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Fackligt-Politisk rapport – EU-valet 26 maj
Europaparlamentsvalet (EU-valet) genomförs den 26 maj. Det är som sagt viktigare än vi tror att vi engagerar oss
och går och röstar i det valet. EU-samarbetet är viktigt för Sverige och för LO:s medlemmar. Den
gränsöverskridande handeln inom EU är avgörande för svensk exportindustri, i förlängningen även för vår välfärd.
EU är också nödvändigt för att Sverige och övriga medlemsländer ska kunna vara med och påverka den globala
utvecklingen, inte minst vad gäller handel, migration, säkerhet och miljö.
Det betyder inte att allt som EU gör är bra. EU-samarbetet behöver utvecklas gällande
respekten för fackliga rättigheter och nationella arbetsmarknadsmodeller, frågor som är
viktiga för svensk och europeisk fackföreningsrörelse och dess medlemmar.
Frågor som ordning och reda på arbetsmarknaden, stärkt konkurrenskraft och respekt
för demokratin och grundläggande rättigheter.
Dagens situation där företag kan kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av de anställdas löner och arbetsmiljö
är oacceptabel. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. LO:s krav är att ett socialt protokoll
införs i EU:s fördrag för att grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna.
Företag som stadigvarande bedriver verksamhet i ett land ska betraktas som etablerat i det landet. Kontrollen ska
ske där arbetet utförs. För att bekämpa utnyttjande av människor, skatteundandragande och företagande måste
medlemsländernas handlingsutrymme öka. Här har vi en öppen konflikt mellan höger och vänster i svensk politik.
Högern menar att vi måste acceptera att företagen importerar lastbilschaufförer, vägarbetare, byggnadsarbetare,
bärplockare, diskare och så vidare till lägre löner och sämre arbetsvillkor än i svenska kollektivavtal. Det är en
frontalattack mot hela idén med den svenska kollektivavtalsmodellen!Den politiska utvecklingen i Europa är
oroande. Populistiska och högerextrema partier vinner stora framgångar på en kombination av EU-kritik och
flyktingmotstånd. I flera medlemsländer styr nu politiska partier som ifrågasätter de öppna demokratiska samhällen
som många av oss tagit för givna.
Sammantaget ställs alltså demokratin inför nya och allvarliga hot som också sätter de fackliga fri- och rättigheterna
under press. Det är svårt att tänka sig en stark och fri fackförening i den typen av samhällen som dessa
högerpopulister säger sig företräda. I Ungern har regeringen redan inskränkt yttrandefriheten, föreningsrätten och
strejkrätten. Självklart måste övriga EU-länder markera stenhårt. Länder som allvarligt bryter mot unionens
grundläggande värden måste fråntas sin rösträtt i rådet. Det är viktigt att de instrument som finns till förfogande
används för att säkra respekten för grundläggande demokratiska värden och en fungerande rättsstat. Det är en
förutsättning för att bli medlem i EU och bör också vara en förutsättning för att kunna fortsätta vara en fullvärdig
medlem.
Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att dessa tre frågor hänger samman. Dagens situation med
låglönekonkurrens på arbetsmarknaden bidrar till att skapa misstro mot politiska partier och mot våra demokratiska
politiska system. En misstro som är farlig men samtidigt förståelig. På samma sätt är det med den ekonomiska
politiken. När ojämlikheten breder ut sig och delar av samhället inte längre får ta del av den ekonomiska
utvecklingen ökar misstron och stödet för krafter som vill underminera demokratin.
Försvaret av våra demokratiska institutioner kan därför endast föras genom att hantera de faktiska problem som
vanligt folk möter i sin vardag. Och det finns problem som behöver lösas. Idag bidrar EU-samarbetet till en osund
konkurrens på svensk arbetsmarknad. Lösningen är dock inte att i ilska vända oss bort och överlåta åt andra att
fatta besluten. Tvärtom. Ilskan måste vi använda konstruktivt, annars spelar vi bara våra motståndare i händerna.
Det är dags att stärka arbetstagarnas ställning i EU. Valet handlar om vilka som vill öka tryggheten för vanligt folk.
Rösta för ordning och reda på arbetsmarknaden, för stärkt konkurrenskraft och värnandet av
demokratin i Europaparlamentsvalet den 26 maj!
Johan Danielsson, (LO:s EU-samordnare och (S)-kandidat till Europaparlamentet)
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Nya lönerna gäller
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från 1 april 2019
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken alla lång-och kortbeningar! Hoppas ni morr brö i kolan,
kotan och knarrkörteln, och att ni börjat känna vårkänslor. Kanske inte ännu
på grund av väder och temperatur, men i kropp och själ kanske? Ni kanske
har börjat kasta gegga på varandra som flörtkulor va? Om ni inte ännu hälsat
vårens ankomst så tycker jag att det är hög tid att ni gör det. Trots ett och
annat bakslag så börjar det bli blått och gult vid vägkanterna – svenskar som
byter till sommardäck. Varför inte springa genom en plantering med utslaget hår
och fladdrande polisonger hunder utstötande av diverse jubelsånger och
tarzanvrål. Kan ni inte vråla som tarzan så vråla som farsan då istället.
Sedan gnager ni på en fläskstek eller ett kålhuvud och halsar rödtjut eller
hallonsaft. Förresten, på tal om att vråla, husse benrättade att han trodde tills
han var tio år gammal, att Gud bodde i badrummet. För varje morgon bankade hans pappa på badrumsdörren och
vrålade: ”Herregud! Är du fortfarande därinne!?”
Ni tvåbeningar firar för lite tycker jag rent benerellt. Och protesterar för lite gör ni också! Nu när det snart är påsk
tänker man ju osökt på Jesus. Tänk att bli korsfäst, död och begraven va. Och sedan återuppstå ifrån de döda!
Snacka om protest va!? Det var något annat det, än att sitta i soffan och halvhjärtat säga ifrån åt en telefonförsäljare.
Ett annat vårtecken är ju att fotbollsallsvenskan har satt igång igen. Jag tycker att det ser väldigt skojigt ut när ni
tvåbeningar imiterar hundar på det viset. Jag benar, ni jagar en boll, hunder ledning av en gubbe som blåser i en
visselpipa, samtidigt som ni flåsar och skäller. Och runtomkring står och sitter det andra som tittar på, och ylar och
skäller dom också.
Och barmark med tillhörande gegga har vi också fått nu, till min stora glädje. Så fort husse tittar bort så passar jag
på att rulla mig i första bästa gyttjebad. Och tänk vad det töar fram roliga saker varje vår. Förutom dom sedvanliga
snusdosorna, vantarna, fläsksvålarna och hockeyklubborna, så töade det också fram på gården därhemma, ett antal
grönsnytor. Och det var det ju ingen som visste vad det var ens, så det blev några hätska diskussioner hörde jag,
om hur dom skulle sopsorteras. Fast det har löst sig, för helt plötsligt var grönsnytorna borta. Det var jag som
grävde ner dom, för att grävas upp igen vid något väl valt tillfälle. Ben det är en hemlis så benrätta det inte för någon.
Hoppas ni hunnit sova igen den timme vi förlorade i omställningen till sommartid. Man kan ju hitta ljus och mörker
var och när man vill ändå, benroende på vad man letar efter. Är ni till exempel säkra på att kylskåpslampan släcks
när ni stängt kylskåpsdörren? Kanske man ska lita på att ljuset finns fast man inte ser det? Ni kanske borde göra
mer som oss hundar – titta uppåt!
Innan ni får det tvivelaktiga nöjet att höra ifrån mig igen så kommer ni att ha haft storstopp i rastgården, så se till att
jobba lugnt och säkert för hundan! Både hemma och på jobbet! Var snälla mot varann, ta ut grillen och ha det så bra
som ni förtjänar. Och yla gärna en hälsning till din onkel Jonrad i Finspång. Benare!

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Studiekommittén finns nu äntligen på Papperstreans hemsida!
För att hitta dit går du in på, www.papperstrean.se/ klickar på
medlemsinformation och studier så skall du vara inne. Om allt går bra
ska du där bland annat kunna finna svar på:

Vem är med i Studiekommittén?

Utbildningsdepartementet



Aktuella utbildningar med datum för utbildningen och sista
anmälningsdatum.



Rapporter från diverse möten med utbildningskaraktär.



Länkar till studiesidor där du kan hitta intressanta utbildningar.



Länk till frågor och svar om våra studier. Det kommer ofta frågor
om exempelvis hur man anmäler sig till en utbildning? Vad har man
för betalning när man deltar på en facklig utbildning? Hur reser man

till utbildningen och vem beställer biljetter? Detta är bara några av de frågor som dyker upp många gånger
varje år. Jag kommer att föra in så många som möjligt av era frågor på hemsidan så blir det säkert lättare
fördig att snabbt få svar på dina frågor.

Gå in på www.papperstrean.se!
Rapport från möte med Studiekommittén 20190327
Mötesplanering 2019/2020. för Studiekommittén: 31/5, 2/10 , 4/12. 2020: onsdag 5/2 och onsdag 1/4.
Studier i Pappers avdelning 3 i framtiden. Diskussion på förra mötet med studiekommittén den 29 januari
att vi bör komma ut på alla avdelningar på något sätt till ombuden och medlemmarna för att diskutera
utbildning. Vi i studiekommittén behöver hjälp av skyddsombuden att sammanställa de brister och behov av
utbildningar. Vi behöver också hjälp att nå ut till nya ombud och medlemmar. Förslag att vi skall ta upp frågan
till diskussion med ombuden på julträffarna 2019.
Studier på hemsidan. Vi gick på vår hemsida för att titta på studiesidan och se hur vi kan förbättra den.
Mats Linander hade efter samtal med Tomas Hjalmarsson gjort flera åtgärder och det såg bra ut. Vi kommer
att ta upp frågan som en fast punkt på dagordningen och försöka förbättra studiesidan ännu mer.
Studieplanering 2019 i Papperstrean.Arbetet pågår med vår studieplanering inför Gävle-Dala:s
studiekonferens 6-7 maj 2019 pågår. Fiber hade möte idag och sedan återstår det endast Lut & Kraft som
träffas den 10 april. Då alla ombud inte deltar på ombudsträffarna kommer Tomas Hjalmarsson att skicka ut
material och information för studieplaneringen så att så många som möjligt har möjlighet att delta och får
komma med förslag till åtgärder.Samma material kommer att skickas ut till Papperstreans styrelse, revisorer
och alla kommittéledamöter i Papperstrean.
Studiebesök i Gävle-Dala.Efter diskussion så framkom det ett förslag att studiekommittén vill besöka sina
kollegor i avdelning 4 i Fors. Jan Valkeinen är intresserad att följa med och Sandra Bohlin kommer att
tillfrågas om intresse. Tomas Hjalmarsson tar upp frågan på nästa styrelsemöte och kontaktar
studieorganisatören Stefan Ekdahl i avdelning 4 i Fors för att se om det är möjligt och när i så fall vi kan
träffas.
Aktuella utbildningar 2019. Vi har fyra deltagare från Papperstrean på Lag & Avtalskursen där man
genomfört steg 1 nu under mars och steg 2 genomförs i april. Fem deltagare har antagits till ungdomskursen
den 8-11 april där Sandra Johansson från avdelningen är en av handledarna.
Nästa möte. 31 maj 2019 kl.08:00-12:00 i VU-rummet på 152:an (som vanligt).
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Studiekommittén: 2019: 31/5, 2/10, 4/12 2020: 5/2, 1/4
Pappersutbildningar:
Förbundskurs
Steg 1 9-12/9, steg 2 30/9-3/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Lag & Avtal:
Steg 1 16-9/9, steg 2 8-10/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Ekonomiutbildning: 19-21/11 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 2/10-2019.
Miljökurs:
Steg 1 11-14/11, steg 2 3-5/12 i Göteborg, senaste anmälningsdag 27/9-2019
Revisionskurs:
10-12/12 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 27/9-2019.
Utbildningar på Runö Folkhögskola
Huvudskyddsombud 1: 19-21 augusti, senaste anmälningsdag 20/6. 7-9/10, senaste anmälningsdag 9 augusti.
25-27 november, senaste anmälningsdag 27 september.
Huvudskyddsombud 2: 10-12 juni, senaste anmälningsdag 12 april.
23-25 september, senaste anmälningsdag 28 juni. 9-11 december, senaste anmälningsdag 11 oktober.
Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka på LO:s hemsida förutom ”Insikter”. Kallelser till
de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista anmälningsdatum. Du kan
redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som skulle passa. Gå gärna in på Pappers
och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant för just dig. Adresserna till dessa hemsidor
finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.
Länkar om studier (finns även på vår hemsida, www.papperstrean.se!!).
Pappersindustriarbetarförbundet: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året
och i ett tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på länken nedan och klicka
på ”Kalendarium” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste
ansökningsdatum för kursen. www.pappers.se
Runö Folkhögskola. Genomför ett flertal arbetsmiljöutbildningar. Gå in och titta på deras program på
nedanstående adress.https://www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
LO: Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så
skall vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns anmäla dig till utbildningen. Du kan söka alla utbildningar
utom ”Insikter” i utbildningsprogrammet http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/
los_centrala_kurskatalogg
Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu möjlighet att anmäla sig till utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på någon av
ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande till mig på
studieorg@papperstrean.se direkt efter att du anmält dig där du skriver:
Namn.,Telefonnummer som jag kan nå dig om behov finns., Vilken utbildning du har anmält dig till?
Vem som genomför utbildningen, exempelvis Pappers, Runö eller LO?
När utbildningen kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till dig om det behövs.
Detta för att jag så snabbt som möjligt får reda på när någon har anmält sig.
Du kan också precis som tidigare anmäla dig till mig. Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka in den till mig
precis som vanligt i ett internkuvert adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Det går även bra
att skicka via e-post studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten.
Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan.
Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns oftast där på
måndagar 8:00–16:00 om jag nu inte har jobbat natt före (A-Skift). Telefon: 026-191053. E-post:
studieorg@papperstrean.se Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör
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Gör en Livsbesiktning en betryggande titt in i framtiden
Även om vi inte kan svara på vart ditt liv är på väg vågar vi lova att det kommer bjuda på överraskningar. Även
sådana du helst sluppit. Olyckor sker, känslor svalnar och nya känslor blossar upp. När det sker är risken stor att du
upptäcker regler och lagar som påverkar dig och kan göra en redan svår situation ännu krångligare.
Få är insatta i familjejuridik. Därför bjuder vi dig på en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr). Du får då
prata med en av våra jurister som analyserar just din familjejuridiska situation och ger svar på vad som händer med
dina tillgångar och relationer om du till exempel skulle gå bort eller separera. Du får även veta hur du kan förbereda
dig och vad du kan göra för att få det som du vill.
Börja med att se över frågorna nedan. Om flera av påståendena stämmer in på dig rekommenderar vi dig att du
bokar en Livsbesiktning®. Det är tryggt att veta vad som händer i framtiden. Det kostar dessutom ingenting
Jag är sambo...


och vill att min sambo ska ärva mig



och har barn sedan tidigare



och betalade mer än min sambo när vi köpte bostaden



och har köpt saker till det gemensamma hemmet för egna pengar



och vill kunna behålla ”mitt” om vi någon gång separerar

Jag är gift...


och har barn sedan tidigare



och har ärvt något som jag vill ska stanna inom min släkt



och äger mycket mer än min make/maka



jag vill kunna behålla ”mitt” om vi någon gång skiljer oss

Jag är ensamstående...


utan barn och vill själv bestämma vem som ska ärva mig



utan barn och vill inte att mina föräldrar ska ärva mig om något händer

Jag har barn...


och vill inte att mitt barn ska dela arvet med sin make/maka vid separation/skilsmässa

Jag äger...


en lägenhet, villa eller fritidshus



något som jag vill att någon ska ärva

Pappers 3:ans Försäkringsansvarige/informatör Leif Mellin/Anders Blom
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Tänk på att du som medlem ung som gammal
Har rätt till 3 timmar/år i Juristhjälp därefter har vi ½ priset per timme om det behövs.
Förbered dig och tänk på hur du/ni vill ha det och prata igenom det så spar man tid, om du utnyttjar 2 timmar
så har du 1 timme kvar att utnyttja under året.
Kontakta Familjens jurist Ring: 010-458 08 00 kl.8-17.30 mån-tor. 8-17 fredag
Boka på nätet bokning@familjensjurist.se Webb https://www.familjensjurist.se
Du blir kontaktad av familjens jurists kundcenter och ni bokar en tid med en jurist
Ditt ärende hanteras vid normal beläggning inom 2-3 arbetsdagar

Familjerätt frågor gällande:
Äktenskapsförord, Samboavtal, Bodelning, Vårdnad, boende och umgänge mm
T.ex. man äger en bostadsrätt och säljer den flyttar ihop och köper något nytt, då är det viktigt att man skriver
någonstans att man har fört in pengar i den nya bostaden om man sedan går skilda vägar.

Arvsrätt frågor gällande:
Testamente, Bouppteckning, Arvsfrågor, mm

Konsumentköp
Frågor i samband med köp av varor och tjänster

Pappers 3:ans Försäkringsansvarige/informatör Leif Mellin/Anders Blom

Fackliga Stödgruppen
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet,
som man kan vara på väg att hamna i eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518
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Trivselföreningen
En ljummen majkväll med båt, mat och aktiviteter i trevligt sällskap.
Det låter väl lockande. I härliga Vårvik dessutom.
Wind Event kör oss runt på snabba RIB-båtar, ca 30 min.
Därefter lite aktiviteter som de ordnar åt oss.
När leklusten fått sitt och vi blivit hungriga så ordnar de
maten på Muurika. Vi får fläskkött, grönsaker, kulpotatis och sås, bordsvatten
till det. Öl och vin finns att köpas separat.
Går att ordna annan mat, men endast vid seriöst behov. Skriv i anmälan.

När: 24 maj kl.18.00
Var: Vårviks Brygga
Pris: 300 kr för medlemmar 600 kr för icke medlemmar
Sista anmälningsdag 9 maj. Begränsat antal platser så vänta inte, maila nu. :)
För anmälan maila laila.andersson@billerudkorsnas.com
För medlemskap i Trivselföreningen maila johanna.ydringer@billerudkorsnas.com 100 kr/år

Nu kör vi igång!
Kom igång med träning på Tvätten i gymnastiksalen. Varje måndag kör vi pass med funktionell lågintensiv
träning för dig som vill komma igång och bygga upp en styrka och rörlighet från grunden.
Träningen passar även den mer erfarna.

Välkommen.
Träningstider på måndagar
Klockan 12.15-13.00
Klockan 14.15-15.00
Klockan 16.15-17.00
Klockan 18.15-19.00
Träningen leds av företagssköterskan Ingela Stigenberg Previa.
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Tack!
Tack till all uppvaktning
i samband med min pensionering.
Anders Hörberg SwedPaper PM 4-5.

DAGENS ARBETE STARTAR NY TIDNING
Belastningsskador, buller, vibrationer, farliga kemikalier, allt mer stress – som leder till olyckor, skador och att en
person dör på sin arbetsplats varje vecka.Dagens Arbete
bevakar industrins arbetsmiljö intensivt och regelbundet och
har också gjort att antal specialtid-ningar inom ämnet. Nu tar
vi nästa steg – och riktar oss direkt till skyddsombud inom
LO-förbunden. I september kommer första numret av Dagens
Arbetsmiljö. Förutom att tidningen ska vara ett verktyg för
förtro-endevalda ska vi skapa ett sammanhang. Vi vet att
många utsätts för mycket press och ibland kan uppdraget
kännas ensamt, säger Helle Klein, vd och chefredaktör för
Dagens Arbete.
Tidningen kommer att innehålla vassa granskningar av känt
Helle Klein, chefredaktör för Dagens
DA-märke men framför allt vara ett handfast verktyg för det
Arbete och Dagens Arbetsmiljö.
Foto: DAVID LUNDMARK
dagliga arbetsmiljöarbetet. Vi kommer att lyfta de goda exemplen
som förebygger skador, låta experter reda ut krånglig juridik, låta eldsjälarna berätta om sina fram- och
motgångar, och ge tips om hur kroppen och själen orkar med att vara skyddsombud.
Tidningen blir en kommersiell produkt som bygger på prenumerationer och annonser. För formen på den nya
tidningen står DA:s redigeringsansvarige Isak Krantz. Om höstens utgåva får ett bra mottagande ska tidningen
komma ut fyra gånger per år från och med början av 2020. Redan nu finns en Facebooksida (facebook.com/
dagens-arbetsmiljo) för den som vill följa arbetet.
– Det kan tyckas lite galet att starta en papperstidning 2019, men vi tror på formatet.
Magasinet ska ha en lång livslängd, kommenterar Helle Klein.
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Resereportaget
Hej, alla kära läsare!
Har fått höra att, många av er saknat mina små
reseskildringar men nu är det dags igen. Resmålet i sig
har många varit till och förhoppningsvis kommer ännu
fler att besöka detta ställe. Och jag tänkte ge några tips
om resmålet och ni ska veta att det finns oändligt mycket
mer att göra därborta.
Låt mig få presentera Sociala Fondens hus i Fort Myers,
Cape Coral, Florida!
Om vi börjar med själva resan, som kan ske via många
olika destinationer. Vår bokning gick via London
(Heathrow) till Miami International. Och som flygbolag
över Atlanten kan jag varmt rekommendera ”Virgin
Atlantic”! De hade en fantastisk service ombord, även
för oss i Ekonomiklass. Bra mat, fri dryck och trevlig
personal gjorde resan behaglig i bägge riktningarna. Den
vi hittade kostade 3,465kr/person tur o retur
I och med att vi har bytesdag på en torsdag kunde vi
inte utnyttja direktflyg med Norwegian, som är det enda
bolag som har direktflygningar till Florida (Fort
Lauderdale). Dessa flyg avgår endast på lördagar, i alla
fall under februari-mars. Att flyga på Miami innebär att
man måste köra bil över Everglades för att komma till
huset. Alternativa flygplatser är Tampa, som är en
enklare körning till Cape Coral eller Southwest
International (Fort Myers Airport) som bara ligger några
mil från huset. Men dessa flygningar innebär mycket
längre restid, även körtid med bil inräknad. Det kan bli
upp till 10 timmar längre så Miami eller Fort Lauderdale
rekommenderas av undertecknad. För ni måste ha bil
och ni måste köra vart ni än ska när ni befinner er i
Florida! Men för er som känner er oroliga, det är inte
värre än att köra i Stockholm. Behöver man byta fil, då
blinkar man och håller koll bakåt, för man blir insläppt
utan problem. Och medans jag ändå tar upp detta med
bilkörning, kom ihåg att det är tillåtet att svänga höger
vid rödljus OM inte skylten ”NO TURN ON RED”
sitter innan korsningen. Då måste ni vänta på grönt ljus.
Ifall ni kommer till en korsning där rödljuset även har en
”röd pil”, då är ni skyldig att stanna till innan ni fortsätter,
precis som våra egna stopptecken. Kändes lite kymigt
när jag hade en polisbil vid sidan om som skulle rakt
fram och jag skulle svänga.
Att hyra bil kan man göra på många olika sätt. Vi valde
att boka via ”Ticket” som såg till att vi fick alla
försäkringar som behövs. För när ni kommer till USA,
då vill uthyrarna pracka på er alla möjliga extra
försäkringar. Då är det skönt att veta att allt är ordnat
hemifrån.

Vi var 8 personer på resan och vi valde 2 stycken
7-sitsiga bilar för att få plats med allt bagage. Storleken
på bilen är viktig, tycker jag. Dels komfort men
framförallt säkerheten. För med ett bränslepris på drygt
6kr/litern är det ganska billigt att ta sig många mil även i
en större bil. Att ta med egen GPS eller hyra är att starkt
rekommendera. Tar ni egen, se till att den är uppdaterad
för Florida! Om ni tänker hyra GPS, gör det här i
Sverige i så fall. Det är mycket billigare än via
hyrbilsbolaget. Testa ”hyrgps.se” ifall ni inte har andra
bättre alternativ.
Nog om själva resan och dags att berätta om boendet.
Efter att ha tagit oss igenom Immigrations på Miami´s
flygplats, åkte vi mot Fort Myers. GPS:en tog oss ut från
Miami och in på I-75 mot Naples. Vi landade sent på
kvällen och körde tvärs genom Everglades på en av de
rakaste vägsträckor jag kört. Det är nog närmare 50 km
mellan de få svängarna som finns på den vägen. Väl
framme svänger vi in på gatan och vår GPS meddelar
glatt att, ”om 200 meter har ni nått er destination på
höger sida”. Äntligen framme efter en lång resa..
Huset har nummer 2216 och vi räknade in hus för hus:
2208-2210-2212-2188-2366???? Hallåå, vart tog
2216 vägen?? Det visade sig att, det fungerar inte riktigt
som i Sverige med husnummer. Vi hade passerat ett helt
upplyst hus där alla lampor var tända och missade därför
vår infart när vi trodde huset skulle vara nedsläckt.
Att bo 8 personer i huset är inga som helst problem.
3 stora sovrum och ett lite mindre gjorde att det fanns
gott om plats och alla fick sitt egna utrymme att gå undan
till om man ville.
Med tanke på temperaturen valde vi att ta samtliga
måltider på uteplatsen. Gäller att inte sitta där när solen
värmer som mest på eftermiddagen. Maten inhandlades
med fördel på ”Publix” som inte ligger mer än ett par
kvarter från huset. När vi kom började vi vår inhandling
på ”Walmart” som har öppet dygnet runt. Det kanske är
något billigare men ”Publix” är klart fräschare som butik!
Matpriserna är över lag jämförbara med de svenska,
möjligen något billigare på vissa varor. Vi valde att laga
minst ett mål mat om dagen hemma. Det finns en jättefin
gasolgrill och USA är känt för sitt fina kött så det är
perfekt att utnyttja tillfället till en god middag i
solnedgången.
Vill man gå ut och äta lunch, då kan det vara trevligt att
prova på Amerikanska pannkakor hos ”Denny´s”.
Tjocka, goda pannkakor med lönnsirap och olika
frukter till, riktigt gott! Sen finns även ”Taco Bell” inom

- 19 gångavstånd från huset. Att polisen äter där ger ofta en
signal på att det är bra mat och så var det.
Och det var där som jag passade på att fråga polisen
om hur det fungerar med alkohol och bilkörning, vilka
regler som gäller. De svarade att, ”du kan dricka alkohol
så länge du inte känner dig så påverkad att du är en fara
för andra trafikanter”. Det vill säga, du dricker på eget
ansvar innan du kör bil! Anledningen till deras
”generösa” alkoholpolitik ligger i att folk ska kunna ta sig
till restaurangen och äta samt dricka gott. Men som
svensk känns det konstigt att dricka 2 stora öl och
sedan sätta sig bakom ratten.
Vill man äta på kvällen, då är det säkrast att boka bord
på det ställe man ska besöka. Det finns hundratals
restauranger att välja på och jag tänkte tipsa om två av
dessa.
På ”Fords garage” i Cape Coral har dom en fantastisk
tonfisk till förrätt och välj att ta en klassisk burgare efter
det. Det hänger gamla bilmotorer i taket och
bensinpumpar efter väggarna och de har Fords logotype
på hamburgerbrödet! Riktigt häftigt ställe men bokning
behövs innan.

alldeles bredvid som serverar en ”shrimp basket” till
lunch som inte gick av för hackor. Den stranden är liten
och lugn jämfört med Fort Myers Beach som är ett
myller av allt! Det tar 10 minuter från huset att köra dit
och man parkerar vid marinan som ligger just före
infarten till stranden.
Att åka till Sunibel eller Captiva blir lite långt varje dag,
dessutom kostar det 5$/timmen att parkera därute.
Dessutom finns inga restauranger i strändernas närhet så
egen lunch måste tas med.

På vägen hem från Captiva tog vi chansen att stanna till
vid en brandstation. Då min kära fru är brandman i
grunden, tog vi chansen att få göra ett litet studiebesök.
Vi ringde på och en ung, snygg och vältränad kille kom
ner och visade all utrustning man använder i bilarna. Att
säkerheten och osäkerheten är stor i USA förstod vi när
det backade upp en polisbil vid infarten där vi stod.
Polismannen hoppade ur bilen, tog en snabb blick på
oss och började sedan spola av sin blänkande fina bil
med en vattenslang. Det var givetvis ingenting annat än
en säkerhetskontroll av oss, att vi inte var några som
hade oärliga syften med vårt besök!

Ett annat ställe är ”Nervous Nellie´s” som ligger vid Fort
Myers Beach, ca 20 minuters körning från huset. Där
serverar man fantastiska Spare Rib´s av bästa kvalitét
på bryggan. Välj mellan halv eller fulla rib´s och den som
valt fulla och ätit upp allt, den ska få en liten present av
mig personligen. Herregud, va mycket mat på den!!
Åker man och badar i havet, då föredrog vi Cape Coral
Beach med gratis parkering och en fin restaurang

Är man i USA finns det massor att se och göra, oändligt
mycket! Jag tänkte tipsa om några saker som vi gjorde.
Shopping är ofrånkomligt! Packa lätt, åk hem tungt.
Trots att dollarn är dyr går det att fynda. Vi tog en tur till
Fort Lauderdale och USA´s största Outletcenter,
Sawgrass Mills. Där finns över 350 butiker med billiga
varor. Som exempel kan jag ge, Levi´s jeans för 40$
styck om man köper tre par. Det är under halva priset
mot Sverige. Alla amerikansk tillverkade varor är
fortfarande billiga i jämförelse med Sverige. Finns även
andra märken som man kan spara pengar på och är
värda att köpa där borta.
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strax utanför Tampa. Det är en djur och nöjespark som
är lite extra. Massor av exotiska djur att titta på och
komma mycket nära. Deras Cheetah-run är speciell! Att
få se en gepard i acceleration är oerhört imponerande,
rekommenderas varmt. Gillar man sedan berg- och
dalbanor, då finns det ett flertal trevliga för de hugade.
Vill man åka till en Disneypark är det cirka 28 mil till
Orlando, en ganska smidig körning ifall man önskar ta
sig dit. Kan finnas risk för kraftiga köer om man åker vid
fel tidpunkt på dygnet.
Vi var några i vårat gäng som åkte till Orlando, dock för
att titta på golf i världsklass! Att få besöka Bay Hill, där
Arnold Palmer Invitational spelades, var en upplevelse
utöver det vanliga för en golfintresserad som jag. Att få
stå 3 meter från Rory McIlroy och höra hans diskussion
med caddien över ett, för mig omöjligt slag, var
intressant. Att sedan få se honom slå slaget var bara
magi. Rory ligger bland träd, har ca 160 meter till green,
tar upp en wedge, hittar en lucka, slår över träden och
landar bollen mitt på green och det fanns inte i min
golfvärld!

Skillnaden mellan singelhandikapparna vi har i Sverige
och världseliten är löjligt stor! Slagen som dessa
världsstjärnor slår är så fantastiska är de måste upplevas
för att förstå skillnaden. Ta bara puttarna som slås på
greener snabba som salsgolv. Första putten jag såg, var
jag övertygad om att den aldrig skulle nå fram till hålet. I
Sverige hade bollen rullat 3 meter, där rullade den drygt
10 meter!
Jag fick dessutom uppleva Brent Snedeker spela ett slag
från läktaren, efter att bollen hamnat där vid dåligt inspel.
Flytta på folk och chippa över stolarna till tre meter från
flaggan bara. Hur svårt kan det vara?

Ni som är golfintresserade måste kolla upp ifall det är
någon PGA-tävling i Florida och ta chansen att uppleva
den! Det är många tävlingar som avgörs "in the Sunny
State". Kolla in spelprogrammet på PGA.s hemsida.
Kan ju även vara så att det finns en LPGA-tävling att
titta på.
Att själva spela golf är också en utmärkt idé. Det finns
massor av banor av olika kvalité och prisklasser. Vi
valde en ”public course” som heter Coral Oaks Golf. En
klart godkänd bana med svenska mått och klart
prisvärd. En runda golf med hyrda klubbor, golfbil (man
fick inte gå) och ett dussin bollar gick på strax under
100$. Att dessutom få se alligatorer i dammarna
förhöjde upplevelsen. Fast golfklubben varnade mer för
Vattenmockasin (giftorm), spindlar och bin, dessa ska
man passa sig för! Att trampa på en liten grushög på
banan kunde också vara förenat med smärta. Det kan
nämligen vara "Fire Ants", små myror som inte är trevliga
att få på kroppen. På ett par sekunder har de invaderat
underbenet och det svider som eld, därav namnet.
Vill man uppleva naturen på
nära håll, då kan man ta en
träsktur med båt. Det finns ett
flertal att välja bland men vi
valde att åka till Captain
Jack´s Airboat tours i
Everglades City. Han erbjöd
en lite mindre båt där man inte
behövde trängas så mycket.
Redan resan dit gav en känsla av ”Duelling banjos”, om
ni förstår vad jag menar. Småsjaskiska hus med gamla
bilvrak samt en o annan alligator på tomten gjorde att
man funderade vart man var på väg. Men upplevelsen
var riktigt bra! Vi kom nära alligatorer i dess naturliga
miljö och vi fick hålla i alligator och ödlor efter turen.
För er som gillar sånt, då rekommenderar vi denna tur,
även om den ligger ganska långt bort från huset.
Jag skulle kunna fortsätta skriva om allt vi gjorde, men
vissa saker kan ni få hitta på själva. Det är plånboken
som får bestämma vad och hur mycket man vill göra.
Vill man åka till Key West finns det en katamaran som
går från Fort Myers. Det kostar runt 125$/person och
tar 4 timmar. Som alternativ finns att ta bilen. Då får ni
räkna med ca 8-10 timmars resa på grund av de långa
köerna som är på vägen dit. Dessutom behöver man
boka boende i Key West och då kostar det ungefär lika
mycket som båtturen.
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp för er som
bokat detta härliga hus! Och är det någon som funderar
och vill ha svar på frågor, hör gärna av er till mig så ska
jag svara så gott jag kan!
Tills nästa resa, ha det gott och var rädda om er på
resan!

Er man i världen//Ola Carlson
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Bomhus Hembygdsförening

Onsdag 8 maj klockan 18.00

Lördag 25 maj klockan 11.00

Nostalgiträff
Välkommen till en Trivselkväll / Nostalgiträff
Vi umgås och pratar minnen kring Bomhus och
ser på gamla fotografier.

Öppet hus
Öppet Hus med tema Nygårdarna. Arne
Hedling visar bildspel och berättar om "
Nygårdarna förr och nu".
Välkkommen!

Torsdag 30 maj klockan 9.00

Gökotta.
Vi firar Gökotta tillsammans med församlingarna i Bomhus
och Staffan. Bomhus manskör medverkar. Vi hoppas på en
fin solig morgon och att vi får höra göken!

KONTAKTA OSS
Furuviksvägen 5, Gävle
026-196745
070-7744380 ( ordförande)
bomhus.hembygd@telia.com
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På gång med Sociala Fonden …
FÖRELÄSNING
Paul Svensson, syns ofta i TV-rutan där han lockar med förförisk matlagning.
Han föreläser om hållbar mat, gastronomi och om mat för alla sinnen.
Måndag 13 maj: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30 – 19:30
Tisdag 14 maj: Föreningshuset, Gävle kl. 17.30 – 19.30
Några biljetter kvar, först till kvarn.

SPORT
Fredag 7 juni från Frövi och Gävle Fotboll: Sverige – Malta Matchen börjar kl 20:45.
Pris: Kostnaden är 240 kr och skattepliktigt förmån 255kr per person.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 4 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 28 april.

EVENT
Fredag 30 augusti från Frövi och Gävle till Dalhalla och The Hives, Mando Diao, The Sounds
Tre av Sveriges bästa liveband, The Hives, Mando Diao och The Sounds intar Dalhalla. Välkommen till en exklusiv
och helt unik rockkväll!
Biljetterna är placerade på kategori grön sektion B.
Pris: 850 kronor och skattepliktig förmån 915 kronor.
I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och
fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 9 juni.
Lördag 25 maj:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120kr och skattepliktig förmån 125 kr. I priset ingår
bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Biljetter kvar, först till kvarn.
MÄSSRESOR
Bo och bygg samt underbara barn
Lördag 12 oktober
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 18 augusti.
Allt för hälsan och Sthlm Food and Wine
Lördag 9 november
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor. Sista ansökningsdag 29 september Max 6 biljetter per
sökande. Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.
LOKALA EVENT
Välkommen till succékonserten Från Broadway till Duvemåla en föreställning som turnerat för fulla hus runt om i hela Sverige
sedan 2016.

- 23 Här drabbar stora röster och stora känslor samman i ett musikaliskt pärlband av de största och mest älskade hitsen
från musikalernas förtrollade värld. Det är med stolthet vi kan presentera några av Sveriges absolut främsta
musikalartister tillsammans på en och samma scen. Dessa har huvudroller i bagaget från bland annat Phantom of the
Opera, West Side Story, Kristina från Duvemåla, Cats, Broarna i Madison County, Miss Saigon, Jesus Christ
Superstar, My Fair Lady, Rent, Jekyll & Hyde, Livet är en Schlager, La Cage aux Folles och Sound of Music. I
höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila Adéle, Niklas Asknergård och Malena Tuvung.
Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till vår nya solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta och
bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa sångare av tidningen Sweden Rock Magazine.
Söndag 22 september: Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Fullbokat
Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla, örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8. Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Några biljetter kvarn, först till kvarn.
Fredag 16 augusti: Diggiloo, Strömvallen Gävle
Proppfylld med några av våra mest folkkära artister, grymma
dansare och stor ensemble – Sveriges soligaste sommarturné
Diggiloo är tillbaka för att återigen bjuda på tre timmar
underhållning. Det blir härlig musik, massor av skratt och en stor
dos kärlek precis som vanligt! Om du gillar Diggiloo kommer
du att älska 2019 års årgång. Det blir en sommar som bjuder
på kära återseenden av efterfrågade favoriter. Jessica
Andersson, eller ”mamma Diggiloo” som hon också kallas, är
tillbaka och det är veteranen Magnus Carlsson också! Och inte kan vi väl åka ut på turné utan vår egen
programledare och pappakropp David Lindgren? Mariette kunde inte heller hålla sig utan hoppar på världens bästa
sommarjobb för andra sommaren i rad.
Vår 17:e turné är laddad med ännu fler stjärnor. John Lundvik, multitalangen som tagit SM-brons i både Mello och
100 meter stafett, gör Diggiloo-debut liksom countrystjärnan Mimi Werner. De får dessutom sällskap av stjärnornas
stjärna! Casper Janebrink tar med sig alla Arvingarna ut i gröngräset.
Biljetterna är placerade sektion A rad 17 och 18.
Pris: 295 kronor och skattepliktig förmån på 300 kr.
Fullbokat
Lördag 2 november 2019: Mia Skäringer: Avig Maria – No more f***s to give Göransson Arena
Den utsålda turnén ”Avig Maria – No more fucks to give”
fortsätter även till våren och hösten 2019.
Mia beskriver föreställningen som ”En hyllning till kvinnan – den
feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag.
Frigörelse. Berättelsen om mig”. Manus: Mia Skäringer. Regi:
Helena Bergström.
Biljetterna är placerade på främre parkett. Pris: 350 kronor och
skattepliktig förmån på 350 kr.
Fullbokat

Kulturutlottningar pågår! Mer information finns på Fondens hemsida.
Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande!
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Papperstrean Ung

After Stopp!
Papperstreans egen ungdomsträff infaller i år efter
premiären av vårstoppet!
Vi träffas för en heldag med konferens, middag och en
rolig kvällsaktivitet.

Datum: 29 maj
Tid: 08.00 - ca 19.00
Plats Gävle Gokartevent
Sista anmälningsdag 10 maj
Betalning enligt UVA om ledighet beviljas

Följ Pappers stora
ungdomssatsning!

p_ung2020
Håll dig uppdaterad via hemsidan

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson
Evelina Enander Sjökvist
Per Thollin
Anders Edlund
Julia Hillblom
Sandra Bogren Bohlin

Transport
Lut & Kraft
PM4-5
Underhåll mek
Fiber
Utlastningen

Ungansvarig
Sandra Johansson
sandra.johansson@pappers.se

