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"Vår personal"

Karskäringen utges av
Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.

Besöksstopp på expeditionen!

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

E-post till Karskäringen

På grund av Coronaviruset håller vi
expeditionen på 152:an stängd för besökare.
Vi hänvisar till telefon 026-19 10 53.

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den10 december. Se till
att lämna in ert material
senast den 7 december

Karskäringens redaktion
Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
Avtalet är klart!
Nu har det gått några dagar sedan avtalet blev klart och vi
håller precis på att ta del av innehållet. Men vi tycker att det är
ett dåligt avtal som ingen av oss är nöjd med. Att säga att vi är
besvikna över slutresultat är ingen underdrift.
Flera av Papperstreans medlemmar har hört av sig och funderar lite varför det skrevs så långt avtal, vart Pappers stridsvilja
tog vägen. Vi hade väl kunnat kriga lite till, kämpat lite hårdare
och ”skramlat” om konflikt,
Det kändes som att vi lämnade walk over i slutänden.
Trots pandemin har våra medlemmar gått till jobbet eftersom man inte kunnat jobba hemifrån.
Några har insjuknat och många har riskerat att bli sjuka, ställt upp, visat lojalitet och till och med
gått med på att prolongera avtalet och skriva avtal om korttidspermittering för att undvika ekonomisk skada och eventuella kriser. Allt för att skydda sin arbetsgivare.
Det här är tacken. Det här tycker arbetsgivarna att de anställdas lojalitet är värd.
Den heta frågan bland Pappers medlemmar om retroaktiv kompensation för perioden 1 april till
och med 31 oktober hade Industriarbetsgivarna (IA) ingen förståelse för. Att vi inte fick någon
kompensation för den tiden är en jättestor besvikelse bland Pappers medlemmar och Pappers
förhandlare.
Vi är värda så mycket mer. Vi vet att det här har gjort och kommer att göra Pappers medlemmar
förbannade och den ilskan är vår kraft framåt. Pappers kommer att fortsätta kämpa tillsammans
med våra medlemmar genom att vara nära dem, det är vår styrka och den ska vi fortsätta använda.
Pappers förhandlare har verkligen gjort jobbet så gott de förmått men förhandlingsviljan från IA
har varit noll och inget. De har enbart påtalat att ”märket” var satt av ”facken inom industrin”
Märket har varit en tvångströja för Pappers. IA var inte intresserade av att förhandla när ”märket”
var satt, det är det man menar med tvångströjan. Pappers kunde inte skriva kortare avtal än
uppgörelsen som ”facken inom industrin” gjorde. Man hamnade som gisslan i den uppgörelsen.
Det som stod på spel var att få till ett kortare avtal. Hade vi fått det hade tyvärr uppgörelsen om
inbetalningar till pension för alla ungdomar inom LO förbundens avtalsområden fallit. Dessa ungdomar ska inte betala priset för företagens och industriarbetsgivarnas girighet men med det längre
avtalet får de inbetalningar till pension.

Konflikt och strejk
Risken för en konflikt i form av strejk från Pappers sida var överhängande in i det sista men
strejkvapnet vreds ur händerna på oss på grund av den Coronapandemi som lamslår stora delar av
arbetsmarknaden och samhället. Delar av Europa är på väg att stänga ner igen och bedömningen
Pappers gjorde till slut var att det inte var läge för strejk den här gången och att det inte fanns något
stöd för det, varken hos våra medlemmar eller i resten av samhället.
Vid en eventuell lockout som arbetsgivarna hade svarat oss med hade lönekostnaderna hamnat
hos oss i Pappers och de hade kunnat stänga ner bruken och visslat hela vägen till banken. Risken
med en strejk hade också varit att våra medlemmar till slut förlorat pengar under konflikten.
Nu får vi rikta vår frustration mot Industriarbetsgivarna (IA) istället. Det här höjer absolut inte
arbetsglädjen och moralen på bruken, tvärtom!
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året, jag tänker främst på kostnadsbesparingsprogrammet
”Melius” och neddragningarna på kollektivsidan som nu
sliter hårt på bemanningen och likaså flytt av revisionsstoppet som gjorde att semestrar blev flyttade. Nu måste
vi få kompensation för den här tiden från april till oktober.
Det är Pappers medlemmar värda.
Nu återstår att se om företagen på bruken lokalt eller på
koncernnivå uppskattar våra insatser mer än IA. Frågan
har i alla fall lyfts här lokalt och på koncernnivå.
När parterna efter uppgörelsen tog varandra i hand var
det över ett 29-månadersavtal.
Uppgörelsen kommer säkerligen att diskuteras när förbundsmötet samlas den 26 november för att ta ställning till
nya avtalet.
Läs lite om uppgörelsen i en kort separat redovisning lite
längre fram i tidningen.

Verksamheten i övrigt
Verksamheten rullar på rätt skapligt trots Covid-19
pandemin.
Som alla andra har vi att följa direktiven att inte besöka
kontrollrum och övriga avdelningar om man absolut inte
behöver.

Därför har vi haft svårt att bedriva fackligt och
skyddsombudsarbete fullt ut i dessa tider sen
Coronautbrottet. Nu har vi i alla fall från och med september kört igång skyddsombudsträffar igen. Styrelse och
skyddsombudsträffar bedrivs givetvis i större lokaler och
det gäller att följa Folkhälsomyndighetens direktiv i övrigt.
Nu verkar smittspridningen öka igen så vi får väl se vad
det blir för följder av det för 3:ans verksamhet framöver.
Ett beslut vi tog förra veckan var att ställa in kommande
barnjulfest den 6 januari 2021 med anledning av pandemin.
Håll ut mina vänner så ska ni se att det blir bättre tider vad
det lider.

Håll i, håll ut - det är viktigt att fortsätt
följa riktlinjer gällande Coronaviruset
Covid-19
·
Stanna hemma vid minsta symtom
·
Håll avstånd
·
Håll god handhygien
Vi hörs och ses.
Ha de // Kjelle

Vi bjuder
tyvärr inte in till

BARNJULFEST
Den blir inställd 6 januari 2021 på grund av Corona
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Förhandlingsrapport
Pappers – BillerudKorsnäs
Företrädesrätter
Parterna gick i senaste förhandling igenom gällande
företrädesrätter. För närvarande är det två personer
som åberopat företrädesrätt och företaget har skickat
information angående företrädesrätt till ytterligare två
personer.

informerat om vad som gäller och vilka AFS:ar vi har
att förhålla oss till. På gruppchefsmötena i november
kommer arbetsmiljöingenjören att delta för att gå
igenom med gruppcheferna vad de skall erbjuda för
kontroller.

Lön Rullmaskin Resurs

Pappers får efter detta ta del av materialet som
redovisas på gruppchefsmötet.

Pappers lyfte vid aprilförhandlingen frågan om vilken
lönegrad som skall tillämpas för RM Resurs och tog
åter upp frågan vid senaste förhandling.

Lönegradsuppflyttningar
Kvalitetskontroll

Företaget återkom vid senaste förhandling även i denna
fråga och informerade om att de sett över detta. Då det
inte är någon större skillnad på rollerna Resurs Torr och
RM Resurs finns det inte någon anledning att göra en
förändring av betalgraden utan den bibehålls på B20.
Pappers tog med sig frågan och återkommer.

Lön 2-skift Produktionsservice
Pappers lyfte vid förhandlingen i april även frågan om
vilken lönegrad för dessa 2-skiftsbefattningar som skall
gälla och tog upp den igen vid senaste förhandling.
Företaget återkom vid senaste förhandling i frågan och
informerade om att de sett över detta och funnit att det
inte finns någon anledning att göra en förändring.
Rekrytering till dessa 2-skifts befattningar kommer oftast
ske från 6-skift och då bibehålls lönen. Det finns även en
satt ingångslön på nivå B20 om nyrekrytering skulle
tillämpas.
Pappers tog med sig frågan och återkommer.

Hälsokontroller/hörselkontroller
Pappers lyfte vid den senaste förhandlingen frågan om
möjligheten till hälso och hörselkontroller utifrån en
viss uppnådd ålder.
Företaget återkom i frågan och berättade att det varit
en dialog med arbetsmiljöingenjören som

Pappers lyfte i septemberförhandling frågan att det
verkar finnas en eftersläpning i
lönegradsuppflyttningar på Kvalitetskontroll och att
man måste se över hur det ligger till.
Företaget återkom med förslag på flera
lönegradsuppflyttningar till denna förhandling.

Befattningsbeskrivning
Magasinsplanerare
Företaget hade inför förhandlingen skickat ut ett förslag
till uppdatering av befattningsbeskrivningen för
Magasinsplanerare.
Pappers framförde en synpunkt på att ombuden inte
varit delaktiga i detta och önskade att de kallas för att gå
igenom den föreslagna förändringen.
Företaget tog med sig frågan och återkommer

Sparad semester
Pappers efterfrågade om det finns möjlighet att
återinföra fördelningen av sparade semesterdagar
utifrån respektive år på lönespecifikationen. Som det
är nu syns endast totala antalet sparade dagar samt
de som finns för år fem och alltså kommer betalas ut i
pengar om de inte tas ut.
Företaget tog med sig frågan och lovade återkomma.
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Pappers tog upp frågan om hur betalningen skall se ut
för ett specifikt fall, av schemalagd u-tid som efter dialog
flyttats till annat tillfälle, för diskussion.
Parterna diskuterade om detta och kom fram till en
lämplig hantering.
Frågan kommer belysas på gruppchefsmötet den 6
november.

Inställd schemalagd/planerad U-tid
Pappers tog även här upp ett specifikt fall till
diskussion. Frågan gällde inställd schemalagd/
planerad u-tid i samband med flytt av stoppet vecka
19.
Parterna diskuterade detta och kom fram till en
lämplig hantering.
Frågan kommer att belysas på gruppchefsmötet den 6
november.

Ledighet vid överbemanning
Pappers tog upp ytterligare ett specifikt fall till
diskussion. Frågan gällde nu ledighet vid överbemanning.
Parterna diskuterade om detta och kom fram till en
lämplig hantering.
Frågan kommer belysas på gruppchefsmötet den 6
november

Schemalagd U-tid
Pappers frågade hur Företaget ser på schemalagd
U-tid och om det fått den effekt som önskades.
Företaget svarade att schemaläggningen av U-tiden
var en del i ett besparingsprogram och det är den
fortfarande.
Företaget är dock villigt att diskutera med Pappers
kring hur schemaläggningen skulle kunna ändras för
framtiden.

Hantering befattningsprov PM4-5
Pappers lyfte en fråga gällande befattningsproven på
PM4-5. Man upplever att proven tar mycket tid från
Tekniker och Ingenjörer och detta gör att det tar lång
tid att få en tid för ett befattningsprov vilket gör att
Pappers medlemmar får vänta på en
lönegradsuppflyttning.

Pappers skulle gärna se att motsvarande system
tillämpas som på Massabruket, dvs. istället för
befattningsprov använda checklistorna som används
för att stämma av att kompetensen finns.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Förändringar
befattningsgrader/betalningstillägg
Företaget överlämnade en lista på förslag till
lönegradsuppflyttningar. Alla
lönegradsuppflyttningarna fastställdes. För några av
justeringarna förs en diskussion om en eventuell
retroaktivitet.
Parterna återkommer i frågan.

Nästa förhandlingsdag
är den 27 november 2020
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Avtalet klart!
Efter tunga förhandlingar har vi nu ett avtal klart mellan
Industriarbetsgivarna och Pappers. Avtalets totala värde är
5,4% och är på 29 månader.
Avtalet innebär en löneökning från den 1 november 2020 med
797 kr/mån med ökad avsättning 0,3 % till deltidspensionsavsättning.
Från den 1 april 2022 ytterligare 724 kr/mån.
Från löneökningarna har kostnaden för tidigare (ner till 22 år)
avsättning till avtalspension, dragits av.
De lokala förhandlingarna sker sedan efter samma förutsättningar som
föregående avtal, krontalspåslag och en förhandlad ”stupstock” om
90-10 om man inte kommer överens.
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Krönika av Pontus Georgsson
över hur avtalsrörelsen gick 2020
Omvärldsbeskrivning
Världen går igenom en pandemi vi inte sett motsvarighet
på i modern tid och våra
förutsättningar att skriva bra avtal i en tid som
genomsyras av smittspridning, sjukdom och
död har försämrats radikalt. Pandemin har satt länder,
företag och människor i ekonomisk och
social kris, konkurser och arbetslöshet ökar i Sverige,
Europa och övriga världen.
Just nu, i den här tiden, genomför vi en avtalsrörelse då
i stort sett alla branscher inom LO går på knäna.
Vi ser pandemin slå rakt igenom handeln, turismen,
restaurangbranschen, delar av industrin,
transportbranschen, kultur och idrott och sjukvården.
Delar av vår bransch är också drabbad, men inte på det
sätt och i den storleken andra branscher är.
Årets avtalsrörelse genomförs i en situation ingen hade
kunnat förutse för ett år sedan när vi
satt och formulerade våra avtalskrav och löneanspråk.
Och det är i ljuset av denna helt
surrealistiska situation vi måste se våra förutsättningar

Märket – en tvångströja
Vi kan bara konstatera att Svenskt
Näringsliv och Industriarbetsgivarna
hade bestämt sig för
att märket skulle följas till varje pris.
När det så kallade märket hade satts
och avtalet med
facken inom industrin var klart fanns
det ingen som helst möjlighet att få
någonting utöver.
Det framkom med all tydlighet under
förhandlingarna.
Tidigare förhandlingar har vi upplevt att det funnits en
vilja från alla parter att alla ska vara
någorlunda nöjda med utgången. Så har det inte varit nu.
Det har inte funnits någon vilja att
röra sig i förhandlingarna från vår motpart!
Den stora skillnaden från andra förbund är att vi visar att
vi är besvikna, när de andra går ut
och utropar seger för samma siffror för löneökning.
I det avtalet facken inom industrin tecknade fanns det
varken kompensation eller retroaktivitet
för att vi prolongerade våra avtal mellan den 31 mars –
31 oktober.

Märket är en tvångströja för oss i Pappers, men det är
det här lönenormeringssystemet LO har
beslutat att vi ska ha på svensk arbetsmarknad. Vi vill
förändra det systemet men det är ett
långsiktigt mål och det kräver att vi fattar ett annat beslut
inom LO.
Vi har under en längre tid haft kritik mot vårt inflytande
över processen inför avtalsrörelsen,
vi har kritik mot de lönenivåer som utgör märket och vi
har kritik över att beslutet att märket
inom LO ska sättas av tjänstemän från Unionen,
Civilingenjörerna, Livs, GS och IF metall då
stora delar av deras bransch utgörs av små och
medelstora företag. Pappers tillhör den
internationellt konkurrensutsatta industrin och därför
måste vi ha ett större inflytande och
handlingsutrymme i framtidens avtalsrörelser.

Pensionsuppgörelsen – den andra
tvångströjan
I uppgörelsen mellan facken inom industrin fanns också
frågan med att utöka inbetalningarna
till pension för ungdomar under 25 år. För att detta
skulle gälla krävde arbetsgivarna att
avtalsperioden skulle löpa över 29 månader.
Hade Pappers skrivit ett avtal på mindre än 29 månader
hade uppgörelsen inom hela LO
kollektivet fallit. Så kravet om kortare avtal gled ur våra
händer när pensionsuppgörelsen var
satt. Hade vi gått ut i strejk eller vidtagit andra
stridsåtgärder hade alla ungdomar under 25 år
inom LO kollektivet riskerat att förlora tusentals kronor i
pensionsinbetalningar.
Vi hamnade i och med pensionsuppgörelsen i gisslan och
fick välja mellan stridsåtgärder eller
fälla alla andra förbunds ungdomar och deras
pensionsinbetalningar.

Pandemin
Att vi i Pappers vidtar konfliktåtgärder
och varslar om strejk i en tid där
pandemin slagit undan fötterna på oss
hade vi inte vunnit något stöd för.
Inte med våra villkor och våra höga
lägstanivåer. I vår bransch har vi kollektivavtal, hygglig
lön, trygga anställningar och rätt till ledighet i jämförelse
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villkor som till exempel låg lön, hyvling, dålig arbetsmiljö
och otrygga anställningar.
Hur vi än vänder och vrider på argument för eller emot
konfliktåtgärder landar vi ändå i att beslutet om att
skriva på avtalet i stället för att gå i konflikt var det bästa
för våra medlemmar och för vårt förbund.

Slutord
Vi har högre krav än många andra och vi har höga
förväntningar på oss själva. Det vill vi ha
och det vill vi att våra medlemmar ska ställa på oss och
själva känna. Vi hade inget riktigt
slagläge med ett samhälle i kris, ett splittrat LO och en
motpart som inte ger något utöver
märket. Vi är smärtsamt medvetna om den besvikelse
och ilska över denna avtalsrörelse.

Det som kännetecknar Pappers är den vilja,
engagemang och sammanhållning vi har i vårt förbund.
När den största besvikelsen har lagt sig börjar arbetet
med nästa avtalsrörelse. Vår ambition är att spänna
bågen igen och vi kommer aldrig att sluta kämpa för
våra medlemmar.
Tillsammans ska vi sätta press på arbetsgivarna och mot
det system som vi vill förändra.
Vi må vara ett litet förbund, men vi har skakat om denna
avtalsrörelse mer än någon annan. Vi sätter höga krav
för att vi är säkra på att det också stärker medlemmar
även i de andra förbunden. Att sluta ställa höga krav är
för oss inget alternativ. Vi kommer heller inte att
backa för vare sig strukturer eller större förbund.

Med vänliga hälsningar
Pontus Georgsson

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, Kjell Olsson, Michael Wallin,
Leif Mellin och Johan " Kuben"Wikström
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518
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Sprickan i taket
Detta med att bli ensam på Solvallas V5-spel eller andra banors V5-spel för den delen, har kittlat smaknerverna på
många. Eller rättare sagt, tanken på att bli ensam vinnare får det att vattnas i munnen på många.
Rekordet i detta avseende har Tage Stridsberg, en före detta travtränare och gambler i varje liten centimeter.
”Stritan” har två gånger blivit ensam på Solvallas V5:a, vilket är ganska unikt. Men det är klart, det har funnits andra
”ensamma” vinnare också. Man brukar få se dessa på bild, där en lätt chockad person håller fram sin vinnande bong
med ett stelt leende på läpparna.
Gamblers är såna som spelar hårt, målmedvetet och siktar på att ta hem hela potten samt tar stora chanser med
stora pengar. Och ibland vinner dom såklart..
Den roligaste ensamma vinnaren på Solvalla, vann sina pengar år 1964 och är fortfarande anonym. Han var troligen
inte miljonär eftersom ha spelade för endast en krona på V5. Men den kronan gav 360 000kr, en otrolig summa på
den tiden! Men ingen fick reda på vem som kvitterade ut pengarna..
Det är många som funderat över denna mystiska person. Funderat över hur han kände sig när häst efter häst vann på
kupongen. Vad gjorde han efter tävlingarna, var han gift, skild eller lycklig ungkarl? Rusade han kanske hem för att
berätta den underbara nyheten för sin vackra fru eller bara gick raka spåret hem och sa:”-Töst kärring!!”
Eller slank han runt hörnet till värdshuset Port Artur för att lugna ner sig en smula.
Port Artur ligger på Blekingegatan på Söder och är en sylta av tredje klass, som nyligen uppklassats till värdshus. Då
ska ni veta att den tidigare kallades för ”Pottan” och som verkligen gjorde skäl för det namnet.
Nå, karln hade vunnit 360 000kr för 56 år sedan och ärendet är således preskriberat, vilket man även vågar tro om
pengarna, alltså att dom inte finns kvar.
Port Artur finns dock kvar och om du går in och sätter dig längst in, strax utanför köket och tittar upp, då ser du en
spricka i taket. Och det ligger en historia bakom den sprickan..
På den tiden motboken arbetade i vårt land, var restaurangbesöken tämligen komplicerade. Brännvinet mättes upp i
sju-och-en-halv centiliter samt hälldes upp i kupor, även kallade brännvinsgummor. Man fick sju-och-en-halv
centiliter före klockan tre, femton centiliter efter detta klockslag, ingenting före klockan tolv på vardagar. Söndagar
började utskänkningen klockan ett och det var trassel med lättgroggarna. Sen var mattvånget obligatoriskt! Livet på
krogen var ett elände på den tiden..
Klockan närmade sig sju en söndagskväll i början av 50-talet, när Triss-Nisse kom in på Port Artur. Vid detta
klockslag fullständigt ångade lokalen. Tobaksröken gjorde sikten disig, rödbrusade ansikten pratade högt i falsett för
att försöka överrösta varandra. Det var trångt om saligheten, men Triss-Nisse fick plats vid svängdörrarna till köket.
Triss-Nisse kom precis från Solvalla. Han hade förlorat som vanligt, vilket inte bekymrade honom nämvärt. Det som
bekymrade honom var att, han hade inte pengar till mat och femton centiliter brännvin. Pengarna räckte bara till en
sju-och-en-halva. Kvällen var lång och läget inte det bästa..
En trött servitris frågade honom om vad det fick vara.
Det fick bli Dagens Slafs, ursäkta Rätt, och en sju-och-en-halva, svarade Triss-Nisse. Och när hon började mumla
om det skulle vara någonting annat, ruskade Nisse på huvudet.
Några minuter senare dunsade en protion halvt moloken lappskojs ner på bordet tillsammans med en renat, till
hälften fylld brännvinskupa, plus snapsglas.

- 11 Triss-Nisse sneglade på servitrisen och när hon försvann ut till köket genom svängdörrarna, hällde han snabbt upp
brännvinet i glaset och innan någon hann säga ”Skål”, var sju-och-en-halvan försvunnen ner i strupen.
Triss-Nisse snabbt ner med brännvinsgumman under bordet och med uttråkad min tog han proppen ur ättiksflaskan
som stod i stället på bordet, och förstulet smög han ner ättikan i kupan...
Minuten senare stod sju-och-en-halv centiliter renat på bordet igen, trodde servitrisen i alla fall. När Triss-Nisse sa till
henne att han ångrat sig och ville byta mot en sju-och-en-halva konjak istället, var hon inte den som bråkade.
Onödigt att säga, försvann konjaken på svensk rekordtid och lika snabb var Triss-Nisse att betala notan och satt inte
kvar och gonade sig i värmen efter det heller för den delen.
Nä, Triss-Nisse var snabb på dörren med femton brännheta centiliter inombords!
En halvtimme senare anlände murarbasen Erik Johansson till Port Artur.
Johansson bodde runt hörnet på Södermannagatan och var stamgäst på restaurangen. Johanssons stambord låg strax
bredvid ingången till köket.
Och Johansson åt alltid fläskkotlett med pressgurka och kokad potatis på söndagarna. Samt drack sju-och-en-halv
centiliter renat till maten.
Det vrål som hördes i lokalen, från en murarbas som hette Johansson, som var blålila i ansiktet och som med en van
knyck på handleden precis kastat ner sju-och-en-halv centiliter koncentrerad ättika i halsen på sig själv, fick taket att
spricka!
Och om ni inte tror det, åk ner och se efter själv. Sprickan finns där än i dag..
(Text från Glada Gnägg, Sulky och Sadel)

Nyanställd på Förbundet
Robert Sjunnebo heter den nye förhandlings-, avtalsansvarige och
chefsjuristen på Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, som börjar sitt
arbete där till årsskiftet år 2020/21. Organisatoriskt kommer han att vara
underställd Förbundsordförande och leda arbetet på Förhandlingsavdelningen.
Detta är en 40-årig kille med 15 års erfarenhet som jurist vid
LO-TCO Rättsskydd, där han under huvuddelen av sin tid arbetat som
Förbundsjurist på Arbetsrättsenheten, men även varit Arbetsrättsjurist på LO
under ett år. Under de tre senaste åren har Robert dock varit enhetschef på
Försäkringsrättsenheten. Med all denna erfarenhet har han fått mycket
goda kunskaper i såväl arbetsrätt och försäkringsrätt.
Han har även arbetat med Elektrikerna och hjälpt dessa med
avtalsförhandlingar.

Robert Sjunnebo
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En rapport från

Hej!
Möte med studiekommittén 20201104.
Den 4 novemberträffades vi i studiekommittén för att fortsätta diskutera
översynen av Papperstreans medlemsutbildning. Vi har under några år
genomfört ett antal medlemsutbildningar i avdelningen.
Vi har också hört oss för med flera avdelningar och LO-distriktet hur
deras medlemsutbildning ser ut och vilka områden man tar upp.
Det har fått till följd att vi beslutat att se över vår medlemsutbildning.

Utbildningsdepartementet

Vi har hittar ett flertal intressanta punkter när vi gått igenom
utbildningsprogrammet för dom medlemsutbildningar som vi tittat
närmare på. Vi skall nu sammanställa materialet och sedan skall frågan
upp på styrelsen för vidare handläggning och beslut.

POSK: Pappers Organisations och StudieKommitté.
Vi kommer att träffas digitalt på internet den 12 november.
Möte med studiekommittén på 152:an (Sociala Fondenhuset) 2021.
26 januari.
29 april.
22 september.
24 november.
Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) men jag finns inte lika ofta där under
pandemin men är där någon gång på, bland annat måndagar mellan 8:00–16:00
beroende hur jag jobbar (A-Skift).
Telefon: 026-19 10 53.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Gå in på www.papperstrean.se!
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenis benis Gösta och Hjördis! Ja, eller Nörve, Hurva, Frans-Frasian, eller
vad du nu råkar heta? Det ski-, eh, skiner väl jag i! Inte mitt fel om ni heter
Jalma eller Läban heller! Fattaniväl för hundan! Huvudsaken är självfallet
(som Kungen brukar säga) att ni mår fint i knotsvängen, grymskörteln och
nervändarna. Och naturligtvis att ni behållit spänsten mellan stortårna.
Så att ni ligger i fas. Nyss blev det ju normal hundtid också, skönt tycker jag!
Jag bengriper inte varför ni tvåbenta ska fippla med tidräkningen.
Ni testade det för hundra år sedan men fann att ni inte gillade det, ändå ska ni
fortsätta envisas! Tid är tid! Och kaffe är kaffe för det mesta,
som husse brukar säga.
Och i Amerikatt har dom haft presidentval också, där sittande presidenten Trumpnos är besegrad, även om han
är lite trumpen och inte vill erkänna sig slagen ännu. Men det är bäst att han flyttar innan han blir portad, för
snart är Vita Huset forbiden. Säger husse som tycker om att prata svengelska.
Har ni gjort som husse förresten och fixat hjulstöket – bytt till vinterdäck alltså? Annars så här mellan
rastgårdsstopp och vanliga Julen är det ju lite stilla, lite dött liksom, och det brukar ju hyenor uppskatta.
Ben det kan vara nyttigt för er människor att ta det lugnt också. Men ni kanske festade till för ett par veckor
sedan när det var halloween, och klädde ut er till något läskigt? Eller benigt? Husse klädde ut sig till penicillin,
genom att trä på sig en svart sopsäck, som skulle föreställa en black jack. Vad nu det betyder, men han sa så.
Sedan lindade han lin runt midjan. Och då skulle han föreställa penicillin, påstod han. Ben han är ju bara
människa och dom är inte alltid så lätta att förstå.
En fördel med nuvarande mörker är att man inte ser dammet så väl. Det kan ni tänka på nästa gång när ni går
hem till farmor med mazariner och isoleringsband, alltså att ni slipper dammsuga åt henne. Husses farmor
brukade använda sitt isoleringsband till att linda sitt basebollträ. Hon slog det i TV:n så fort det var ett dåligt
program. Ibland satt hon och slog hela kvällar, kanhunda hade hon en hemlig dröm att bli indrivare?
Nej men innan det riktiga Julstöket sätter igång, tycker jag ni ska passa på! Med vadå? Inte faderuttan vet jag!
Det lägger jag mig inte i! Vad ni än vill passa på med så är ”nu” en rätt bra tid att göra det. Fatta ni väl!
Tills ni får det tvivelaktiga, ben dock nöjet att höra från mig igen, så tycker jag att ni ska vara snälla mot varann.
Skäll inte, lyssna hellre på kvarkans kraxande. Eller lyssna på radion och mormor, fast inte samtidigt. Ta det
säkert på jobbet, och i allbenhet tycker jag ni ska fånga bollen på uppstuds – annars kanske den flyger förbi
över huvudet på er! Plocka råttorna, rätta till kepsen och snyt er. Yla också gärna en hälsning till din Knorbror i
Trekvista, Fejktaxen Figurd. Benare!

Högvoffningsfullt
Flemton
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Ung 2020
presenterar
Joel Westin
Räddningstjänsten
I våra reportage om unga fackliga och anställda på
BillerudKorsnäs, har nu turen kommit till Joel Westin. En
28-årig kille, född och uppvuxen i Bomhus/Nyvall och
som har en intressant historia bakom sig, trots sin ringa
ålder.
Efter att ha passerat grundskolan, sökte sig Joel till
Ljusdal och Naturbruksgymnasiet däruppe. Och då
undrar kanske många, varför söker sig en stadskille till
landet?
Jo, genom denna utbildning fick han sedan en anställning
på Furuvik som apskötare! Detta innebar att han fick
arbeta med den svenska person som kan primater bäst,
Ing-Marie Persson. Vilken fantastisk erfarenhet det
måste ha varit. Men som många vet, fick Ing-Marie sluta
och hela projektet med de schimpanser hon arbetade
med lades ner tråkigt nog.
I den vevan började Joel studera Vatten & Miljöteknik
på Yrkeshögskolan, mycket på grund av hans stora
intresse för friluftliv som jag kommer in på senare.
Joel ska inom kort bli sambo, så snart flickvännen är klar
med sin utbildning på Lärarhögskolan i Göteborg. Eller
sambo är han redan med två stycken Bengaliska katter,
som betyder mycket för rekreationen mellan
arbetspassen.
Joel har varit Deltidsbrandman sedan år 2013 sedan fick
han ett sommarjobb på Processlab år 2016 innan han
fick en fast tjänst inom Räddningstjänsten år 2018.
Han har därefter genomgått en utbildning till brandman
på Sandö/Kramfors och siktar i framtiden på att bli
Insatsledare. Joel gillar att arbeta på BillerudKorsnäs
Räddningstjänst på grund av att, det finns så stora
utvecklingsmöjligheter.

Av vilken anledning sökte sig då Joel till
Räddningstjänsten?
Han har alltid älskat att använda sin fysik och vill gärna
hjälpa till när någon behöver hans hjälp. Att vara mycket
utomhus med aktiviteter i fokus är det bästa som finns!
Och som styrelseledamot i Gästrike Klätterklubb och
utövare av sporten blir det givet med en hel del friluftsliv.
För när ett intresse föds, då går Joel gärna ”all-in”.
För två år sedan var Joel på Island, åkte runt hela ön,
tältade och upplevde de mest fantastiska platser!
Förutom priserna på mat och leverne(dyrt), är Island en
plats dit äventyrslystna borde åka. Att bada i varma
källor, se gejsrar, åka på valsafari i en helt magisk natur
ger näring till själen! Men i dessa coronatider reser Joel
gärna inom de Svenska gränserna, givetvis med tältet i
bagaget. När pandemin lagt sig, då kommer resan att gå
till Norge och uppleva deras underbara natur.
Att resa är och har alltid varit ett stort intresse. År 2017
var de bland annat till Australien/Nya Zeeland och bodde
på en vingård som tillhörde avlägsna släktingar.
Men för närvarande ligger de dyraste resorna på is och
pengar läggs på hög inför en av drömmarna i livet, att
bygga hus! Tomten är redan inköpt invid Bomhus kyrka
och uppförande av sitt hus hoppas han det blir om något
år.

Musikintresse
Ett annat stort intresse är musik och framförallt reggae,
vilket arbetskamraten Thomas Hedling får stå ut med.
När de sitter på kontoret är det Joels musik som gäller,

- 15 förutom fredagar då Thomas får sin musik spelad i
högtalaren.

min pappa, då var det otroligt jobbigt innan jag kom
fram!

Joel är tacksam över att ha Thomas som mentor, att få
lära sig av erfarenheter istället för teoretiskt. I många fall
får vi inom BillerudKorsnäs ”uppfinna hjulet” en gång till,
istället för att anställa personer i tid som hinner få den
utbildning vid udda händelser och situtioner. I många fall
finns det snabbare lösningar på problem, som endast
erfarenheten har svaret på. Erfarenhetsutbyte är definitivt
bättre än EPL(Enpunktslektion)

Det fungerar så att, när man väl tar på sig
”brandmannakostymen” blir man fokuserad på sitt
arbete. Att vara brandman innebär inte bara att släcka
eldar, det blir även att ta hand om personskador. Och ju
närmare anhörig eller kompis som råkat illa ut, desto
jobbigare blir en insats.

Ung-2020
Joel var planerad inför Ung-2020 men det blev ju inställt,
av förståeliga skäl.
Anledningen till att han ville vara med på detta är att, det
var en stor satsning på de unga fackliga och att få byta
erfarenheter med dessa personer. Det sociala har aldrig
varit några problem, Joel finner alltid något ämne att
prata om när han gör en ny gemenskap.
Fast lite roligt tycker han det är, att ses som ung vid 28
års ålder! Men med en medelålder på över 50 år inom
BillerudKorsnäs, då får han finna sig i att betecknas som
rookie på företaget.

Så nu när vi går mot mörkare tider och ett ökande
användande av levande ljus i både hem och arbete
hälsar Joel,

Kom ihåg att släcka det
brinnande ljuset, om ni inte
tänker vara kvar i samma
rum!!
Vi på Karskäringen och Pappers Avd.3 önskar Joel allt
det bästa i hans utbildning och utövande av sitt arbete.
Samt hoppas att huset snart står klart och att nya
intressanta resor kan påbörjas och fylla minnet med till
ålderns höst!

När jag frågar Joel om han någon gång känt sig rädd i sitt
arbete svarade han:
//Vid pennan Ola Carlson
-En enda gång har jag varit rädd. Det kom ett larm om
olycka på en person som passade in i beskrivningen på

NYHET!! NYHET!! NYHET!! NYHET!!
Tandklubben betalar numera ut 75%
av utlägg enligt regelverket.
Tidigare 50%
Ändringen har redan trätt i kraft!
/ Mats Linander, adm Tandklubben
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Badmintonturnering
Höstens badmintonturnering ägde rum under söndagen 8/11 på Bollhallen/Gävle Strand.
Denna gång var det 13 stycken som ville prova på och mäta sina krafter, däribland två
stycken tjejer, mycket trevligt!
Man började med ett gruppspel som spelades i enkelset, vilket innebar att alla fick spela
fem matcher var.
Därefter gick de två bästa paren direkt till semifinal och de övriga fick kvala vidare.
Från semi spelades matcherna i bäst av tre set.
Eftersom det var ojämnt antal, fick ett lag vara tre stycken och turas om i match för match.
Det var som sagt första gången ställde två tjejer upp, Therece Jansson samt Elin Andersson. Där visade sig Elin vara
en förnämlig dubbelpartner, hon slutade nämligen trea i tävlingen, tillsammans med Mattias ”Putcho” Lindfors och
tredje gubben Henrik Skog, bra jobbat!
Finalen blev en riktig rysare, där Stig ”Stickan” Westlin och Johan Larsson gick segrande ur striden efter ett
dramatiskt avgörande sista set mot Nisse Persson och Patrik Hirsch som slutade 22-20.
Badmintonsektionen tackar samtliga deltagare för denna gång och hoppas att ni återkommer till våren igen.
Ännu roligare vore om fler kom och testade att spela dubbel med lottade lag, där man alltid får spela med någon mer
eller mindre rutinerad spelare.
För er som gärna vill prova badminton på utan att tävla, kontakta Håkan ”Skuggan” Friskman PM4

Coronaanpassad turnering
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Familjeslanten
är en oberoende och ideell förening med syfte att
stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i
hushållsekonomiska frågor.
Föreningens kärnverksamhet är ekonomisk rådgivning till enskilda samt förebyggande verksamhet i olika former.
Familjeslanten är ett stöd för den enskilde i privatekonomiska frågor och vill genom att vara lättillgänglig och kunnig
bidra till att förbättra den ekonomiska situationen för den enskilde. Vi upplever att det finns ett stort behov av
Familjeslantens verksamhet i ett allt mer komplicerat samhälle.
Kan du få bättre överblick över din ekonomi?
Har du större utgifter än inkomster?
Vad händer om du inte kan betala?
Finns det någon väg ut ur skuldfällan?
Hur ansöker man om skuldsanering?
Alla människor – oavsett social situation – som känner att de har behov av rådgivning i hushållsekonomiska frågor
är välkommen att besöka Familjeslanten.
Hos Familjeslanten har du möjlighet att prata om din ekonomi och om du vill hjälper vi dig att hitta lösningar på
eventuella problem. Du väljer själv vad du vill ha hjälp med!
Vi kan ge dig praktiska råd och support. Ett samtal varar ca en timme. Familjeslantens personal har tystnadsplikt
och rådgivningen är alltid kostnadsfri!
Vad vi sysslar med mest, budget, avbetalningsplan, ackordsförslag och skuldsanering.
En budget är viktig då man lägger grunden för hela sin ekonomi.
Att förhandla med fordringsägare kan vara svårt. Vi hjälper till med upplägget, kontakten och utförandet av en
avbetalningsplan och ackordsförslaget.
Inför, under och efter en skuldsanering kan Familjeslanten finnas där för hjälp och vägledning.
Du hittar även Familjeslanten på facebook!

Ring eller maila oss!! 026-194940
familjeslanten@telia.com
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På gång med Sociala Fonden …
Pernilla Wahlgren har Hybris Gävle Konserthus 20 februari 2021
Hon Kom, Hon Sågs, Hon Sponsrades.
Pernilla Wahlgren har Hybris. Efter att oavbrutet har firat sina 40 år på
scen och 50 år på jorden i ett födelsedagskalas som pågått i ett och ett
halvt år med 140 000 av hennes närmsta vänner kan inte Pernilla
Wahlgren få nog.
Trots att ensemblen har försökt att stoppa henne är nu beslutet taget att
det kommer att bli en helt ny show.
Gävle Konserthus Pris: 300 kronor och skattepliktig förmån 305 kronor.
Biljetterna är placerade på parkett rad 11. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: Fullbokat men det går att ställa sig i kö för eventuella återlämnade biljetter.

Shoppingresorna till Stockholm är inställda på grund av Corona.

Sälen och Åre Information kring parkeringsavgifter
SkiStar informerar:
För att skapa bättre ordning och reda och inte minst för att räddningstjänst och andra blåljusfordon ska kunna
komma fram, har vi i samarbete med AIMO-park valt att införa parkeringsavgift på en del av parkeringarna på
våra svenska skidorter.
Det är ett urval av de mest backnära parkeringarna som kommer bli belagda med en avgift, där parkeringssituationen har varit som stökigast. Många väljer också att ta bilen från backnära boenden av ren bekvämlighet,
dessa korta bilresor är något vi, av miljöskäl, gärna vill minska.
Det kommer fortsatt finnas gott om parkeringar som är gratis, utan att det kommer innebära för långa promenader
till backen. Vi rekommenderar även att använda de avlastningszoner som finns i nära anslutning till backarna.
Kort fakta om avgifterna
Börjar gälla från och med 1 december 2020
Ca 50% av parkeringsplatserna kommer fortfarande vara gratis
Parkeringarna kommer vara avgiftsbelagda mellan klockan 09:00 – 16:00
Taxa 20 kr timmen, med maxtaxa på 95 kr per dag
Betalning sker via appen MobilPark, SMS eller på vissa platser automater.

Orbaden - Boka minst 1 månad i förväg
Med tanke på rådande restriktioner och de begränsningar de medför vill Orbaden att ni bokar restaurang och
SPA minst 1 månad i förväg. Detta gäller främst helger.
Med vänliga hälsningar Sociala Fonden
Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer så snart det är möjligt!
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Bra sås reder sig själv!
Själv är bäste dräng! Skall det bli något gjort måste man göra det själv!
Det finns många sådana ihåliga uttryck Kamrater och visst, det kan vara så ibland.
När det gäller saker som att kvittot du fått på Ica(eller vilken affär som helst) inte stämmer, då kanske du själv är
den som måste ta upp kampen för din rätt för att rättvisa ska skapas.
Men utan att lägga någon skugga över er nuvarande och undertecknades fd arbetsgivare så lovar jag och svär att om
det börjar blåsa snålt så finns den där, känslan av att vara i minoritet och lika stark som den känslan är finns för de
flesta också en känsla av att det som sker i just ditt nu är dig övermäktigt.
T- shirtar med budskapet ”Medlem i Pappers står aldrig ensam” Tomma reklambudskap?
Tvärtom någonting att luta sig emot. När eller om du bedömmer att du kan minsann föra din egen talan så kan din
livssituation befinna sig på ett helt annat plan än när det verkligen händer för den dåvarande verkligheten kan ha
skiftat ifrån”osårbar” till att du inte orkar bära ut soporna hemma och då kan budskapet på den där t-shirten bli
väldigt verkligt och viktigt.
Jag kan nog inte säga att jag blivit särskilt orättvist behandlad på min arbetsplats men jag har aldrig tvekat på att om
det blåser upp till storm så kommer jag inte att stå ensam.
Jag vet, även om jag inte kommer namnge någon att det funnits och och tyvärr kommer finnas kamrater som
kommer uppleva betydligt starkare vindar och att då ha privilegiet att känna att inte stå ensam i, redan försvagad av
övriga bakomliggande stormar ger en stor tacksamhet och ödmjukhet över hur mycket mer ”vi” kan åstadkomma
jämfört med ”jag”
Jag själv kan inte flytta en bil som behöver tas ur vägen för att en brandbil ska ta sig fram till ett brinnande hus men
jag och 28 kamrater röjer väg så brandpersonalen kan ta sig fram och rädda liv.

Vid pennan//Janne Karlsson.

Håll i, håll ut det är viktigt att fortsätt följa riktlinjer
gällande Coronaviruset
Covid-19
· Stanna hemma vid minsta symtom
· Håll avstånd
· Håll god handhygien
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