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Kjelles krönika – 12 augusti - 2022  
 

Hej igen! 

Hoppas alla haft en skön och bra semester.  

För min del var det den absolut den sista sommarsemestern jag har i mitt 

arbetsliv. Nästa år har jag semester en låååååååååång tid framöver. 

 

Peos krönika 

Nya ordförande Peo kommer att ta över denna krönika, men tillsvidare 

lägger jag in lite nyheter. 

 

Verksamheten 

Som vanligt den här tiden på året går verksamheten lite på sparlåga men lite 

saker händer då och då.  

Peter, fabriskchef Pierre, Peo och jag vid något tillfälle jag har varit ute bland 

medarbetarna för att lyssna av läget, vad som är bra och vad som är mindre 

bra. Vi kan väl säga det fortfarande finns saker att förbättra. Det som är bra 

vid de här tillfällena är att just Pierre är med och själv få höra vad som är bra 

och mindre bra. Givetvis är det bra att medlemmarna får träffa sina fackliga 

de här tillfällena. 

 

Vi har haft en MBL gällande ny GC UH-mek Kartongbruk i veckan och nu är 

det klart att det blir en tillfällig lösning tills man hittar rätt kandidat. 

Nästa vecka kommer Peo tillbaka efter en välbehövlig semester och då kör vi 

igång förhandlingsförberedelserna.  

Vi har även en MBL som gäller en chefstillsättning på massabruket. 

 

  

Medlemskap i Pappers 

Nu kan du som anställd enkelt söka medlemskap i Pappers och Pappers A-

kassa via Papperstreans hemsida. 

Antingen går du in under "Vill du bli medlem i Pappers avd 3 Karskär" och 

söker via webben eller 

kontaktar du Tarja på Pappers expedition 026-191053 så hjälper hon dig. 
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Det nya nu är att man kan ansöka om medlemskap direkt via vår egna 

hemsida eller Förbundets hemsida: pappers.se/bli medlem, därefter ansöker 

man om medlemskap i Pappers A-kassa. Vi förordar dock att du kommer 

upp på Pappers exp. för att ansöka om medlemskap i Pappers. 

I samband med att ansökan görs kommer du då att få en bra genomgång 

om våra försäkringar och andra fina villkor. 

  

Här kommer några frågor och svar, frågor som brukar komma upp när 

vi träffar ferie och tillsvidareanställda: 

 

Varför skall man gå med i Pappers?  

Det finns många bra exempel på det men tex av samma anledning som man 

ska ha hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring m.m. 

Allt kan hända och då är det bra att vara försäkrad för att få den hjälp man 

behöver. 

Facket hjälper till att förhandla och bevaka så du får den lön du enlig avtal 

skall ha och likaså andra fina villkor som du har rätt till. 

För att inte tala om alla bra försäkringar som ingår vid Pappers medlemskap 

Nu har vi sedan ett par år världens bästa inkomstförsäkring som gäller vid all 

arbetslöshet. 

Du måste vara med i Pappers A-kassa för att ansöka och få ersättning från 

Pappers inkomstförsäkring. 

   

Men jag är ju bara vikarie, prov eller ferieanställd?  

Just därför bör du så snart som möjligt ansöka om medlemskap i Pappers. 

Anställningen kan mycket väl förlängas och då är det viktigt att vara med i 

Pappers och Pappers A-kassa. 

Vi bevakar att Företaget följer lagar och avtal, att du får avtalsenlig lön, 

bevakar din rätt till företrädesrätt och mycket mera. 

Men inte bara det, allt kan hända under den här tiden, om du t.ex. gör illa dig 

på fritiden och behöver uppsöka sjukvården. 

Då kan du ha rätt till ersättning för skadan m.m. 

Om du därefter blir arbetslös har du möjlighet att ansöka om världens bästa 

inkomstförsäkring. 
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Om jag är medlem i ett annat fack?  

Då bör du byta facktillhörighet till Pappers, eftersom andra fack inte kan våra 

avtal och inte kan hjälpa dig om det uppstår problem. 

Övergången till Pappers kan vi informera dig om hur det går till.  

  

Jag fortsätter plugga efter sommaren. Är det nödvändigt att gå med i 

facket denna korta period?  

Om du är medlem i Pappers och studerar är du befriad från avgift under 

studietiden. 

Du måste lämna in ett intyg på att du studerar. Du betalar bara fackavgift 

när du får inkomst. 

   

Om jag har fler frågor?  

Då kan du ringa till Tarja på Pappers exp. på 026-191053, ordförande Peo på 

070-7951591 

Du kan också maila till papperstrean@telia.com alt. per-

olov.olsson@billerudkorsnas.com 

OBS!!! Skriv in er som medlem i Pappers och A-kassan så snart som möjligt 

för få börja räkna av tiden för karens för A-kassan och Pappers 

inkomstförsäkring vid ev. arbetslöshet i framtiden. 

  

Pappers avd 3 // 

 

Sköt om er och ha en bra helg med mycket sol och bad. 

 

// Kjelle  

 


