-1-

Nr 5 september 2014 Årgång 31

Ordföranden
har ordet
Stress på jobbet och
kongressen med mera.
sidan 3-4

Förhandlingar
Centrala och lokala
+ MBL
sidan 4-5

Referens
gruppen
Den fackliga inom
BillerudKorsnäs
sidan 6

Kongressen
Vad hände? + bilder
sidan 7-8

Tävlingen
Vem vann
sidan 9
Redaktionssida 2
Ekmanska stiftelsen 10
Peter Persson 11
Studier, Bostadsbidrag 12-13
Tackannonser 14-15
Flemton 16-17
Sociala Fonden 18-19
Ishockeyvinnare 20

Pappers
fick en ny
Förbundsordförande
på kongressen

Matts Jutterström

-2Karskäringen utges av

"Våra tjejer"

Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 1591
191053
Faxnummer:151581
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-17.00
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-17.00
Fredag 8.00-13.00.
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har:
Mobil 070 - 795 16 35
Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

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

Den 15-16 september
är expeditionen stängd på
grund av att personalen är
på försäkringsutbildning.

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Trycktrean Gävle 026 - 10 29 23
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Karskäringens redaktion
Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Ordföranden har ordet
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Hej!
Efter semestern är det oftast skönt att komma tillbaka och
träffa arbetskamrater och komma in i rutinerna igen. Men det
märks att det skett en förändring. Fler och fler medlemmar
som inte känner samma glädje att komma tillbaka till jobbet.
Varför har det blivit så här kan man fråga sig?
Tajtare bemanning, företaget hänvisar hela tiden till % målet
när vi tar upp bemanningsfrågan, ytterligare arbetsuppgifter
som vid omorganisationer lagts på den tidigare höga
arbetsbelastning, den stora omflyttningen av personalen vid
PM4/5, nekad ledighet för uttag av komp och flextid är några
av orsakerna som gör att man känner så här.
Att företaget dessutom börjar tumma på säkerheten som vi ser det gör inte saken bättre.
Företaget har vid några tillfällen på avdelningar bemannat upp till minbemanning, rätt antal gubbar
och tjejer men med fel kompetens på några skiftlag vilket till viss del också påverkat produktionen
som vi hört.
Flera och flera känner av pressen och stressen som blivit av detta. Jag säger bara, tänk om någon
allvarlig olycka hänt? Problemet är påtalat i fackliga referensgruppen i Solna.

Stress på jobbet.
26 000 arbetsgivare har nyligen fått ett brev från Arbetsmiljöverket, med information om stress på
jobbet. Av dessa kommer 2 000 arbetsplatser inom bl.a. industrin att inspekteras. Precis som när
det gäller kemiska risker eller farliga maskiner, behöver arbetsgivaren undanröja risken för stress.
På detta område behöver kunskapen höjas hos arbetsgivarna.
När olyckor inträffar, till exempel inom tillverkningsindustrin, finns det ibland sociala orsaker. Det
kan handla om att man inte upplever stöd från ledningen att våga ta beslut som innebär ett
produktionsstopp. Istället försöker man lösa problemet på ett sätt som inte stoppar produktionen.
Det kan leda till att arbetstagaren tar större risker.
Inspektörer från Arbetsmiljöverket som är ute på arbetsplatserna säger att det fokuseras på
maskinskydd och att motverka belastningsskador. Arbetsmiljöfrågor som handlar om organisering
och det sociala diskuteras inte ofta och har sedan tidigare uppmärksammats av Arbetsmiljöverket.
Stress på jobbet kan även leda till hög sjukfrånvaro och utbrändhet. När en medarbetare blir
utbränd så får det inte bara personliga konsekvenser för den drabbade. Det kan även bli dyrt för
arbetsgivaren. Minskad effektivitet, produktionsbortfall, samt inskolning och rekrytering av
ersättare kan kosta nästan 400000 kronor. Det bedömde Arbetsmiljöverket nyligen, i en
undersökning av information- och kommunikationsbranschen.

Kom ihåg ….
…. att Maud Olofssons nya klubb, branschorganet Visita,
lägger över 10 miljoner på sin osmakliga reklam.
Det är mer än hela LO! Sen tillkommer alla andra branscher.
Och reklamen lovsjunger de få men svindyra arbetstillfällen
som regeringens momshalvering givit.
Minnesmästaren.
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Industriarbetarförbundets 24:e Kongress.

Förhandlingsrapport.

Pappers 24e kongress genomfördes 5-7 september i
Sundsvall med ombud och ersättare från Pappers alla
avdelningar i Sverige inklusive förbundsstyrelse,
revisorer, funktionärer, administrativ personal, inbjudna
internationella gäster, Socialdemokraterna, LO och
fackliga organisationer, totalt ca 300 personer. Matts
”Jutte” Jutterström, tidigare förhandlingsansvarig i
Pappers, valdes bland annat till ny förbundsordförande
efter ”Henka” som lämnar ordförandeposten efter 8 år
som förbundsordförande.

Central förhandling gällande schemalagda u-tiden.
Centrala parter från Pappers och Skogsindustrierna har
träffats vid ett tillfälle och förhandlat om schemalagda utiden. De frågor som Pappers och företaget sen tidigare
tvisteförhandlat om och lyft till centrala parter gällde,

Läs mer om kongressen i en mer detaljerad rapport
längre fram i detta nummer.

- Att företaget ensidigt planerat in flera 12-timmarsskift
under vardagar, måndag-torsdag för pappers
medlemmar under linje/stoppveckan. De arbetstiderna
finns inte i veckorna om man inte kommer överens.

Mobilisering.
Hösten är sakta men säkert på väg. En höst som blir
mer spännande än på många år, med anledning av
kommande helg då vi har riksdagsval igen. Vilka ska
föra agendan kommande 4 åren? Efter 8 år av borgerlig
politik måste vi förändra politiska agendan och få in en
mer löntagarvänlig politik under en Socialdemokratisk
ledning. En tydlig politisk vindkantring har skett märks
det men vi måste hjälpas åt att få denna förändring. Vi
ska inte tro att alliansen och för den delen SD för vår
politik. De för en fackligfientlig politik vilket vi märkt
under dessa år. Får de ytterligare 4 år törs jag knappt
tänka tanken vad de hittar på. De har redan sagt att
någon höjning av A-kassan inte kommer att ske.
Undrar om de borgerliga lyssnar på oss när vi påtalar
den ökade stressen på arbetsplatsen, arbetsplatsolyckor
som tenderat att öka. Likaså om vi påtalar ilskan över
de problem vid skola, vård och omsorg, problemen vid
järnväg och liknande som alla träffsäkert härleds till
deras privatiseringar och samvetslösa vinstbegär hos
många av de inblandade ”välfärdsentreprenörerna”.
Gå och rösta och Rösta på de som för vår politik,
vilket varken alliansen eller SD gör.

Slutord.
Snart fyller mitt barnbarn ett år. Är det något jag vill lova
mitt barnbarn är det en trygg uppväxt. Men hur ska det
gå till? Jag kan lova att jag ska rösta för ett samhälle där
varje förälder, oavsett inkomst, utbildning eller härkomst
kan ge sitt barn eller barnbarn en trygg uppväxt, oavsett
om man har jobb, är arbetslös eller är sjuk. Jag ska
rösta för en annan inriktning av politik. Gå du också och
rösta på Socialdemokraterna för en icke
fackföreningsfientlig politik.

Ha det bra Kjelle

- Att företaget ensidigt schemalagt 36-48 timmar u-tid
för flera av Pappers medlemmar under höststoppet,
vilket är mer än de 24 timmar som företaget ensidigt kan
planera in under höststoppet enligt Lokalavtalet.

- Att företaget planerat in 5 timmars skiftjobb på
ordinarie em, 7 timmars skift, som extra resurs utan att
kommit överens med berörda vilket vi anser strider mot
avtalet.
- Att företaget utan att informerat/förhandlat med
Pappers ändrat utbetalningen av u-skiftstillägget.
Parterna ajournerade sig för att därefter lyfta tillbaka
frågorna lokalt, där Pappers lokalt och företaget haft 3
överläggningar. Vi har kommit en liten bit men
springande frågan om rätten att få schemalägga mer än
24 timmar under stoppveckan kommer vi inte överens
om. Den regeln bör gälla alla u-veckor ur
arbetsmiljösynpunkt.

Frågan har gått tillbaka till centrala parter för
att prövas. Fortsättning följer.
MBL-info, Ny GC Kartongbruket PM5.
Höstens första lokala MBL-info gällde företagets förslag
till ny GC på kartongbruket. Företagets förslag var
Richard Hedin, tidigare OP, TC och numera PK. Inget
kontroversiellt och inte otippat. Tog frågan med
ombuden den 25/8 och de sa ok.
MBL-info, Kartongbruket och förändringar i
Bruksservice
Den 3 september hade företaget kallat till en MBLinformation bestående av flera punkter:
·

Per Bergström nuvarande chef för
Produktionsutveckling får en ny tjänst som
verksamhetscontroller direkt underställd
fabriksdirektören, Per tillträder rollen den 15/9.
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Daniel Norlin efterträder Per Bergström som
chef för Produktionsutveckling fr.o.m. 1/122014.
Daniel Norman kommer att träda in som chef
under tiden 15/9-1/12.

·

Micael Eriksson, idag tf sektionschef PM4,
permanentas i denna befattning som ordinarie
chef fr.o.m. 1/10.

·

Ansvar för TM6, som idag ligger under
Produktionsutveckling & TM6, flyttas till PM4.
Åke Götefors, processtekniker TM6, flyttar
organisatoriskt till PM4 och rapporterar till
sektionschef PM4. Denna förändring gäller från 1
oktober.

·

Ansvaret för fastighetsförvaltning av
fastigheter utanför fabriksområdet flyttas - från
avdelning Bruksnära tjänster sektion tele,
fastighetsförvaltning, gästhem - till avdelning
Teknik sektion Projekt & Underhåll. Hans-Erik
Ekström och Inge Tapper som idag rapporterar
till Siw Johansson flyttas med in under Krister
Jonsson tillsammans med Kent Eriksson.

Företag och fack enades om dessa förslag.

Lokal reguljär förhandling 12 juni
Lönesättning kartongbruket
Pappers återkom i denna fråga med ett modifierat
förslag vilket företaget kommer att återkomma med
svar på.

Betalning OB, u-skiftstillägg i januari
Företaget återkom vid denna förhandling och meddelade
att det underlag som behövs för att komma vidare i
frågan ännu inte finns tillgängligt. Så snart underlaget
tagits fram ska detta skickas över till Pappers.
Betalning lång anställningstid.
Pappers föreslog att de medarbetare som arbetat länge i
samma befattning och har full ATT och ETT ska få
ytterligare ett tillägg efter varje 5-årsperiod i befattningen
då man hela tiden bygger ytterligare erfarenhet och
kompetens.
Företaget tar med sig frågan och återkommer
Betalning för sommarjobbare som ersätter i
befattning.
Pappers påtalade att det idag är vanligt att sommar/
feriearbetare kommer tillbaka år efter år och ersätter i
befattning. Utifrån detta föreslår Pappers att
feriearbetarnas högsta lönegrad justeras upp till
motsvarande lönenivå som B20.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.
Uppdragsbeskrivning för stoppsamordnare.
Pappers efterfrågade hur det går med framtagandet av
rollbeskrivningen för stoppsamordnarna på Fiber och
Lut&kraft då deras arbete inför höststoppet inleds efter
semestrarna.
Företaget avsåg att återkomma snarast till Pappers.
Arbetsfördelning egna anställda/entreprenörer.
Pappers meddelade att man har fått signaler om att det
inom automation förekommer att entreprenörer blir
tilldelade arbeten medan våra egna anställda sitter
overksamma.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Kom ihåg ….
…. att SD röstat mot alla riksdagsmotioner
som gynnat industriarbetare.
Både SD och M är uttalat fackföreningsfientliga.
Minnesmästaren.

Kom ihåg ….
…. att SD är det femte Allianspartiet.
Är det missnöje du är ute efter så är SD ett uselt val.
Reinfeldt lär regera vidare med hjälp av Åkesson om
han får chansen. Det blir en otäck blåbrun smörja!!! Minnesmästaren.
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Vid senaste träffen med fackliga referensgruppen i
BillerudKorsnäs blev det bl.a. en lång diskussion om
arbetsskadeförsäkringen som vi omfattas av. Vad händer
om man skadas på jobbet eller får en bestående
arbetssjukdom. Idag får många arbetsskadeärenden och
arbetssjukärenden avslag på ansökningarna.
Vad kan vi göra för att ändra på detta? Det bör finnas 12 ytterst ansvariga på företaget som handlägger och
följer upp ärendena. Frågan lyftes med VD. AG betalar
ju in miljardbelopp varje år för att anställda ska få hjälp
om någon gör illa sig. Vi bör kunna få draghjälp av AG
att lyfta frågan i Skogsindustrierna och av förbundet.
En annan fråga som diskuterades och lyftes med VD var
den låga bemanningssituationen ute i verksamheten som
bl.a. vi här i Gävle känt av. Som det sett ut i sommar
och med de produktionsstörningar som varit med ex.
avbrutna CombiBlock körningar, långa spets och
framdragningstider, chefer som haft fullt upp med att
bemanna upp och dessutom bemannat upp med fel
kompetens.
Flytt av schemalagd u-tid.
Nu börjar det komma in signaler om att företaget och
chefer har börjat planera om schemalagda u-tiden för
vissa. Ibland i dialog mellan chef och medarbetare där
man är överens som det skall göras. Men även där
chefen skickar ut information om att u-tiden är
omplanerad. Det är inte efter den överenskommelse och
vad avtalet säger. Hör av er om ni har några frågor på
det.
Kom ihåg!
Om företaget vill planera om u-tid, skall det göras i
dialog och båda parter skall vara överens. Divisor 315
ska betalas ut.
Uttag av A-konto.
Här är en annan fråga som kommit upp om uttag av Akonto och förläggning av tid. Detta gäller! Huvudregeln
är att såväl verksamhetens krav som den anställdes
öns-kemål skall beaktas. Om flera arbetstagare önskar
ledighet vid samma tillfälle och arbetsgi-varen inte har
rimliga möjligheter att tillgodose samtliga önskemål har
den företräde som först framförde anspråket.
Det är ej förenligt med avtalets innehåll att arbetsgivaren
vid upprepade tillfällen meddelar att önskemål om
förläggning av begärd ledighet ej kan tillgodoses och att
den anställde därigenom inte kan få ut intjänad ledighet
under året. Om den anställde väljer att framställa
önskemål om ledig tid 30 dagar eller mer före den
önskade ledigheten gäller, utöver vad som sagts ovan
även följande.
Arbetsgivaren skall senast en vecka efter det att anmälan
om ledighet inkommit lämna besked om ledighet beviljas
eller ej. Arbetsgivaren skall bevilja sådan ledighet i enlighet
med arbetstagarens önskemål om inte förläggningen av
ledigheten innebär olägenhet i ar-betsgivarens verksamhet.
Avslås sådan ledighetsbegäran skall sådant avslag tydligt
motiveras.

Om arbetstagare som framställt sådant önskemål inte
erhåller ledighet på begärd tid har arbetstagaren med
iakttagande av ovanstående 30-dagarsregel och
samrådsskyldighet rätt till motsvarande ledighet Under
annan tid som arbetstagaren själv begär. Sådan ledighet
kan endast av-slås om förläggningen innebär synnerlig
olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.
Medlemsdialog
I slutet av juli besökte Gävle Dala
distriktets ordförande och
Lars-Göran Johansson
förbundsstyrelseledamot,
Lars-Göran Johansson BillerudKorsnäs i Gävle och
SwedPaper i så kallad medlemsdialog.
Lars-Görans upplägg var att lyssna av medlemmarnas
fackligt politiska frågor och försöka få igång fackligt
politiska resonemang utifrån ”vilka frågor eller tankar vi i
fackföreningsrörelsen bör ha med och som
industrianställda försöka få in på spelplanen i samband
med valet och valdebatten?”
”Vad är viktiga frågor för oss som jobbar i industrin?”
Energiskatter, energipriser, bensinpriser och liknande var
några av de frågor som kom upp. Möjlighet till arbete,
utbildning efter högst 3 mån arbetslöshet. Återskapande
av omskolning via exempelvis Komvux. Man måste
kunna byta yrke om arbetslösheten slår till.
Till detta kommer den mycket viktiga frågan om att
verka för högre och bättre A-kassa. Man ska kunna ha
råd att bli arbetslös, även om huvudmålsättningen måste
vara att jobben kommer först.
Verka för god anställningstrygghet, LAS, sätt stopp för
chefers godtyckliga bedömningar. En av medlemmarna
på Karskär försökte sätta ord på det här med
otryggheten, fackets minskande makt och inflytande,
arbetsgivarnas allt fräckare angrepp på arbetsrätt och
på samarbetstraditioner som raskt går i graven. I
slutändan behövs nog en skärpning av
arbetsmarknadslagarna, så att dessa speglar nutiden,
och inte ett 1970-tal. Vi får spö för ofta idag. Vi har
blivit tillbakapressade och maktlösa innanför
fabriksgrindarna.
Arbetsmiljön och därtill kopplade frågor. Varför pratar
man inte om detta i politikens finrum?
Sjukförsäkringsreglerna måste ses över och ändras till
det bättre. Lönegapet mellan män och kvinnor måste
minska.
Övriga åsikter som kom in var bl.a. behovet att rusta
vägar och järnvägar. Verka för goda arbetsvillkor, god
arbetsmiljö och möjlighet till utveckling.
Kopplat lite till det här med arbetsmiljö, var man inne på
pensionsfrågan, och frågor kring möjligheterna att jobba
till 65. Här lyftes delpension som en viktig sak, och
många mindes med saknad den gamla delpensionen som
ganska frekvent användes under 80- och 90 talet.
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Svenska Pappersindustriarbetarförbundets
24:e kongress i Sundsvall
Pappers 24e kongress genomfördes mellan den 5 till 7
september uppe i Sundsvall. Från avdelning 3 åkte fem
ombud och ersättare med respektive. Kongressen
inleddes med ett kulturinslag med Anna Blomberg och
Sanna Carlstedt samt några musiker.
”Henka” tog därefter över och höll ett starkt
öppningstal. Inledningsvis berättade han att stödet ute på
avdelningarna var väldigt litet, bara avdelning 3
(Karskär) hade nominerat honom, därför drog han
tillbaka sin kandidatur så att kongressen enhälligt kunde
välja en ny ordförande,
Sedan gjorde han en mycket värdig sorti som
ordförande för Pappers när han gratulerade sin
efterträdare Matts Jutterström till ”ett av de finaste
förtroendeuppdrag som finns”. I sitt tal betonade han
bland annat att förbundet står starkt, har en robust
organisation, starka finanser och lojala, kampvilliga
medlemmar. ”Henka” kände sig säker på att Pappers
under Matts ledning, på ett bra sätt kommer att välja rätt
väg för den fackliga kampen. Oavsett om detta gäller
armbrytningen med arbetsgivarna eller kampen för
industrins överlevnad eller att fortsatt stärka Pappers.
Tal hölls därefter av Sveriges eventuellt blivande
finansminister,
Socialdemokraternas
Magdalena Andersson
och Anatoly Surin
från Industry Global Union.
Kongressen är Pappers högsta
beslutande organ och
Magdalena Andersson
sammankallas vart 4:e år.

På kongressen behandlas övergripande strategiska
frågor som motioner, utredningar m.m.
Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som
väljer förbundsstyrelse och förbundsrevisorer.
En hel del motioner och likaså stadgar behandlades och
den organisationsutredning som pågått sedan ca tre år
tillbaka. Organisationsutredningen har sin grund i att
antalet sysselsatta i pappers-och massabranschen
kommer att fortsätta att minska med 3 procent per år –
vilket innebär att Pappers kommer att ha 10 300
medlemmar 2022, mot 14 700 år 2012. Det finns
tydliga tecken på att neddragningarna gör det allt svårare
att bedriva lokalt fackligt arbete, vilket kräver nya
arbetsformer. Dessutom kommer medlemstappet att
minska intäkterna mer än kostnaderna.
Organisationsutredningen och dess resultat har orsakat
oenighet i förbundsstyrelsen och det var upplagt för att
detta skulle bli kongressens hetaste punkt. Redan i
förväg har det riktats kritik mot förslaget, vilket också
syns i fem olika motioner: för hård centralisering,
maktförskjutning på förbundsnivå till nackdel för
förtroendevalda, för långa resor för avdelningarna i
Norrland, för lite besparingar m.m. Förslaget innebar i
korthet att förbundsstyrelsen skulle bantas från nio till sju
ledamöter, verkställande utskottet dras ned från tre till
två ledamöter, att man anställde en kanslichef och drog
ned antalet distrikt från sex till fem och ställde in ett
förbundsmöte under kongressår.
Pappers kongress beslutade med ett kraftfullt nej till att
banta antalet distrikt och minska antalet ledamöter i
förbundsstyrelen och verkställande utskottet. Beslutet
innebär att Pappers även i fortsättningen kommer att ha
sex distrikt och att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
fortsätter vara nio personer, varav tre i VU.

De tre som var ordförande + sekreterarna i bakgrunden

Översikt över kongressdeltagare
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Val av förbundsledning och revisorer m.m.
En ny förbundsordförande och ledning valdes. Som ny förbundsordförande valdes Matts Jutterström. Som
viceordförande valdes Mikael Lilja, ordförande avd.68 Rottneros och avgående förbundsstyrelseledamot. Som 2e
viceordförande valdes Henry Heiniö, förbundskassör. Dessa tre utgör förbundets verkställande utskott VU.
I övrigt valdes några nya in i förbundsstyrelsen som numer ser ut så här: Kenneth Olsson (ny), Husum (Norra
Norrland), Jennie Söderman, Väja (Södra Norrland), Lars-Göran Johansson, Grycksbo (Gävle-Dala), Pelle
Eriksson, Frövi (Östra distriktet), Peter Östergren (ny), Skoghall (Västra distriktet) och Nils-Erik Andersson, Värö
(Södra distriktet).
Som revisorsersättare i förbundet valdes Göran ”Klacken” Larsson in från SwedPaper.
I förbundets valberedning valdes än en gång Thomas Pettersson in från Gävle Dala distriktet.
Göran Larsson
År 2020 fyller Pappers 100 år som eget förbund. Det året har Pappers ingen kongress, såvida inte en extra
kongress hålls. Förbundet bildades en gång i tiden i Gävle och det vore därför lämpligt om jubileumskongressen
också hölls i Gävle. Om nuvarande kongressintervall behålls bör i så fall 2018 års kongress hållas i Gävle, alternativt
om en extrakongress hålls 2020 så bör denna ske i Gävle.
Vi får se hur det blir med det. Den här skrivningen eller motionen skrev avd.68 i Hallstavik. Beslutet på den
motionen var att Kongressen ger förbundsstyrelsen mandat att besluta om tid och plats för nästa kongress.
Därefter avslutades denna tre dagars mycket intressanta kongress.

Pappers nya styrelse
efter kongressen 2014.

Här är gänget som ska leda Pappers de kommande fyra åren. Främre raden från vänster: Nils-Erik Andersson,
Henry Heiniö, Jennie Söderman, Kenneth Olsson, Peter Östergren. Bakre raden från vänster: Mikael Lilja, Matts
Jutterström, Lars-Göran Johansson och Pelle Eriksson.
Foto: EBBA OLSSON WIKDAHL
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Rätta svaren i vår sommartävling.
1. Vilken är redaktör OlaCarlros
favoritsysselsättning på en nöjespark?

A. Kärlekstunneln B. Virvelvinden C. Berg-och dalbanan

2. På vilken avdelning jobbade ’massa-olsson’?

A. Fiber

B. TM-salen

C. PM4

3. Vilken är Sheldon Coopers favorit-filmserie?

A. Star Trek

B. Star Wars

C. Star Truck

4. Vad heter Tussilago på svenska?

A. Hästhov

B. Hundloka

C.Kattöga

5. Vilken är Henka Sandbergs favoritspel?

A. Fia med knuff B. Schack

C. Monopol

6. Vilken av följande är en svensk uppfinning?

A. Hammare

B. Skruvmejsel

C. Skiftnyckel

7. Vilken är den enda sport där man får borsta?

A. Curling

B.Ishockey

C. Fickpingis

8. Vad är det som undantaget bekräftar?

A. Aningen

B. Tanken

C. Regeln

9. Vilken stad förekommer i texten till
The Animals största hit från 1964?

A. New York

B. New Haven

C.New Orleans

10. Vilken boxare kallades ‘The Brown Bomber’? A. Joe Frazier

B. Joe Louis

C.Joe Larsson

11. Vilket år var ‘Hej, hej Monika’
en svensk sommarplåga?

B. 2004

C. 2006

12. Vem sjöng om ’Gulligullan’?

A. 2002

A.Rudolf med röda mulen B. Jokkmokks-Jocke C. Gällivare-Kalle

13. Vad måste akvavit vara kryddad med
för att få kallas akvavit?

A. Fänkål

B.Dill

14. Vilket djur förekommer i titeln till en
känd spansk frihetssång?

A. Hund

B. Häst

C.Tupp

15. Hur många månader har 30 dagar?

A. 5

B. 7

C. 11

C.Anis

Och de lyckliga vinnarna som hade alla rätt blev.
1:a pris Ett presentkort på 300 kronor som gäller i de flesta affärer i Gävle

Emelie Stööp

EBH

Övriga vinnare En blomstercheck på 100 kronor.
Karin Melchior Magnusson HE
Kent-Ove Johansson
GTAS
Tuula Fagerholm
EBH
Susanne Lindberg
EBH
Camilla Stööp Olsson
PM 4-5
Leif Olsson
PM 4-5
Birgitta Borgqvist
EBH
Priserna hämtas ut på 152an under kontorstid.

Grattis önskar redaktionen.
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Varmt välkommen till
Socialdemokraterna i Gävles valvaka!
När? Söndag den 14 september kl 20:00
Var? Restaurang Allstar, Norra Kungsgatan 7.
Kom och fira ett bra och hårt jobb med oss, och förhoppningsvis valvinst.
Gävle Arbetarekommun bjuder alla Socialdemokratiska medlemmar på hela kalaset:
Förstklassig underhållning av Elin Lindfors, förstklassig buffé, förstklassigt sällskap,
samt storbildskärmar där vi kan följa resultatet.
Vi hoppas att alla Socialdemokratiska medlemmar vill göra oss sällskap denna kväll.

Sista anmälningsdag: Torsdag den 11 september.

Hej alla fotointresserade.
Vi är några fotointresserade som tänkte starta upp en fotoklubb.
Är du intresserad av att vara med så hör av dig till mig.
Håkan Söderkvist
hakan.soderkvist@billerudkorsnas.com

Ekmanska stiftelsen Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt
ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för:
·
·
·

minderåriga barns glasögonkostnader alternativt andra hjälpmedel.
make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård.
minderåriga barns lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade.Kvitto eller annan handling som kan styrka
havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av
representanter för företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år
Ansök före 30 september. Ansöker gör du på korsnäsnet. Upplysningar lämnas per telefon 026-15 16 34.
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Hej Kamrater
i Pappers avdelning 3.
Under året har jag som Riksdagsledamot och medlem i Pappers åkt runt på ett stort antal bruk.
Jag har träffat företagsledningar, avdelningar och pratat med åtskilliga medlemmar. Bakgrunden är naturligtvis mitt
intresse för branschen och sysselsättningen för våra medlemmar. Pappers- och massaindustrin har som bekant
stora strukturella utmaningar och det krävs en utvecklad näringspolitik för vår industri. Det är många som inte
inser vilka stora värden som skogsindustrin representerar. Dessutom verkar vi i en industrigren som är grön och
förnyelsebar. Tyvärr fick jag inte besöka Er. Företagsledningen ville inte ”släppa in” politiker ett valår.
Det var tråkigt, eftersom jag tänkt berätta och diskutera Socialdemokraternas politik för skogs-industrin.
Något som de andra partierna helt saknar och dessutom har vi en statsminister som anser att vi inte längre har
någon industri kvar i landet. Nå, har man Sagerska palatset och Täby som utgångspunkt och dessutom inte
känner någon arbetslös, kanske man tror att alla i vårt land jobbar på UD, är konsulter eller lobbyister.
Jag hade också tänkt diskutera jobbpolitik i allmänhet. Idag i massarbetslöshetens Sverige är det de arbetslösa
som straffas genom usel arbetslöshetskassa. Som om det vore arbetslösa pappersarbetare som rationaliserade
bort sig själva eller lade ner bruken med glädje. Vi måste få en helt annan jobbpolitik som bygger på
näringspolitik, som jag tidigare skrev, investeringar i infrastruktur och bostäder, utbildningssatsningar och ökad
efterfråga i ekonomin. Vi ska inte slå mot de arbetslösa utan mot arbetslösheten.
Jag hade också gärna vilja diskutera skattepolitik. Visst känns det bra med mer pengar i plånboken.
Men det är väl inte bra med färre personal i förskola och skola, eller neddragningar i äldreomsorgen.
Tillsammans med många andra reagerar jag kraftigt mot privatiseringar och vinstdriven välfärd. Det är dags att
stoppa skattesänkningspolitiken och satsa på välfärdens utveckling. Om detta hade jag tänkt berätta och
diskutera, tyvärr fick jag inte chansen. Men Du har Din möjlighet den 14 september.
Använd rösträtten och rösta efter vilket samhälle Du vill att Dina barn och barnbarn ska få leva i.

Peter Persson Riksdagsledamot (S) från Jönköping och medlem i Pappers avdelning 21 Nymölla

Kom ihåg ….
…. att Reinfeldt sänkt skatten med 140 miljarder/år
för de redan välbeställda på de sjuka och arbetslösas bekostnad!
Vill du ha det så?
Minnesmästaren.

Kom ihåg ….
…. att regeringens raljerande med 250 000 nya i sysselsättning
egentligen är en tillbakagång med 0,4%
eftersom befolkningsmängden ökat!
Minnesmästaren.
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En rapport från

Hej!
Höstterminen har börjat vilket innebär att även vi på
utbildningsdepartementet har sparkat igång verksamheten. Vad är det då
som händer den närmaste tiden? Jag har varit och pratat om studier med
ombudsgrupperna på Pappersbruket, Underhåll, Fiber och Lut. Dom
fackliga studierna för dom förtroendevalda ombuden rullar på som vanligt.
Vi kommer att gå ut med en enkät till alla förtroendevalda först och sedan
till alla medlemmar om vilka studier ni önskar att vi ska ordna. Ett förslag
som vi redan fått är en matlagningskurs. Vanlig husmanskost för oss som
inte är så bra på att fixa käk. Håll koll på kommande nummer av
Karskäringen när den blir av.
Sekreterarutbildning ska vi försöka ordna genom ABF.

Utbildningsdepartementet

Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00-16:00.
Telefon, internt 1591 eller utifrån 191053.
Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean:
E-post: Studieorg@papperstrean.se
Internpost: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Pappers hemsida: Gå in på www.pappers.se och klicka på kalendarium och sedan 2014 så ser du aktuella
utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Anmäler gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den till
mig precis som vanligt i ett internkuvert enlig ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar: 2014
Arbetsmiljöprojekt:
Retorik:
Huvudskyddsombud 1:
Utredningskurs Arbetsmiljö:
Kemiska hälsorisker:
Huvudskyddsombud 2:

1-3 december på Runö,
1-3 december på Runö,
1-3 december på Runö,
8-10 december på Runö,
8-10 december på Runö,
8-10 december på Runö,

sista anm. 3 oktober
sista anm. 3 oktober
sista anm. 3 oktober
sista anm. 10 oktober
sista anm. 10 oktober
sista anm. 10 oktober

2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Kom ihåg ….
… hur du tänkte för två år sedan. Innan allt siffertrixande
och mediastormen startade.
Tänk på att de borgerliga kontrollerar 85% av dagspressen!
Minnesmästaren.
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Håkan Nordin, Tomas Hjalmarsson, Monica Kock och Kjell Johansson.

Papperstreans Studiekommitté kommer att informera i kommande
nummer om våran verksamhet och vilka studier vi kan erbjuda dig som
medlem.

Bostadsbidrag
I början av juni lade företaget ut om möjlighet att söka bostadsbidrag på intranätet,
om man var boende i Uppsala län och anställd av BillerudKorsnäs Skog&Industri AB.
Bakgrund: Stiftelsen Korsnäsgårdar i Uppsala län bildades ar 1965 av Korsnäs AB. Stiftelsens stadgar
stipulerade att stiftelsen skulle dels förvärva mark i Uppsala län dels att uppföra, försälja eller förvalta hus
innehållande huvudsakligen bostadslägenheter, i första hand avsedda för personer som är anställda hos
bolaget.
Stiftelsen avyttrade sitt fastighetsinnehav år 1999 och den har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet över
huvud taget. Mot den bakgrunden beslutade styrelsen att försöka få till en ändring av ändamålet för stiftelsen
på så sätt att den i fortsättningen ska lämna bostadsbidrag i första hand till personer som bor i Uppsala län och
är anställda i bolaget. Stiftelsen har erhållit godkännanden av ändringarna av stadgarna frän Länsstyrelsen i
Uppsala län, Korsnäs AB samt Kammarkollegiet.
Avsikten var att dela ut innestående medel i stiftelsen för att därefter avveckla den.
I det läget fanns ca 1,4 mkr i stiftelsen.
Det som nu hänt är att ca 30 - 40% av de som bor i Uppland inte tagit del av denna information på grund av
bland annat semester och därför missat möjligheten att få ett bidrag. Flera medarbetare bosatta i Uppland har
hört av sig om hur detta har gått till och om facken fatt någon information om detta, vilket dom inte fått.
Att enbart lägga ut det på intranätet under semesterperioden, var inte optimalt som vi ser.
Man borde skickat erbjudandet hem per brev, med anledning av semesterperioden.

Vi har sökt ansvariga för en kommentar men har ännu inte lyckats.
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Ett stort tack!
Till arbetskamraterna på PM 4-5 och RM 4-5
för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag fyllde 60 år.

Ronnie Stööp

Ett stort tack!
Till alla för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag gick i pension.

Kalevi Hekkanen

Ett stort tack!
Till alla för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag gick i pension
efter drygt 40 års anställning på Korsnäs.

Mats Eriksson
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Ett stort tack!
Till alla för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag gick i pension.

Juhani Eerikkilä

Ett stort tack!
Till arbetskamraterna på Fiber, skift och PM 2
för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag gick i pension.

507 Hagman

Ett stort tack!
Till alla för den fina uppvaktningen
som jag fick när jag gick i pension

Kent Karlsson
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården
Könare pölare och pölarinna! Har ni längtat mer efter hösten än ni längtat
efter mig? Klart ni inte har. Hoppas ni har kastat av er alla semester-ok och
stressat färdigt. Det kan ju kännas avkopplande att ha ett kneg att komma
tillbaka till, även om det är ett hundgöra. Själv har jag tagit det lugnare än jag
brukar. Gjort skäl för mitt namn och legat och flämtat i värmen.
Men jag har ju kört kortklippt hela sommaren så det gick rätt brö.
Herr Beinfeldt verkar förlora makten i valet men det måste ju kännas som en
lättnad för honom att slippa köra rakat längre, eller hur?
Äntligen kan han låta pälsen växa.
Och våran gamle rastgårdspölare Henka blev bortröstad som
förhundsordförande i helgen hörde jag husse säga. Han har ju också kört
kortklippt men honom hade vi gärna haft kvar som ordförande. Nye ordföranden Matts kommer säkert också
att göra ett bra jobb, men om schnauzern Löfven vinner valet hoppas jag att han ser möjligheten med en ledig
Henka Sandberg. Djurminister finns inte – om man inte räknar farbror Eskil – men Henka som kulturminister
vore kanon för hundan! Det tyckte också min pölare afghanhunden Ali Ben var en bra idé:” Fett brusjan!
Schackspel åt alla så blir vi rörliga i pallet och lära sig spela ett instrument gratis så blir vi rörliga i göten, hajaru
len!”
Vad kan vi hitta på för roligt om det blir regeringsbenskifte då? Alltså för de som blir över? Långben Bildt kan ju
hoppa höjd i veteran-DM, och Flottrik Beinfeldt som vi redan nämnt, kan ju som sagt låta pälsen växa för att
sedan övervintra. Eller han kanske kan bli korvgubbe? Fast kanske inte korvgumma, för så crossdressande är
han knappast eftersom han poängterade att han är moderat, och inte feminist. Fanders Borg hade kunnat bli
hästskötare, men nu när han klippt av sig svansen kanske han kan bli fårfarmare istället? Såvida han inte tar på
sig fårakläder och försöker ingå i flocken? Nej skämtben åsido, dom här farbröderna – och tanterna med i de
flesta fall – klarar sig alltid. Dom har inte slitit ut sin benstomme och har inte blivit utförsäkrade. Dom behöver
inte söka nytt jobb som Henka måste göra. Dom hamnar inte i fas 3 utan välbetalda ryggdunkarjobb väntar. Nu
blev jag så förbenad att jag känner för att bitas. Kanske jag skulle samla ihop mina pölare och smita ut på
skitstövelbitning? Så känner man på sig att man är en typisk skitstövel så bör man passa arslet. Det bits för lite,
både på rastgården och i största allbenhet. Bits för lite tillbaka alltså.
Tills ni får det tvivelaktiga, men dock nöjet att höra från mig igen, vill jag bara ge er den välbenta uppmaningen
att göra som husse: Gå och rösta! Eller låt bli men kom då inte och gläfs och gnäll sen för då biter jag dig i
arslet.
Men hälsa gärna till din kvartsbror i Torneå, Finskstökaren Patti.
Högvoffningsfullt
Flemton

Kom ihåg ….
… Sverige sänkt skatterna i särklass snabbast av alla länder
i den industrialiserade världen och ökat klyftorna snabbast
av alla länder! Vill du ha det så?
Minnesmästaren.
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Flemton får inte följa med in på Konsum söder.
Kom ihåg ….
… hur illa det stinker när ägarfamiljen Bergfors på Max hamburgare
gråter ut i media att alla marginaler försvinner om
restaurangmomsen återställs. Hur kom det sig då att familjen kunde
plocka ut 100 miljoner innan momsen sänktes!! Snacka om bidrag!
Här har vi också svaret på hur Alliansen kan ha så mycket mer
annonser och reklam. Allmosor från restaurangbranschen som ej
redovisas eftersom moderaterna vägrar.
Minnesmästaren.

Älvkarleby Bilvård
026-721 75, 070 683 66 70
Västanåvägen 6 B 814 94 Älvkarleby
Allt inom rekond
20 % rabatt
in - utvändig rengöring
Glans försegling
för
Vaxning-polering
karskäringens
läsare.
VÄLKOMMEN
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På Gång med Sociala Fonden …
Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av.
Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss.

MUSIKALER
Lördag 18 oktober: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Cirkus, Livet är en schlager.
Musikalen bygger på den folkkära filmen med samma namn, men Jonas Gardell har skrivit
ett helt nytt manus och tillsammans med Fredrik Kempe har han skrivit en rad helt nya,
helt underbara låtar.
I rollerna ser vi Helen Sjöholm, Peter Jöback, Jonas Helgesson, Johan Glans, Måns Möller,
Katarina Ewerlöf, My Holmsten och Frida Westerdahl.
Pris: 1020 kr per person (Bussresa, matinémeny, entrébiljett och fikapåse)
Max 2 biljetter per sökande
Se hemsida för eventuella restplatser.

Lördag 1 november: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Göta Lejon, Evita.
Förgyll hösten med Charlotte Perrelli i Andrew Lloyd Webber och Tim Rice klassiska musikal.
Det blir en extravagant resa i Argentinas och tangons värld med hyllande folkmassor
och moderiktig aristokrati.
Pris: 800 kr per person (Bussresa, entrébiljett och fikapåse)
Max 2 biljetter per sökande
Se hemsida för eventuella restplatser.

Lördag 29 november: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Oscars, Kom igen Charlie.
Den brittiske militären Froggy (Claes Månsson) lämpar av sin obotligt tråkige landsman
Charlie (Robert Gustafsson) på ett pensionat i Georgia, USA. För att den sjukligt blyge
Charlie ska slippa umgås med gästerna ljuger Froggy ihop att Charlie kommer från ett
annat land och inte förstår språket. Planen får dock motsatt effekt eftersom utlänningar
är det mest spännande man kan tänka sig för den pratglada pensionatsägarinnan
Betty (Suzanne Reuter) och hennes gäster Catherine (Susanne Thorson) och den svagt
begåvade brodern Ellard (Martin Eliasson), som dessutom utser sig till Charlies språklärare
med ett mycket oväntat resultat.
Pris: 535 kr per person (Bussresa, entrébiljett och fikapåse)
Max 2 biljetter per sökande
Se hemsidan för ev restplatser.

Håll koll på Sociala Fondens sida!
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MÄSSRESOR
Lördag 4 oktober: Från Frövi och Gävle till Mässan Hem & Villa, Bak och Chokladfestivalen
samt Underbara Barn.
Pris: 140 kronor per person.
(Bussresa och entrébiljett till en mässa)
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 7 september

Lördag 8 november: Från Frövi och Gävle till mässorna Mitt Kök och Allt för Hälsan
Pris: 140 kronor per person.
(Bussresa och entrébiljett till en mässa)
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 12 oktober

FOTBOLL
Torsdag 9 oktober: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Friends Arena, EM-kval Sverige - Ryssland.
Matchen börjar 20.45, vi räknar med att bussen är framme i god tid så att
de som vill kan äta innan matchstart (ingår ej i priset).
Pris: 550 kr per person (Bussresa och entrébiljett)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 21 september

Söndag 12 oktober: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Friends Arena, EM-kval Sverige Liechtenstein.
Matchen börjar 20.45, vi räknar med att bussen är framme i god tid så att
de som vill kan äta innan matchstart (ingår ej i priset).
Pris: 150 kr per person (Bussresa och entrébiljett)
Max 4 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 21 september

Håll koll på Sociala Fondens sida!
Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

Kom ihåg ….
…. att det Reinfeldt kallar bidrag är din och min
sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som vi betalat in till hela livet.
Snacka om att se ner på vanligt folk! Utförsäkra cancersjuka
tar man gärna för att kunna ge de rikaste 5% en tusenlapp till i fickan.
Minnesmästaren.
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