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Hälsa och säkerhet är något som ska prioriteras inom
företaget. En hälsosatsning har påbörjats nu där vi ska få
reda på i vilket tillstånd vi befinner oss. Alla medarbetare
ska få en tid inbokad för ett frivilligt hälsosamtal, därefter
kommer det att bli tester av bland annat konditionen,
blodtryck, kolesterol, blodsocker, vikt med mera.
Dessutom får vi göra det på betald tid, vilker är bra
Efter samtalet utformas hälsomål och eventuellt även en
individuell hälsoplan med hjälp av Previa och möjlighet att
träna på gymet med hjälp av en personlig tränare.
Dessutom har en gruppering inom koncernen med bland
annat arbetsställets huvudskyddsombud och
skyddsingenjörer från varje bruk fått i uppdrag att jobba med säkerhetsfrågor, bland annat med
att jämföra mellan bruken hur man jobbar med att förebygga och förekomma arbetsskador med
sjukskrivning som tenderat att öka igen, inte bara här utan på andra bruk inom koncernen. Det
låter riktigt bra, det behövs verkligen. Inte minst med tanke på de 17 arbetsskador med
sjukskrivning som varit på här på företaget hitills i år, varav några riktigt allvarliga, vilket är bra
mycket mer än vad företaget hade som målsättning i år.
Ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet.
På väg till Lidingö och förbundsmötet i veckan som var, passerade jag Värtahamnen och bygget
av bio-kraftvärmeverket där två byggnadsarbetare från Polen förolyckades i början av november.
En olustig känsla smög sig på och jag tänkte på de två som förolyckades där och deras familjer.
Tyvärr är det inget tragiskt undantag. Inom loppet av drygt en vecka i början av november
omkom sex personer i arbetsplatsolyckor. Arbetslivet har tenderat att bli tuffare. Vad görs åt detta
stigande problem? Man skall väl kunna gå till jobbet och veta att man kommer hem till familjen när
man jobbat klart. Nu har i alla fall de rödgröna i budgeten för 2015 föreslagit miljonsatsningar på
Arbetsmiljöverket, regionala skyddsombud, forskning m.m. Det som den förra regeringen bantade
ner och prioriterat bort under de 8 år de satt vid makten. Nu får det vara nog säger
Arbetsmiljöverket, Facken, Polisen och arbetsmiljöexperter inom Svenskt Näringsliv.

Förbundsmöte.
Förbundsmötet hölls på Rönneberga kursgård vid Lidingö med bland annat nyvalda
förbundsledningen och alla Pappers avdelningsordförande. Ett möte som bland annat behandlade
frågan som Pappers i Kvarnsveden drivit till AD, läs separat artikel. Förbundsmötet beslutade att
medlemsavgiften blir oförändrad, men att grundavgiften för arbetslösa höjs från 105 kr till 115 kr.
Förbundets verksamhetsplan för 2015 fastställdes. Arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo
Pärsinen var inbjuden gäst, berättade lite om det besvärliga parlamentariska situationen och
förslaget på budgeten som ligger för beslut. Avslutningsvis genomfördes ett grupparbete i frågan
om rörlig pension, genom att växla bort ATK för att stärka pensionen och vilka krav ska Pappers
i så fall gå fram med. Det handlar om den fråga som ni vet den partssammansatta arbetsgrupp
bestående av Pappers och Skogsindustrierna skulle göra och som tillsattes vid avtalsrörelsen för
några år sen. Ett starkt motstånd finns bland medlemmarna mot att parterna ska röra ATK som
den är idag kan vi konstatera vilket förbundsstyrelsen tog till sig. Avslutningsvis informerade
A-kassa-föreståndaren om de nyheter som är på gång med bland annat höjd A-kassa från och
med 1/5-2015 om budgeten går igenom.
Fortsättning på sidan 4
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Stolpe ut för Pappers och stolpe in för arbetsgivarna. Pappers och Stora Enso Kvarnsveden har stämt varandra i
synen på vilken arbetstid som egentligen gäller vid företaget. Konfliktens upprinnelse är att företagsledningen
beslutat gå ner från sex till fem skiftlag. Med beslutet följde att arbetstiden för skiftarbetarna ökade från 1 460 till
1 616 timmar per år utan kompensation. Enligt Pappers bryter detta mot det lokala avtal som finns på bruket.
Ja! det där har ni hört och läst tidigare, men eftersom Arbetsdomstolens hantering av frågan kan dra ut på tiden,
har arbetsgivarna begärt ett så kallat interimistiskt beslut och krävt tolkningsföreträde i frågan. Vilket man nu också
fått. Arbetsdomstolen undanröjer tolkningsförbehållet, men man kan konstatera att det var en oenig AD bakom
beslutet. Arbetsgivarna vann med 4–3, så ledamöterna var inte alls eniga. Nu får vi se hur tolkningen blir i
huvudförhandlingarna, vilka kan dröja ett bra tag innan de sker.
Kommande avtalsrörelse kommer säkerligen att behandla dessa avtalsfrågor och då om inte förr är det dags att
sätta ner foten och styra upp det hela! Vem vet vad som händer då? Nu får det vara nog!
Ha det bra

Kjelle

Förhandlingsrapport.
Lokal förhandling 31/10 och 18/11
Betalning för sommar/feriearbetare som ersätter i
befattning
Företaget återkom i frågan med förslag att de som ersatt
i befattning under två tidigare perioder de senaste två
åren, från år tre ska placeras i lönegrad B20. Parterna
enades om detta som kommer att gälla från 1/1 2015.
Utbildning i Lag & Avtal
Företaget återkom med utbildningsplanering för Lagar &
Avtal under 2015 då utbildningar ska hållas den 7/1, 8/4
och 28/10. De avdelningar som har nya chefer kommer
att prioriteras tillsammans med ombuden på dessa
ställen.
Ersättning ersättare i tjänstemannabefattning
På Automation Kraft- och tekniksystem finns två
kollektiva medarbetare som kommer att ersätta
Serviceteknikern i gruppen. Detta kommer att betalas
med två tillägg, retroaktivt från mars då vakans uppstod
i gruppen.
Arbetsfördelning egna anställda/entreprenörer
Pappers har lyft frågan om att det inom automation
förekommer att entreprenörer blir tilldelade jobb medan
våra egna anställda sitter overksamma. Företaget
återkom i frågan och sade att anställda inte ska behöva
sitta utan jobb, annars är beredning och schemaläggning
felaktig.

Bemanning under sommaren, Kartongbruket,
Massabruket
Pappers har vid tidigare förhandling lyft frågan om att
det under sommaren förekommit att det funnits rätt antal
medarbetare ute per skift men att de inte haft rätt
kompetens och återkom med konkreta exempel på
detta. Parterna enades om att denna typ av frågor i
första hand bör lösas lokalt på avdelningarna.
Lönejustering fackligt förtroendevald
Företag och fack var överens om ny lön för AHSO,
Yngve Berglind, som enligt förtroendemannalagen inte
ska förlora något på sin roll som förtroendevald. En
lönejustering till T10 görs därför för att löneutvecklingen
ska motsvara den han borde ha haft om han inte haft sitt
förtroendeuppdrag.
Fortsatt förhandling kommer att ske om retroaktivitet.
Lönesättning PM 4/5
En inventering av vilka som är berättigade till nya löner
efter omorganisationen på PM 4/5 pågår.
Stoppsamordnare/koordinator
Pappers ställde frågan hur det går med ersättning för
stoppsamordnare/koordinatorer på massabruket.
Företaget svarade att inventering pågår även på detta
område.
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2009 träffades en överenskommelse om lönetrappan på
avdelning Fiber, Pappers har påtalat att det finns
tveksamheter om hur lönegraderna justerats utifrån denna
överenskommelse. I de flesta fall har dock rätt betalning
utgått då MK-tillägg legat kvar men lönegraden i
systemet är felaktig. Företaget återkommer i frågan.
Anställningsformer.
Pappers påpekade att det finns ett antal sommar-/
feriejobbare vid Kartongbruket som fått förlängd
anställning, vissa av dessa går på vikariat och andra inte,
trots att de ersätter andra personer. Företaget tog till sig
frågan och återkommer.
Rekrytering av traineer.
Pappers ställde frågan vad som hänt gällande rekrytering
av yrkestraineer. Företaget svarade att det finns behov
av att vidga sökområdet då det gäller våra framtida
toppoperatörer och har nu med anledning av detta gått ut
med en extern annons.
MK Baxning .
Pappers hade lyft frågan om ett MK, för baxning, till en
anställd i dagtidsgruppen PM4/5. Företaget återkom vid
förhandlingen och meddelade att man inte tänker ge
något MK för detta då man anser att det inte är
tillämpbart i denna grupp.
In/Utpassering under arbetstid.
Då vi fått in många funderingar gällande de nya
reglerna för in- och utpassering så ställde Pappers
frågan till företaget huruvida systemet är tänkt att
användas för kontroll av in- och utstämplingar i
Passet/Medvind. Företaget svarade att systemet
installeras för att öka säkerheten och pga ökade
krav från myndigheter och försäkringsbolag som
leder till att vi måste ha bättre kontroll på vilka som
befinner sig inne på industriområdet. Systemet
kommer inte att vara ihopkopplat med Medvind
och ska inte användas om det inte finns misstankar
om att något allvarligt fel begåtts. Företaget måste
då begära utdrag från Portvakten.
Pappers ställde frågan hur länge man behöver
spara dessa uppgifter om det bara är för
säkerheten på området. Företaget anser att vi
måste ha spårbarhet men undersöker och
återkommer med vad det finns för krav på detta.

Skiftschema 2-skift och Lok.
Skiftschemat för 2-skift och Lok för 2015-2016
fastställdes.
Medarbetarenkäten.
Företaget informerade om att resultatet av
medarbetarenkäten kommer att börja meddelas ut
i linjen från och med nu.
Hantering av schemalagd u-tid/sjukdom.
Med anledning av några ”incidenter” med felaktig
karenstid vid sjukdom då man skulle gjort u-tid
lyfte Pappers frågan med företaget som informerar
ut i linjen hur det ska hanteras.
Omplanering av u-tid/utlastningen.
En frågeställning gällande omplanering av
schemalagd u-tid som skett utan att komma
överens med berörda. Företaget tar till sig och
tittar på det.

Nästa lokala förhandling sker den 19/12
MBL-förhandling.
Minskad körbemanning Lut & Kraft.
Företaget kallade till MBL-information om
organisationsförändringar på avdelning Lut & Kraft, där
man avsåg att införa 3 st daggående operatörer som ska
tas från de skiftgående. Detta innebär att de skiftgående
minskar från 60 till 57 personer. I samband med detta
avser företaget också att sänka den minsta
körbemanningen på skift från 9 till 8 operatörer.
De daggående operatörerna ska bland annat vara
resursstöd till skiftoperatörerna, kunna ersätta vid
frånvaro på skift och delta i provkörningar mm.
Pappers ställde frågan hur projektet GEnv 15
(Miljö 2015) kommer att påverka arbetsbelastningen för
operatörerna. Företaget valde att inte svara på det då
man ansåg att kommande förändringar inte påverkar
denna förhandling. Pappers var av motsatt uppfattning
och menade att man inte kan lägga klart pusslet om man
inte har alla pusselbitar och föreslog att man skulle vänta
med dessa åtgärder till dess man sett effekterna av
miljöprojektet. Det ville inte företaget vilket ledde till att
Pappers reserverade sig mot beslutet.
Körbemanningen på 8 personer avses träda i kraft
1 januari 2015.
Förhandlingskommittén.
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Info från valberedningen.
Det finn några vakanser att fylla till årsmötet 2015.
1 revisor på 2 år kommer att bli vakant vid kommande årsmöte + 2 stycken på 1 år.
1 person till Mångfaldighetskommitten 1 år,
1 person till Läkarvårdsfondens repskap 1 år
3 personer till Läkarvårdsfondens repskap Ersättare 1 år
2 personer till Bomhus Folketshus repskap Ersättare 1 år
1 person till Industriområdeskommitten 1år
3 personer till Studiekommitten på 1 år var av 1från luten1 från transport + 1 från valfri avdelning.
2 personer till Valberedningen: 1 på 2 år, 1 på 1 år
Det börjar dra ihop sig till nomineringar och val. Gnugga geniknölarna och nominera.
Det går bra att nominera via valberedningen.
Vi i valberedningen:
Per Olov Olsson Lut och Kraft, Benny Andersson Veden, Fredrik Magnusson Lut och Kraft.

MVH valberedningen.

Snart är det lucia.
Så kom ihåg att äta
extra mycket
lussekatter och
pepparkakor då.
Snart kan det vara
försent.
Nu är det på gång med en
stor hälsosatsning på
firman.
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Veckans Hjälte
Robert Tulinski
Det var den utmärkelse han fick från
arbetsgivaren Bilfinger.
Bakgrunden är den allvarliga olyckan 7 november 2014
där ett arbete med återställning av isolering på
brännlutsförvämarens topp Sodapanna 4, kom entreprenören
åt ventilen som då hamnade i öppet läge, varvid brännlut
strömmade ut över 3 underentreprenörer från
huvudentreprenören Bilfinger. Underentreprenörerna var från
Polen och det är naturligtvis guld värt att vi inom företaget har
möjlighet att bistå med en tolk som behärskar båda språken
när personer hamnar på sjukhuset och där naturligtvis många
frågor dyker upp.
Hur gick det för entreprenörerna?
Två är på banan igen, en har återvänt till Polen för rehabilitering.
Det är därför vi har veckans hjälte Robert Tulinski hemmahörande på Transporten som ställde upp till
100 % både på arbetstid och över helgen på sin egen fritid.

Så hatten av för Robert säger vi från Pappers avd. 3.
Mvh Yngve Berglind Arbetsställets huvudskyddsombud

Pappers
medlemskalender
för år 2015
finns nu att
hämta gratis
på 152:an.
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Viktig info till Privata pensionssparare
Sänkt avdragsrätt under 2015, och 2016 slopas den eventuellt helt.
Regeringen har föreslagit att avdragsrätten ska begränsas för privat pensionssparande från årsskiftet.
Som förslaget ser ut nu kommer det bara gå att spara 1 800 kr med avdragsrätt under 2015.
Från 2016 har det diskuterats om att eventuellt ta bort avdragsrätten helt.
För 2014 är avdragsrätten oförändrad, vilket innebär att du kan göra avdrag med 12 000 kr.

Vilka sparformer omfattas?
Privata pensionsförsäkringar och Individuellt pensionssparande (IPS). Även vissa sjukförsäkringar och
efterlevandepensioner är klassade som pensionsförsäkringar och kan påverka ditt avdragsutrymme. Men det gäller
inte alla privata pensionsförsäkringar, möjligheten att använda tilläggsregeln kvarstår för dig som har inkomst av aktiv
näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i sin anställning.
Kontrollera vad som gäller för din försäkring i dina avtalshandlingar och i ditt årsbesked.

Ska jag fortsätta spara i en pensionsförsäkring om avdragsrätten försvinnner?
Nej. Att sätta in redan beskattade pengar som dessutom beskattas vid pensionsutbetalningen, är en dålig affär
(dubbelbeskattning). Då är det bättre att spara i en kapitalförsäkring , ett Investeringssparkonto (ISK) eller ett
vanligt aktie&fondkonto med låga avgifter. Men det är ändå viktigt att du kontrollerar ditt försäkringsavtal eftersom
du kan ha ett försäkringsskydd som du vill behålla och som försvinner när du slutar betala premie.
Det är särskilt viktigt om du lider av någon sjukdom som gör att du inte längre kan teckna försäkringsskydd.

Vad händer med mina pengar som jag har betalat in på en pensionsförsäkring eller IPS?
Pengar som du redan betalat in berörs inte och kapitalet kan ligga kvar som det är.
Du kan flytta ditt pensionskapital samt byta förvaltningsform som tidigare.

Vad behöver jag göra?
Du bör avvakta riksdagens beslut som tas i början av december innan du gör några förändringar. Om det med
största sannolikhet beslutas om minskad avdragsrätt och om du sparar via autogiro måste du kontakta din bank
om du vill avbryta inbetalningarna. Risken är annars att du betalar in mer än vad du har avdragsrätt för.

Om du inte betalar till en privat pensionsförsäkring
eller IPS behöver du inte göra något.

Försäkringsansvarig/Pappers 3:an
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Gefle Vakt AB
Som de allra flesta uppmärksammat gick Gestrike Vakt i konkurs under år 2014, efter 46 års bevakning av
Korsnäs. Vi tänkte nu ta och presentera det nya vaktbolaget som tagit över ansvaret, Gefle Vakt AB.
Tre trotjänare från det gamla vaktbolaget fick en förfrågan att ta över bevakningen efter konkursen.
Följande killar tog sig an uppdraget: Bo Franzon, Tomas Bruhn samt Per Källman startade upp Gefle Vakt AB
från och med 1/5-14.
Största skillnaden vi kan se, är att man har införskaffat nya bilar till personalen! I övrigt ser det mesta likadant
ut. Ni ska veta att, en väktarbil går ca 12000 mil/år i tjänsten! Den vänstra sidan av bilen slits mest, då
förardörren öppnas och stängs ca 35000ggr/år för att vaktpersonalen ska kliva ur och dra en av sina 150000
streckkoder man utför.
Vaktbolaget är uppdelat i två områden, bemanning och bevakning.
Bemanning innebär 2 personer i telefonväxeln, 2 personer handhar posten och en fast anställd svetsvakt.
Bevakningen är den stora delen. Tre skiftgående samordnare styr upp verksamheten under dygnet.
Det har 5 skiftgående i vaktstugan, 9 rondvakter på fältet samt en daggående personal.
Gefle Vakt sköter all bevakning innanför grindarna och i ytterområdet, från Vårvik i ena ändan till alla
BillerudKorsnäsfastigheter som finns i närområdet Bomhus. Viss bevakning sker också på Gävle Varv.
Man har även en chaufförstjänst, där man bistår företaget med olika persontransporter innanför och utanför
området. Telefonväxel och internpost ingår också i arbetsuppgifterna.
Vad gäller de nya passergrindarna som har monterats, har Gefle Vakt inget att göra med dessa mer än att,
se till att behöriga personer kan passera! De monterades pågrund av säkerhetsregler från myndigheterna,
Tullverket och Sjöfartsinspektionen. Ursprunget för den ökade säkerheten är terroristdåden mot
Twin Towers 2004. Efter det skärptes kraven på tillgänglighet av hamnar och flygplatser för civila personer.
Så dessa nya passager är bara ett led i myndigheternas beslut och inget som BillerudKorsnäs kunnat påverka.
Likadant är det med alla drogtester som utförs. Det är ett externt företag som håller i dessa men vaktbolaget
tillhandahåller vilka som är instämplade för dagen.
Gefle Vakt är mycket tacksamma om personal vid BillerudKorsnäs meddelar om man ser något misstänkt på
området. Det gäller såväl innanför grindarna som utanför. Om det finns obehöriga personer på
personalparkeringen till exempel. Ring då tel 51569 eller 51519, meddela detta och rondvakten åker och
kontrollerar.
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Papperstreans studiekommitté.

Håkan Nordin, Tomas Hjalmarsson, Monika Kock och Kjell Johansson.
Här kommer en liten presentation av Papperstreans studiekommitté.
Vi består av Tomas Hjalmarsson SwedPaper som är studieorganisatör i Papperstrean.
Håkan Nordin Förrådet, Kjell Johansson Fiberlinjen och Monika Kock Lab.
Har du några funderingar om studier så kontakta någon av oss.
Vi har fått en del förfrågningar om att starta en matlagningskurs.
Så vi håller på att ordna en kurs i vanlig husmanskost för oss som inte är så bra
på matlagning. Håll utkik i kommande nummer av tidningen när kursen ska starta
om du vill vara med.
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Ta chansen aTT spela biljard
Gävle biljardklubb erbjuder ansTällda vid billerudkorsnäs
möjliGheTen aTT spela biljard på den nya hallen i wasahuseT
spela Två sTycken Till priseT av en person!
Gäller moT kuponG och uppvisande av GilTiGT föreTaGsleG
under Tiden 15/10-31/12-2014

namn:________________________________________________________________

Ett stort tack!
Till mina arbetskamrater på Lut o Kraft
och alla andra som jag har arbetat med
för den fina uppvaktningen då jag gick
hem nu i oktober.

Kjell Forsblom.

Ett stort tack!
För uppvaktningen på 60 årsdagen.

Tommy Tummen Karlsson.
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En rapport från

Hej!
Pappers studiekonferens 10-11 november.
Så var det åter dags för årets stora evenemang, studiekonferensen.
Där alla tillgängliga studieorganisatörer i Pappers samlas för att diskutera
Förbundets studieprogram nästa år. Det var inga stora förändringar från
tidigare år men några nya förslag till utbildningar diskuterades. POSK
(Pappers Organisations & Studiekommitté) fortsatte diskutera efter att vi
andra åkt hem. Man kommer fortsätta diskutera under våren och om man
har lever får man se vart det tar vägen. Det finns i nästa års studiebudget
förslag att genomföra två utbildningar för avdelningarnas styrelser,
det exakta innehållet är i dagsläget inte klart. Frågor som har diskuterats
en tid är att hantverket att bedriva förening behöver en liten upprustning
och hur vi skall arbeta i våra avdelningar.

Utbildningsdepartementet

Vi fick en lektion i ämnet ”Alla kan göra något” teatergruppen Tage
Granit var där och spelade interaktiv teater där vi fick vara med och styra
vad som skulle hända, riktigt intressant faktiskt. Ämnet som togs var
främlingsfientlighet och tolerans. Det var en väldigt tänkvärd föreställning.

Sekreterarutbildning ABF.
Papperstrean tillsammans med ABF genomför under tiden onsdag 4 februari kl. 8:00-16:00 sekreterarutbildning på
Infocenter. Vi kommer där att gå igenom det man behöver veta som sekreterare och hur man skriver protokoll m.m.
Inbjudan kommer att skickas ut i vanlig ordning via e-post. Anmäla sig kan man göra på sedvanligt sätt via
anmälningsblanketten som skickas ut i samband med inbjudan eller på skyddsträffarna 16 & 17 december på
Gamla Grand.
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.
Tyvärr finns det inget kalendarium utlagt för 2015 ännu men det kommer förhoppningsvis snart.
Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar: 2014 & 2015
Huvudskyddsombud 1:
Sekreterarutbildning:
Arbetsanpassning och Rehabilitering:
Retorik:
Huvudskyddsombud 2:
Kemiska hälsorisker:
Utredningskurs Arbetsmiljö:
Huvudskyddsombud 1:
Det svåra samtalet:
Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

2-4 februari 2015 på Runö,
4 februari 2015 på Infocenter,
9-11 februari 2015 på Runö,
9-11 februari 2015 på Runö,
16-18 februari 2015 på Runö,
2-4 mars 2015 på Medlefors,
2-4 mars 2015 på Runö,
9-11 mars 2015 på Runö,
16-18 mars 2015 på Runö,

sista anm. 5 december 2014.
sista anm. 9 januari 2015.
sista anm. 5 december 2014.
sista anm. 5 december 2014.
sista anm. 5 december 2014.
sista anm. 2 januari 2015.
sista anm. 2 januari 2015.
sista anm. 9 januari 2015.
sista anm. 16 januari 2015.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården
Groff! Tjenis Benis rackor, hyndor och gatukorsningar. Hundant är läget i det
mysiga mörkret? Passa på att njuta, för om mindre än en månad vänder det
och blir ljusare igen. Men än så länge kan ni ha den ketchupfläckade tröjan
och den lusiga postichen, för ingen ser er särskilt bra ändå. Och i mörkret i
sängkammaren går det ju bra att fantisera om att det är någon annan som
ligger där bredvid, så blir det bensom ett partnerbyte utan att vara otrogen.
Brö va? Vi hundar gillar ju också starka dofter precis som ni, och nu innan det
fryst på så är det mycket lera och skit att rulla sig i ute innan husse hinner
stoppa mig.
Men om man absolut inte gillar mörkret så kan man väl flöjta iväg till ljusare trakter på semester? Och inte tassa
här och gnöla. Till…Danmark? Eller Okavangotr vid sjön Ngami i Bechuanaland? Eller benminstone någonstans
med schysst taklyse. Men här på hemmaplan kan man ju spela spel som tidsfördriv i mörkret, t ex klassiker som
bonden och mjölkpigan, gömma korven, tiken och vetrinären och andra roliga lekar. Det blir nog ett antal
valpkullar framåt augusti, men det kan det vara värt. Det är väl inte för inte som man låter bli att anstränga sig,
eller hur? Man måste ju använda dom grenuttag och tända dom lysknappar som finns va? Eller som min pölare
afghanhunden Ali Ben kommenterade det häromdagen:”Vafan brusjan, det där var heavy shit mannen! Tända
lysknapparna, det var precis vad jag sa till min favvoguzz i helgen. Men det tyckte inte hon, hajaru len? Hon sa
bara ’Skärp dig Gadjo! Du lovar mig fina parker och stora ben men vad får jag? Din bakgård och en halv
kycklingvinge.’ Så sa hon förståru Flemtis? Livet är hårt för en bakgårdsfilosof, jag svär bre!” Där var den gode
Ali ganska djup också.
Och ni ser väl till att ha det upplyst och säkert där ni jobbar i rastgården va? Jobba lika säkert som ni själv
förtjänar och så hårt som firman förtjänar. Nu har vi precis klarat av hjulstöket med vinterdäcken, och nu blir det
snart julstöket med stake i fönstret och kulor i grenen. Då blir det benast ljusare, för dom som gillar det, alltså.
Och min pölare bocken står snart på plats, då ska jag dit så fort jag får och lyfta benet mot hans för att göra
honom mera svårtänd. Tycker jag ni också ska göra. Tills nästa gång vi träffas, närmare jul, får ni skynda er att
skita ner er, för snart lägger sig snön som ett skyddande täcke över den. Ja, skiten alltså. Sen får vi dessvärre
inte se skiten på några månader igen. Ben ni får hitta andra sätt att skita ner er på så länge. Ha det bra och hälsa
er syssling i Tuthult, Drygdrönaren Olvar. Benare.
Högvoffningsfullt
Flemton
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Föreläsning med Jan Bylund.
Under november månad ordnade Sociala Fonden
ytterligare en föreläsning för BillerudKorsnäs anställda.
Komikern och TV-kändisen Jan Bylund besökte oss på
BKOM-Center.
Han kom att prata om, hur dåliga vi är på att ge beröm
till varandra. Och det var en mycket lustfylld och rolig
föreläsning, med en hel del allvar i meningarna. Janne har
samarbetat med en beteendevetare och bygger hela sin
föreläsning på detta. Han började med att presentera sig
med orden: Hej, jag heter Jan Bylund och är mindre än
vad jag ser ut på TV. Jag är så liten att håret luktar
fotsvett! Jag började på lokalradion-88, blev sedan ståupp komiker-90 och fick mitt första skratt-91.
Sen avlöste skratten varandra under en dryg timmes tid.
Visste ni att, 70% av all beröm vi får genom livet, får vi
före 5 års ålder?!! Och det är statistiskt bevisat. Efter det
blir vi oftare påminda om alla fel vi gör, än att vi ger
någon beröm i arbetslivet. En regel är att, ju ”gubbigare”
företag, ju mindre med beröm delas ut! Och i den ligan
är asfaltsindustrin sämst.
För små barn är berömmet mycket viktigt! Hjärnan
fungerar nämligen så att, den lär sig att stänga av vid
ondska men kan inte försvara sig mot godhet! På det
sättet är hjärnan ”dum i huvudet”. Tänk efter själva, när
någon skäller på er, då kan ni stänga av hjärnan och inte
lyssna mer. Men om någon säger snälla och
uppmuntrande saker, det kan inte hjärnan koppla bort!
Det är otroligt viktigt med bekräftelse och varför man får
den. Bekräftelsen ska vara kopplat till något man kan
förnimma den med.
Den sämsta bekräftelsen kommer ofta från chefen, när
han vid julbordsmiddagen håller sitt årliga tal och
utbrister: ”Tack för det fantastiska jobb ni gjort under
detta år! Nu ser vi fram mot ett ännu bättre nästa år!”
Då sitter alla och funderar, vad har jag gjort som varit så
fantastiskt och gjort skillnad? Mycket bättre är att, ta
fram den enskilda saken som verkligen har gjort skillnad!
Det är att föredra att ge berömmet vid rätt tillfälle och
inte generalisera dessutom. För då kan man återkoppla
till det ”fantastiska” man har utfört.

Janne berättade dessutom en underbar story.
Han hade blivit engagerad av VD:n på Ericsson
Microwaves i Kista och köra lite underhållning efter
deras årsmöte. Man berättade också om lanseringen av
nya mobiltelefonen i Japan. I slutet på detta föredrag
hade Janne blivit ombedd att ställa en ”idiotisk” fråga till
panelen, bara för att få en rolig reaktion, enligt VD:n.
Mötet löpte på och när avslutningen så kom sa panelen,
”någon som har en fråga”?
Janne reser sig upp, presenterar sig som Ericssonanställd och ställer följande fråga:
-Jag har en fundering. Går det verkligen att prata
japanska i svenska mobiltelefoner?
Stort skratt i salongen!!
Men reaktionen från panelen blev omedelbar, man
plockade fram diagram, olika uträkningar och och
forskningsresultat. Det visade sig att man inte hade
kontrollerat det!
Företaget blev tvungna att göra efterforskningar och kom
då fram till att, västerlänningar har ett lägre röstomfång i
tonläget än japanerna! Deras högsta ”toner” i talet ligger
över den frekvens som mikrofonen klarade av, vilket
gjorde att mobilen skulle klippa och hälften av samtalet
skulle inte höras av mottagaren! Denna fråga försenade
lanseringen av mobilen i 6 månader!!
Kontentan av det hela, det finns inga dumma frågor!
Enbart dumma svar..
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Lotsstation Bönan
Hamnpiren som ligger vid gamla PM2-3 eller
Swedpapers byggnad är flitigt använd av ankommande
båtar till BillerudKorsnäs. Det är oftast båtar med ved
och flistransporter som kommer. Men även någon
tankbåt kan dyka upp. Vi skickar iväg terpentin från
fabriken och detta går också sjövägen.All transport
sjövägen, måste samordnas via den Lotsstation som
ligger vid den norra infarten till Inre Fjärden vid Bönan.
Jag gjorde ett studiebesök och träffade ett gäng trevliga
människor, som verkar ha ett spännande jobb som jag
tänkte presentera.
Chefen och ytterst ansvarig för lotsområdet heter Dag
Tedenby. Och ja, han är släkt med Matthias Tedenby
som spelar hockey i HV71! Driftchef för transport och
farled heter Jan Millberg. Bägge två, mycket trevliga
killar som berättade om sin verksamhet vid inloppet till
Gävle. Utsikten från arbetsplatsen fick mig avundsjuk,
måste vara en av de härligare arbetsplatserna i Gävle
med omnejd!
Hela lotsområdet
sträcker sig från
Skutskär till
Ångermanälven, det
räknas som den södra

att man inte tagit lotshjälp,
då blir det stora konsekvenser.
De flesta båtar som anlöper
hamnen Karskär går under
Nordic Shippings flagga.
Det kommer mellan 3-5 båtar
i veckan och de flesta har dispens
för att gå utan lots. Men de som
inte har tillstånd, måste beställa
Böna fyr
lots 5 timmar innan de kommer.
Och fartygsanmälan vid hamn måste aviseras minst ett
dygn innan. Det är alltid befälhavarens ansvar för båten,
även om båten går med lots!
Under två års tid, har man breddat och muddrat
infartsrännan vid Böna Fyr. Den utökades från 62 meter
till 126 meter och fick ett djup på 13,5 meter! Mycket
massa flyttades långt ut på havet och gjorde
tillgängligheten bättre, för hamnarna i Gävle.

Under våren anlöpte en av största båtarna någonsin,
Ridgemary Rosemary, Gävle Hamn. Den är 183x32
meter och väger nästan 30000 ton.
Teoretiskt kan en båt på 294x32 och 125000 ton meter
gå in i hamnen, beroende på manöverförmåga. Det kallas
för Panamaxstorlek. Så länge en båt klarar ett lägre
djupgående än 12,2 meter och kan vända i hamnen är
Lotsbåt i bönan
dom välkomna. Realistiskt kan en båt på 55000 ton utan
delen och från Ångermanälven upp till Karlsborg blir den problem gå igenom den nya rännan.
norra delen. Allt styrs från Bönans lotsstation. Man
beställer lots via Gävle men det finns sju lotsstationer
Det finns ingen universitetsutbildning för att bli lots. Den
efter kusten norrut. Lotsstationen är bemannad dygnet
utbildningen får man som Sjökapten med lång erfarenhet!
runt av minst en person. Man är också mottagare av
Man är först Båtman och blir Sjökapten efter 12
olika sjöräddningsuppdrag och vidarebefordrar dessa till månader som Överstyrman på ett fartyg på minst 3000
respektive sjöräddare som finns. Vill man ha information ton. Man får då Sjökaptensbehörighet och efter att fått
om vindstyrka och sjöväder till havs, är man också
erfarenhet som sådan, får man avlägga ett prov och
välkommen att höra av sig!
utfärdande till lots görs av Transportstyrelsen.
Alla fartyg som är större än 90x14 meter har lotsplikt!
Brott mot att inte använda lots ses som mycket allvarligt
och polisanmäls omedelbart. Skulle man dessutom
förorsaka en olycka på grund av

En lots har beredskap 182 dygn/år med ytterligare 18
dygn oförberedd jour. För detta jobb, utgår en grundlön
på ca 42,000:-/månaden med utryckningstillägg,
bordningstillägg och traktamenten som tillkommer.

Ola Carlros
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn startar upp igen med ett nytt upplägg.
”Tillsammans med hela fotbollsgästrikland ska vi hjälpa barn med cancer”
Gestriklands Fotbollförbund och Gefle IF Fotboll inbjuder alla föreningar i Gästrikland till fotbollscupen
Barn Hjälper Barn till förmån för Barncancerfonden.
Premiärhelgen blir den 14 – 15 februari 2015 för pojk- och flicklag i ålder 8 – 12 år.
Spelplats är Valbo Sportcentrum och Gefle IF Fotboll dömer alla matcherna . A-lagsspelarna deltar.
Vi har ett samarbete med Sandvikens IF och fotbollscupen Göransson Cup som spelas
helgen den 30 jan – 1 feb 2015 i Göranssons Arena.

Vi räknar ihop målen i båda fotbollscuperna i målsponsringen.
I Göransson Cup räknar vi med att måltillverkningen blir cirka 2 000 mål.
I Barn Hjälper Barn Cupen c:a 300 mål.
Om det blir 2 300 mål totalt.
Ditt stöd blir då att betala:
5 öre/mål = 1 lott (att betala 115 kr). 10 öre/mål = 2 lotter (att betala 230 kr).
15 öre/mål = 3 lotter (att betala 345 kr). 20 öre/mål = 4 lotter (att betala 460 kr) och så vidare.
Du är med i båda dragningarna.
Vi skickar hem informationsblad om cuperna och dragningarna på priserna när vi har spelat färdigt.
Vi tar telefonkontakt med vinnarna.

Extradragning av Sociala Fondens fina pris blir det på Avd 3 hos Agneta och Tarja.
Nu hoppas vi att det är många BillerudKorsnäsare som är med och ger sitt stöd till Barncancerfonden.

Kontaktperson: Roger Hallqvist

Gestriklands Fotbollförbund
Kanslichef
Anders Nordén

Gefle IF Fotboll
Sportchef
Hasse Berggren
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Ett samarbete mellan fotbollscuperna i Gästrikland i målsponsringen 2015

Göransson Cup

Barn Hjälper Barn

Datum: 30 januari – 1 februari
Plats: Göranssons Arena
U-lag i ålder 9 – 17 år
Mål tillverkning c:a 2000

Datum: 14 - 15 februari
Plats: Valbo Sportcentrum
U- lag i ålder 8 – 12 år
Mål tillverkning c:a 300

Vi räknar ihop målen, totalt i båda cuperna.
Skänk 5 öre/mål = 1 lott. 10 öre/mål = 2 lotter. 15 öre/mål= 3 lotter. 20 öre/mål= 4 lotter osv.
VAR MED I MÅLSPONSRINGENGe ditt stöd till cuperna. Tillsammans hjälper vi barn medcancer.

·

SKÄNKTA PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
Nicklas Bäckström Signerad Tröja Washington Capitals

·

P17 Landslaget. Signerad Matchtröja med Tshutshu Wa Tshakasua och Jordan Larsson

·

Gefle IF FF. SAIK Bandy.Signerade Matchtröjor.

·

Högbo Brukshotell Presentkort för 2 personer. Fyrarätters middag.

·

Gävle Teater 2 biljetter till en föreställning, våren 2015.

Mer information på:
www.barnhjälperbarn.se
barnhjalperbarn@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN
GÖRANSSON CUP 30 jan – 1 feb och Fotbollscupen BARN HJÄLPER BARN den 14 – 15 februari 2015
Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i målsponsringen:
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm eller Göteborg.
JA. Jag vill vara med i målsponsringen.

Mitt bidrag är __________/mål (från 5 öre och uppåt)

TEXTA TACK! Avdelning _____________________________
Namn______________________________________________
Mobiltelenr__________________________________________
Adress_____________________________________________
Post nr/Hemort ______________________________________
Epostadress____________________________________________________________________________
Med reservationer för eventuella ändringar
INSKICKAS TILL AVD 3 SENAST DEN 7 JANUARI 2015.
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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.

KUNGSBERGET.
KUNGSBERGSKORT
Pris vuxen, från 16 år: 1 800 kr. Pris ungdom, 8 – 15 år: 1 500 kr.
Barn upp till 7 år gratis med hjälm. Max 6 biljetter per sökande och kategori
Värdebeviset skickas till din hemadress efter den 1 december. Du tar med värdebeviset till kassan i Kungsberget
och laddar in det på ett keycard, kostar 55 kr om du inte har kvar sedan förra året.
Sista ansökningsdag 30 november

MUSIKAL
Lördag 28 mars 2015: Från Frövi och Gävle till Stockholm och Intiman, Svarte Orm.
När tre engelska män ur olika samhällsklasser – Kapten Blackadder, Löjtnant George och uppassaren,
Menige Baldrick – år 1917 tvingas kampera ihop i samma skyttegrav, för att slåss mot en gemensam fiende,
visar det sig vara en otroligt usel kombination för krigsföring, men samtidigt en över förväntan lyckad situation för
komik. Med fienden blott ett stenkast bort… eller… vem är fienden egentligen? Är det tyskarna i graven bredvid
eller är det den egna, champagnepimplande general Melchett och dennes byråkratiske assistent, Kapten Darling,
som från sitt trygga högkvarter femtio kilometer bakom fronten, kontinuerligt beordrar attacker med till synes ingen
taktik alls? Ingenting är självklart i Svarte Orm, men allting är roligt och inte bara roligt på ett självklart sätt.
Utan på ett överraskande och oväntat sätt.
Pris: 650 kr per person (Bussresa, entrébiljett och fikapåse)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 11 januari

MÄSSRESOR
Lördag 24 januari: Från Frövi och Gävle till mässorna MC Mässan, Stockholm Lifestyle Motor Show
och Bilar som jobbar
Pris: 160 kronor per person.
(Bussresa och entrébiljett till en mässa)
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 7 januari
Lördag 7 mars: Från Frövi och Gävle till mässorna Allt för sjön och Vildmark
Pris: 160 kronor per person.
(Bussresa och entrébiljett till en mässa)
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 1 februari
Lördag 28 mars: Från Frövi och Gävle till mässan Nordiska Trädgårdar
Pris: 150 kronor per person.
(Bussresa och entrébiljett till en mässa)
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 22 februari

- 19 SHOPPINGRESA
Lördag 6 december: Från Frövi och Gävle till Stockholm för lite julhandel.
Sociala Fonden anordnar tillsammans med Fackföreningarna på BillerudKorsnäs Frövi, Gävle, Rockhammar
en Shoppingresa till Stockholm.
Pris: 100 kr per person (Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande
Se hemsida för eventuella platser

SKID VM I FALUN 2015
Lördagarna 21 och 28 februari har vi ett antal biljetter till skid VM i Falun.
Bussarna avgår från Frövi och Gävle.
Lördagen den 21 februari.
Åker vi för att heja på Svenska skidlandslaget och se Marit Björgen tävla om sitt tredje raka VM-guld i skiathlon.
Program enligt:
13.00 LÄNGD, 15km, skiathlon, damer
14.30 LÄNGD, 30 km, skiathlon, herrar
15.30 BACKE, HS 100 (normalbacke), provomgång, herrar
16.30 BACKE, HS 100 (normalbacke), herrar
20.15 Medaljceremoni
Lördagen den 28 februari.
Åker vi till Falun för att heja på Svenska skidlandslaget och se klassiska tremilen för damer och vilka som tar de
sista medaljerna i nordisk kombination och backhoppning.
Program enligt:
09.00 NOK, sprint, lag, HS 134 (stor backe), provomgång
10.00 NOK, sprint, lag HS 134 (stor backe)
13.00 LÄNGD, 30 km, masstart damer klassisk stil
16.00 NOK, lag, 2x7,5km
16.00 BACKE, HS 134 (stor backe), lag, provomgång, herrar
17.00 BACKE, HS 134 (stor backe) lagtävling, herrar
20.15 Medaljceremoni
Pris: 420 kr per person (bussresa och entrébiljett ingår)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 11 januari
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.
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Hej Bowlare
i Korsnäskorpen.
Den 7/12 kl. 10:00
Är det dags för skinkslaget på Bowlinghallen i Gävle.
Vi kommer att tävla parvis över 6 serier. Paren kommer att lottas ihop fast
med förbehållet att 2 licenserade spelare ej kommer att få spela i samma par.
Det par som åstadkommer den högsta slagningen kommer att belönas med varsin
skinka, vidare kommer en skinka att lottas ut till någon av de övriga deltagarna.

Anmälan görs till: bengt.t.olsson@billerudkorsnas.com
alt. tel: 026-151250 Bengt E-skiftet.

Badmintonturnering.
Hej igen!
Nu är det dax för badminton igen. Vi kör samma upplägg som förut, alltså dubbelturnering.
Vi lottar ihop paren på plats. Vid god uppslutning så kör vi två gånger, annars kör vi en rak serie.
För att vi ska kunna få ett fint prisbord, så föreslår jag att vi lägger 50kr/person, hoppas det är ok.
(fagge har säkert något med sig oxå)

Speldag: Lördagen 20/12 kl: 13-17
Plats: Korpen Alderholmen
Vid intresse maila till henrik.skog@billerudkorsnas.com
Henke/ 070 6854440 E-skiftet.

