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"Våra tjejer"
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804 23 Gävle
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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
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E-post till Karskäringen

Tarja och Agneta
Papperstreans personal Tarja Rautiainen och
Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar
medlemsredovisning, administration,
försäkringsfrågor med AFA och
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God Jul och Gott Nytt År
önskas alla läsare
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Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Trycktrean Gävle 026 - 10 29 23

Nästa n
ummer a
nummer
av
v
Kar
sk
äring
en k
ommer ut
arsk
skäring
äringen
kommer
den 29 januari.
Se till a
tt lämna in er
att
ertt
ma
material
terial senast den
26 januari.

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

Ordföranden har ordet

-3-

Hej!
Julen står för dörren med alla bestyr det innebär. Inhandling
av en massa mat och julklappar i sedvanlig ordning. Stress
och jäkt som blandas med förhoppningar. Någonstans är det
alltid lika trevligt när det äntligen blir jul och man får träffa
släkt och vänner, Äta gröt och skinksmörgås, titta på Kalle
Anka, Karl-Bertil Jonssons jul och annat, öppna julklappar,
äta lite god julmat, spela spel, och bara få mysa med sina
nära och kära. Men som vanligt vid dessa tider tänker jag
även på de som måste jobba och slita över julhelgen, eller
sitter ensamma, kanske första julen efter att en nära
livskamrat gått bort eller om man är nyskild och inte har
några som man kan fira jul med eller mängder med
alkohol som kan förstöra julen för familjer. Julen är
barnens högtid och då bör måttlighet gälla med alkohol.
Schemalagd U-tid
Efter den 1 december skall all schemalagd u-tid vara klar och snarast utrapporterad för er
skiftare. Vi har fått signaler om att det inte är riktigt klart vid någon avdelning. Vi har avkrävt svar
från företaget om så är fallet och i så fall varför det inte är gjort. Dessutom har Företaget och
Pappers i senaste lokala förhandling fastslagit vilka som beviljats reducerad u-tid utav
medarbetarna. Nu har en chef dragit tillbaka beslutet och planerat in några medarbetare på full utid enligt hörsägen. Utredning pågår. Att det körde ihop sig när man gjorde detta i fjol kan man
ha en viss förståelse för, men att de nu misslyckas har vi ingen förståelse för och kommer inte att
acceptera. Vi får se hur vi går vidare i denna fråga. Om vi upptäcker att Företaget än en gång har
misslyckats med schemaläggningen för 2015, planerat in mer än vad avtalet tillåter och annat utan
en vilja att lösa detta, överväger vi starkt att säga upp överenskommelsen om schemalagda utiden.
Fackliga referensgruppen BillerudKorsnäs
Fackliga Referensgruppen har haft möte igen. Ref AU informerade lite om MBL-info/
förhandlingar i koncernen, bl.a. Finance org. och Strategic Developement. Företaget redovisade
kund och medarbetarundersökningen. 82 % har svarat vid bruken. Alla chefer har fått rapporterat
hur det ser ut. På plussidan var bl.a. Respekt är bra mellan teamen och få konflikter, Man kände
en stolthet att jobba på BillerudKorsnäs. På minussidan var det dåligt engagemang speciellt bland
vissa chefer, Dåligt med kommunikation, ledarskap och feedback som positiv återkoppling.
Mötet riktade stark kritik mot just chefer och dess ledarskap bland personalen. Här finns att göra
igen!
Christer Simrén rapporterade om läget via telefon. Totalt sett ser det bra ut för företaget. Inga
större oroshärdar finns inför kommande år. Bemanningsfrågan på Bruken lyftes och Simrén
svarade att en kompetenskartläggning pågår vilket kommer att visa vad behoven finns och
kommer att finnas framöver. Fråga om extra bonusen, synergieffektbonusen lyftes, vad är det för
kriterier som gäller? Den ligger i allafall helt utanför den andra bonusen som vi får.
Huvudskyddsombuden redovisade att Företaget tagit fram en arbetsmiljöpolicy, utan facklig
medverkan. Nu resulterade det i att de får göra om jobbet pga. att delar i den stred mot
arbetsmiljölagen.
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Regeringens nederlag betyder att stora reformer för arbetsmarknaden inte blir av. LO är redo att mobilisera igen för
ett extraval. På punkt efter punkt är LO-medlemmarna de stora förlorarna på att reformerna uteblir. Här är några av
de förändringar som ställs in. Högsta dagpenning i a-kassan skulle höjas 1/5-2015, traineejobb i välfärden till unga,
FAS-3 blir kvar. Skatten för pensionärer sänks inte, extra anslag till drift och underhåll av järnvägar uteblir.
Satsningen på mer personal inom äldreomsorgen uteblir med mera Vill vi ha det så?
Nyval!
Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till den borgerliga politiken och fällt
regeringens budget. De sa också att de kommer att fälla varje regering som inte gör som de säger och dansar efter
deras pipa. Det här ritar om den politiska kartan i grunden. Mörka krafter hotar att föra landet i kaos. De viktiga
förändringar som skulle underlätta livet för våra sjuka, arbetslösa och pensionärer stoppas. Mina vänner, vi måste
hjälpas åt! Vi behöver en regering som är kapabel att säkra välfärden och långsiktighet när det gäller jobbskapande,
god och effektiv skola samt en rättvis och solidarisk vårdkedja. Vi arbetare har ingen annan som vi kan lita på än
Socialdemokraterna. Det partiet har vi skapat för att trygga en plats under solen även för oss vanliga knegare. Eller
som en av våra medlemmar sa nyligen:
"Tack för allt Facket, tack vare Facket och fackligt politisk samverkan har vi lediga helger, rätt till semester, vettiga
arbetstider, rätt till föräldraledigt och studieledighet och allt annat som kommit under åren. I mars går vi och röstar
igen. Upp mot kamp, kamrater"
2014
Dags att börja summera året som gått. Vi måste nämna Riksdags, landstings och kommunvalet i september. De
rödgröna blir större än Alliansen. Sverigedemokraterna blir tredje största parti. Stefan Löfven blir vald till Sveriges
Statsminister. Men innan årsskiftet röstas förslaget till ny statsbudget ner i riksdagen av den borgerliga oppositionen
och Sverigedemokraterna. Statsminister Stefan Löfven meddelar att han tänker utlysa ett extraval som planeras att
hållas den 22 mars 2015.
För oss här på Företaget i Gävle har 2014 betytt en del, bland annat schemaläggningen av u-tiden, I början på året
fastslog företaget den stora omorganisationen så kallad kompetensutjämningen och omplaceringscirkusen på PM4/5,
vilket resulterade i ett stort missnöje bland medarbetarna och på avdelningen. Till följd av detta har många
medarbetare mått riktigt dåligt av denna hantering. Företaget omöjliggjorde dessutom uttag av kompledigt om det
genererade i övertid. Arbetsglädjen under 2014 har väl inte varit på topp kan man säga. En annan sak var det
Utlastargänget råkade ut för. De sa ifrån sig rollen som samordnare men ändå tvingas göra uppgifterna till stor del
ändå utan ersättning för detta. De beviljades heller ingen ersättning för att ta över en del av körningen av skiftbilen.
Pappers Kongress 2014 gick av stapeln i Sundsvall i början av september, där Pappers fick en ny
Förbundsordförande efter ”Henka”. Mats Jutterström heter han.
Förslagsavtalet har sägts upp både centralt och lokalt, schemalagda u-tiden för alla skiftare körs igång. Sist men inte
minst tvisteförhandlingarna gällande schemalagda u-tiden som nu är på central nivå. Vi får se hur det slutar.
Julträffarna
Julträffarna med skyddsombuden hålls även i år vid Gamla Grand i Gävle. I år har vi bjudit in en person från
arbetsmiljöverket som kommer och föreläser och sätter ombud och grupper i arbete om organisatorisk och social
arbetsmiljö. Den ligger ute på remiss från LO. Förhoppningsvis kommer den att gå igenom.
Efter att avsmakat julbordets goda mat avslutades träffarna genom att utse årets skyddsombud av Yngve Berglind.
En herre vid namn Ola Engberg vid utlastningen utsågs till 2014 års skyddsombud. Motiveringen var bland annat
Olas engagemang i skyddsfrågor! Men även hans lyhördhet från sina arbetskamrater som han företräder närmast,
är som ett ombud skall fungera.
Förhandlingsrapport
Kommande lokala förhandling är den 19/12. Därför kommer ingen rapport i detta nummer.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!
Önskar Kjelle
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Avdelning 4 i Fors 100 år

Kjell Olsson och Thomas Pettersson
var där från avdelning 3

Några bilder
från middagen

Gävle Dala Distriktet överlämnade
en tavla som present.

-6-

Bilder från Skyddsombudsträffen
på Gamla Grand Gävle 16 december

Tomas Rosenblad Arbetsmiljöverket

Dagens Moderator
Yngve Berglind
Torsten Heinberg Arbetsmiljöverket

Mats Linander

Håkan Nordin närmast kameran
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Anneli Jansson tittar på fotografen

Peter Westerlund verkar intresse

Pojkarna som
jobbar på
SwedPaper
närmast kameran
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Jultävling
Fråga 1.Vilken dag är pepparkakans dag i Sverige?
1:a advent
9:e december
Fråga 2.Vem införde Julen i Danmark?
Harald Blåtand
Tom Tens

13:e december

Karl XII

Fråga 3.Vad händer om ett Isländskt barn INTE får kläder i julklapp, enligt tradition?
Det blir vulkanutbrott
Det blir bortadopterat
Det blir uppätet av julkatten
Fråga 4.Vilken dag firas ”Lilla jul” i Finland?
På Luciadagen
1:a advent

23:e december

Fråga 5.Hur många gånger har Gävles Julbock överlevt från eventuella attentat?
11 ggr
8 ggr
4 ggr
Fråga 6.Vad är en typisk Finsk tradition på julaftonsmorgonen?
Bastubad
Långtur på skidor
Vodkasnaps
Fråga 7.Hur många tomtar finns det, enligt Isländsk tradition?
Ingen alls
En tomte
13 tomtar
Fråga 8.Vad är ”J-dag” i Danmark?
Juledagen
Julölens dag

Jäktardagen före Julafton

Fråga 9. När kom Julmusten till det Svenska hemmet?
I början av 1900-talet
Under 50-talet

Under 60-talet

Fråga 10. På Island ställer man upp en sko istället för en julstrumpa. Vad får barnet i skon, om det inte varit snällt?
En rutten fisk
En potatis
Hästbajs
Fråga 11. Enligt norsk tradition går barn runt och sjunger julsånger för godis.
Om vuxna gör samma sak, vad får dom då?
En snaps
Pinnekött
Godis
Fråga 12. Gävles Julbock har fått utstå det mesta. Vad hände med den år 1973?
Rammad av en Amazon
Nedmonterad
Den blev stulen
Fråga 13. I Finland utlyses Julfreden på Tomasdagen t.o.m Tjugondedag knut.
Vad hände om man begick ett brott under den tiden?
Brottet blev förlåtet
Man kastades i isvak
Man fick dubbelt straff

Skicka de rätta svaren senast 20 januari till Karskäringens redaktion på 152an.
Namn ___________________________________________
Avd ___________________________________________
Telnr ___________________________________________

Fina priser
att vinna!
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Fackligt Sociala Kommittén
Gruppen som är till för er medlemmar som är på väg eller har kommit i en besvärlig situation.
Hör av er till oss om ni behöver någon form av stöd eller hjälp. Exempelvis vid Rehabsamtal.
Gruppen har hög integritet och tystnadsplikt.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.
Företaget/Närmsta chef ser positivt på att du tar kontakt i ett tidigt skede för
att förebygga större problem, exempelvis knä, rygg och axlar med mera.
Vid rehabsamtal har man alltid rätt att ha ett fackligt ombud med sig.
Ett av våra verksamhetsmål är att nå ut med information vad gruppen kan bistå
med för stöd, via team träffar eller arbetsplatsträffar,
Prata med era chefer så att vi får komma ut och informera er på team
eller arbetsplatsträffar. Informationen tar ungefär 15 – 20 min.

Anders Blom – Kjell Olsson – Bengt Olsson – Leif Mellin
Peter Ganz - Monica Kock – Kent-Ove Johansson

Fackligt Sociala Kommittén
Pappers Avdelning 3
070-7950518

Årets Skyddsombud.
Ola Engberg. Utlastningen
Han fick utmärkelsen av Yngve Berglind.
Motiveringen löd:
Olas engagemang i skyddsfrågor! Men även
hans lyhördhet från sina arbetskamrater som
han företräder närmast, är som ett ombud skall
fungera.

Stort Grattis önskar redaktionen.
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Resereportage Kap Verde
November är en månad som vi inte gillar. Regn,
snöslask, mörkt nära på dygnet om. Därför tittar vi
och bokar gärna resor under denna tid till varmare och
skönare platser här i världen. Kap Verde har tilltalat
oss tidigare med anledning av lugnet, värmen, havet
och de härliga stränderna, vit sand som bokstavligen
blåst över från Saharaöken, en stor sandlåda att bara
trivas och ta det lugnt i. No stress är öarnas motto.
Därför
bokade vi
även denna
gång till denna
plats. Mitt i
vintern när
Kanarieöarna
är på gränsen
till badvänligt,
är vattnet
varmt och
inbjudande
här. För två år
sedan var vi
till ön Sal.
Denna gång flög vi till ön Boa Vista. Svårt att säga
vilken som var bäst.
Klimatet är lite mildare än på afrikanska fastlandet.
Kap Verde är en stat på en ögrupp i Atlanten, omkring
500 kilometer väster om Senegal, Cap Vert på
afrikanska fastlandet. Nederbördsmängden är liten och
faller huvudsakligen under augusti-oktober. Den torra,
dammiga vinden ”harmattan” blåser med jämna
mellanrum. Som svensk sommar när den är som bäst.

Kap Verde har en sammanlagd landyta på drygt 4 000
km². Endast nio av de tio öarna är bebodda. Landets
huvudstad Praia ligger på ön Santiago. De olika öarna
som Kap Verde består av har alla sin speciella geografi,
exempelvis är ön Santo Antão fylld av gröna dalar och
berg, medan exempelvis ön Boa Vista (vacker utsikt) är
relativt platt till karaktären. Dock är landet mestadels
bergigt och klippigt, djupt ärrat av erosion och vulkanisk
aktivitet. Landet når, med vulkanen Pico på ön Fogo, en
högsta höjd på 2 829 meter över havet. Vulkanen Vid
Picos senaste utbrott i april 1995 evakuerades tusentals
människor från byarna närmast berget.
Vi kom i alla fram till Boa Vista på eftermiddagen.
Redan på trappan ut från flygplanet känner jag den
ljumma vinden. Underbart att få känna värmen igen.
Efter en kort bussresa var vi vid hotellet.
Om man är ute efter att få uppleva och se en massa
spännande saker ska man inte åka hit. Hit söker sig de
som vill ha som jag tidigare påpekat lugnet, värmen,
havet och de härliga stränderna. På hotellområdet fanns
gym, jacuzzi, massage, pooler, 4 resturanger att välja på
och på kvällarna underhållning, disco och annat, så visst,
lite av livets goda får man ändå. Att ta sig in till staden
Sal Rei rekommenderas, där man kan följa med på
vandring med guide som berättar lite från förr och hur
det är nu bl.a. med besök vid hamnen, fiskhandeln, en
skola och ett genuint kafé. Att ta sig in till stan efter
stranden kvällstid, avrådes på grund av hög rånrisk. Ska
man gå in till stan efter stranden gör man det under
dagtid.

På morgonen den 25 november flög vi i alla fall från
Arlanda till ön Boa Vista, med en kort mellanlandning
för påfyllning av bränsle och lite mat innan vi kom fram
efter 9 ½ timme.
(Rekommenderar att flyga med Ving om tanken finns
att åka dit, de har direktflyg)
Vad jag inte visste innan vi flög var att ett vulkanutbrott
hade ägt rum 23 november. En kraftig explosion ska
ha hörts från vulkanen Pico do Fogo på en av Kap
Verde-öarna. Myndigheterna på Fogo tvingades
stänga den lokala flygplatsen och evakuera en mindre
stad. Hundratals svenska turister befann sig på andra
öar i området. Inga människor uppgavs ha skadats,
men myndigheterna evakuerade invånare i närheten.
Fritidsresor hade resenärer på öarna Boa Vista och
Sal. Det här berättade älsklingen på väg dit.

Kap Verdes ekonomi är beroende av pengar som sänds
till hemlandet av gästarbetare i utlandet samt
internationellt bistånd. Landet har få naturtillgångar samt
brist på färskvatten. Ekonomin är tjänstebaserad och
handel, transport och turism utgör en stor del av BNP.

- 11 Över 80 % av maten måste importeras. Regeringen
genomför ekonomiska reformer som syftar till att
utveckla den privata sektorn och locka utländska
investerare. En tredjedel av befolkningen lever under
fattigdomsstrecket. Sedan början av 1990-talet har
dock ekonomin sakta vuxit kontinuerligt.
Folkmängden uppgår till strax under 500 000 invånare.
De flesta invånarna på Kap Verde är ättlingar till vita
portugisiska nybyggare och svarta afrikanska slavar.
Europeiska förfäder inkluderar också spanska och
italienska sjömän som fick tilldelat land på öarna av
Portugal. Landets främsta naturtillgångar är salt, basalt,
kalksten, porslinslera och fisk. ”Henke” Larssons pappa
var från Kap Verde och Boa Vista.

Pereira besegrades i valet av oppositionsledaren António
Mascarenhas Monteiro, som tillträdde som ny president
1991. Efter detta, har Kap Verde varit en av Afrikas
mest stabila demokratier. Under senare hälften av 1900talet drabbade upprepade torrperioder Kap Verde, och
ledde till en stor emigration. Resultatet är att antalet
utflyttade Kap Verdier är större än antalet som bor kvar.
En vecka på Kap Verde går väldigt fort. En
avkopplande vecka med strandpromenader varje
morgon, sol och bad i poolen med anledning av röd
flagg i princip varje dag, och bra böcker samt att
uppvakta älsklingen på födelsedagen med lite bubbel
och god mat är inte fel. Att resa till Kap Verde
rekommenderas starkt, Boa Vista eller Sal.

FAKTA OM Kap Verde
Folkmängd: ca 500 000 invånare.
Huvudstad: Praia på ön Santiago
Språk: Portugisiska. Självständigt 1975 från
Portugal.

Kap Verdes officiella språk är portugisiska, och det är
det språk som används vid skolundervisningen. I tillägg
är kreol, ett språk som är en blandning av portugisiska
och västafrikanska ord, utbrett i det dagliga livet. Det
finns många varianter av kreol på Kap Verde, och
skillnaden mellan varianterna kan vara betydande mellan
de olika öarna.
Även om temperaturen tidvis kan vara ganska hög så
blåser det ofta en sval bris på de flesta öar. Det tropiska
klimatet har två årstider, den torra från november till juli
och den fuktiga och varmaste från augusti till oktober.
Öarna upptäcktes och koloniserades av portugiserna
1456. Innan de koloniserades av Portugal var de
obebodda. Efter hand blev de handelscentrum för
afrikanska slavar och senare även en viktig bränsledepå
för fartyg och flygplan.
Efter en tids befrielsekamp, ledd av Afrikanska partiet
för självständighet åt Guinea och Kap Verde (PAIGC)
blev Kap Verde och Guinea-Bissau självständiga 1975.
Till en början fanns en form av union mellan länderna,
men efter en statskupp i Guinea Bissau 1980 upplöstes
unionen. Landets förste president, Aristides Pereira
införde enpartisystem och styrde landet enväldigt fram till
dess att flera partier tilläts deltaga i 1990 års val.

Klimat: Det är varmt året runt, men lite mildare än
på afrikanska fastlandet. Nederbördsmängden är
liten och oregelbunden och faller huvudsakligen
under augusti-oktober. Den torra, dammiga vinden
harmattan blåser med jämna mellanrum.
Öarna är vulkaniskt och seismiskt aktiva.

No stress! (Ordspråk på Kap Verde).
Kjell Olsson/Ordförande Papperstrean

Hoppet lever för Ordföranden
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En rapport från

Hej!
Det lackar mot jul men vad gör det? Här på Studiedepartementet
får vi inget jullov i år. Det är omorganisering eller som vi brukar
säga neddragningar. Skämt åsido lite ledigt får vi nog.
Jag och hela Studiekommittén önskar er alla en riktigt
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.
Och precis som alla tidigare år, vill vi att ni alla är försiktiga med
juleljusen så att vi träffas igen nästa år.

Utbildningsdepartementet

Kalendarium.
Nu finns kalendariet uppdaterat på Förbundets hemsida för 2015.
Är det någon utbildning du är intresserad av nästa år? Om det inte redan
har kommit en inbjudan till denna utbildning kan du gå ut på Pappers
hemsida enligt instruktion lite längre ner på denna sida. Är den något du
undrar över är det bara att du hör av dig till mig. Det kan i princip gälla vad
som helst, praktisk fråga eller vad utbildningen handlar om mer i detalj.

Sekreterarutbildning ABF.
Passar än en gång på att informera om att Papperstrean tillsammans med ABF genomför sekreterarutbildning på
Infocenter onsdagen den 4 februari kl. 8:00-16:00. 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 gör man på den anmälningsblankett som bifogades nar jag skickade ut kursinbjudan. Har du slängt
bort kursinbjudan är det bara att du hör av dig så löser vi detta på bästa sätt.
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 2015 så ser du aktuella
utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Anmäler dig gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den
till mig precis som vanligt i ett internkuvert enligt ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.
Tyvärr finns det inget kalendarium utlagt för 2015, men det kommer förhoppningsvis snart.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar: 2014 & 2015
Sekreterarutbildning:
Kemiska hälsorisker:
Utredningskurs Arbetsmiljö:
Huvudskyddsombud 1:
Det svåra samtalet:
Arbetsanpassning och Rehabilitering:
Kvalificerad förhandlingsteknik:
Att informera och agitera:
Bemanningsfrågan:
Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer:
Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

4 februari
2-4 mars
2-4 mars
9-11 mars
16-18 mars
13-15 april
13-15 april
13-17 april
20-22 april
20-22 april

på Infocenter, sista anm. 9 januari 2015.
på Medlefors, sista anm. 2 januari 2015.
på Runö, sista anm.
2 januari 2015.
på Runö, sista anm.
9 januari 2015.
på Runö, sista anm.
16 januari 2015.
på Runö, sista anm.
13 februari 2015.
på Runö, sista anm.
13 februari 2015.
på Runö, sista anm.
13 februari 2015.
på Runö, sista anm.
20 februari 2015.
på Runö, sista anm.
20 februari 2015.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken pölare och pölarinnor! Hund mås det? Man förväntas må
bra så här i juletid, så se till att göra det för hundan! Försök inte avvika från
programmet benom att inte må bra inte.
Ben en del av hemligheten med att må bra är att ni sänker era höga pretentioner
för hundra gubbar. Gör en gips-, eller chokladavgjutning av lämplig kroppsdel,
som är så populärt nu, och ge bort i julklapp. Se det stora i det lilla med andra
ord. Eller som i mitt fall, det lilla i det stora. Själv kommer jag att må bra om jag
får en eller två tofflor att tugga på, och några tuggben att leka med, i julklapp av
husse.
Det är klart att det är tjusigt när det tindrar och glittrar, men det kan ju bli för
mycket också om man inte varierar sig bensom. Men om ni tar tag i skiten och styr upp lite så blir det lite
balans på det hela. Ta en whisky istället för glögg ibland, se Vampyrernas Natt på Julafton, karva en
snusdosa i valfritt material. I …fnykel till exempel? Det vet jag inte ens vad det är för material, kanske inte
ni heller, och då blir ni ju en erfarenhet rikare. Tänk att ge bort en egenhändigt tillkarvad snusdosa i fnykel
till julklapp! Hur stor uppskattning skulle ni inte röna för det?
Sen vet man ju aldrig om fnykel tål snus, den kanske spricker på annandagen? Ben som sagt, en erfarenhet
rikare blir ni ju. Ja, ni som har händer att karva med alltså.
Det är skillnad på oss som har tassar, när vi ska göra något så får vi använda tassar och tänder och svans
och…allt. En helkroppsupplevelse med andra ord, det kan jag rekobendera!
Min pölare, afghanhunden Ali Ben uttryckte det så här häromdagen: ”Shoo brusjan!
Jag har gett mig själv en helkroppsmassage i julklapp. I förskott! Fyra tassar på ryggen, en maxad
upplevelse var det, förståru bror? Det kostade chok fett med para, men det tyckte jag att jag var värd,
hajaru len?!”
Och barmark har vi fortfarande, så än hinner ni skita ner er om ni skyndar er, som jag skrev redan förra
gången. Tids nog får vi en massa vit snö som man kan roa sig med att färga gul, men än har ni som sagt tid
att rulla er i träck. Stressa hemma men inte på rastgården, särskilt ni som jobbar jul och nyår. Hoppas era
helger blir glada, goda och …eh…grodiga. (det där sista kastade jag bara med för att få tre ord på g.)
En riktigt god, men dock jul, tillgläfser jag härmed er alla på, och utanför rastgården. Och fnys gärna en
hälsning till er brylling i Sysslebäck, Fembenstaxen Läban. Benare!
Högvoffningsfullt

Flemton
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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 Fotbollsförbund 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

- 15 -

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.

·

Boken Salming Legendaren Signerad av Börje och Stig Salming.

Mer information på:
www.barnhjälperbarn.se
barnhjalperbarn@gmail.co
____________________________________________________________________________________________
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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Bowling 2014

Korpens årliga Julskinka-tävling i bowling har avgjorts. Man lottade ihop 3-manna lag och turades om att
spela var tredje ruta, för att försöka få en så jämn tävling som möjligt.
Segrare blev lag Michael Wallin, Tomas Eriksson och Ola Carlros som belönades med en varsin skinka!

Stort Grattis från redaktionen på Karskäringen!
Lunchpriser 2015 Restaurang Porten.
Gäller från 1 januari 2015
Komplett (varmrätt, bröd, måltidsdryck, sallad
66 kronor
Matlåda, sallad
55 kronor
Matlåda, sallad, dryck
62 kronor
Externa deltagare
Internt (gäller även övertidsmat)

110 kronor
90 kronor

- 17 -

ETT STORT TACK
FÖR UPPVAKTNINGEN
PÅ MIN 60 ÅRSDAG

Sune Karlsson

Badmintonturnering.
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.
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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.

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

God Jul och Gott Nytt
önskar personalen på Fonden

- 19 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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Avdelningsmöte som även
är nomineringsmöte
Den 21 januari 2015 på Infocenter.
Folksam kommer att delta på mötet.
Kom och ställ frågor om försäkringar eller hur
din framtid kan bli efter att du gått i pension.
Mötet börjar klockan 16:15.
Fika som vanligt från 16:00

Årets barnjulfest
blir som vanligt på
Föreningshuset
6 januari klockan 13:00
Har du som anställd barn eller barnbarn som vill vara
med och dansa runt granen, fika, se film och få en
godispåse, så måste du hämta ut gratisbiljetter. Antingen
på 152:an under kontorstid, eller hos Karnatz på
huvudkontoret, han lämnar ut biljetter fram till julafton.
Det kommer även att gå att hämta biljetter hos
portvakten på BillerudKorsnäs.
Mer information kommer på barnjulfestaffischerna
som snart finns ute på fabriken.

