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"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

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.

Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

Äntligen är snön
snart borta så man
kan börja kratta löv.

E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3
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Trycktrean Gävle 026 - 10 29 23
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Hej!
Verksamhetsåret 2014 är över, men vi måste ändå nämna att det
blev ett år då det mesta gick pappers-och massaindustrins väg.
Kronan föll, kostnaderna för el och råvaror var låga och
efterfrågan höll i sig. Det blev också ett år fyllt av investeringar
och på en del håll även nyanställningar. Enda orosmolnet är den
fortsatt svaga ekonomiska tillväxten i Europa. Orsaken till att
2014 blev ett bra år, är att flera viktiga förutsättningar för
industrins välmåga samverkat: En svagare krona, låga priser på
insatsvaror som fibrer och el och inte minst en relativt stabil
marknad med hyfsat stabila priser. Investeringstakten är rätt skaplig vid flera bruk också.
Nedgången har planat ut än mer och det ser stabilare ut än på länge.

Årsmötet.
En viss lättnad infinner sig alltid när årsmötet är avklarat: Det är en hel del förberedelser inför mötet
trots att förläggs ute på lokal numera. Valberedningen har som vanligt haft mycket att göra innan
årsmötet men är man ute i god tid som de är så löser sig det mesta som det gjorde även i år.
Tack i alla fall för senast ni som deltog på årsmötet på Allstars. Än en gång ett bra, välbesökt möte.
Nästa år höjer vi ribban något och önskemål om att ni tar ni med era arbetskamrater för en trevlig
kväll med Pappers.
Åsa Wiklund-Lång, Gävles nya kommunalråd valdes till årsmötesordförande. Åsa tog oss genom
årsmötesagendan med van hand på ett föredömligt vis. En massa val genomfördes på mötet, men
det var dock inget dramatiskt som hände valmässigt. Mer om det finns att läsa längre fram i
tidningen.
Utlottning av hockey och fotbollsbiljetter genomfördes innan avtackning av mötesordförande och
därefter Hans Höglenius från UH som på egen begäran valt att kliva av sitt uppdrag som ersättare i
avdelning 3s styrelse efter lång och trogen tjänst. Hans fortsätter dock som skyddsombud på sin
avdelning. Stefan Holm ersätter Hans. Jonas Friberg mtrl-hanteringen slutar också på egen begäran
som ersättare i styrelsen efter lång och trogen tjänst och ersätts av Lars Koivumäki. Efter
avtackningarna avslutades mötet och en god bit mat med dryck intogs därefter innan vi gick hem.

DA på besök.
Det är stort intresse för föreslagna föreskriften ”organisatorisk och social arbetsmiljö som ligger på
remiss hos Arbetsmiljöverket". Det pratas och skrivs om den i princip överallt.
Med anledning av den föreslagna föreskriften kom Ellinor Torp med
fotograf från DA och ville höra hur vi jobbar med frågor som psykosociala,
mobbing och kränkande särbehandling och liknande på jobbet. Ellinor
är mer känd som den som skrivit boken ”Döden på jobbet” som det skrivits
en del om. Ett reportage om besöket kommer i DA framöver. Men lite kort om föreskriften.
”Under de senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro som beror
på sociala orsaker ökat med 50 procent, enligt Arbetsmiljöverket. Hittills har det dock saknats
bindande föreskrifter för den sociala arbetsmiljön. Men det kan snart ändras.Att bli sjuk av jobbet
får stora konsekvenser, både för den enskilde, men också för arbetsgivaren och för samhället i stort,
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I en situation där vi kommer att behöva arbeta längre
upp i åren är det ännu viktigare att komma tillrätta med
detta. Arbetsgivaren ska enligt förslaget se till att
personalen inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Det
ska finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra
arbetet. Att tydliggöra arbetskrav och roller är exempel
på hur arbetsgivaren kan jobba förebyggande.
Arbetsgivaren ska också förebygga att arbetstidens
förläggning leder till ohälsa, enligt förslaget. Risker kan
till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete.
Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.
Regler för hantering av konflikter och kränkande
behandling (även kallat mobbning) är också en del av
förslaget. Arbetsgivaren ska bland annat bedöma risker
för ohälsa i samband med konflikter. Dessutom ska
arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur
kränkande behandling ska hanteras. Redan tidigare
finns regler om att arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd
till den som drabbats.
Förebyggande åtgärder kan vara stöd av handledare
eller dubbelbemanning. Arbetsgivaren ska också sätta
upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö,
enligt förslaget. Målen kan mätas i exempelvis
arbetstillfredsställelse.

Avtalsrörelsen 2016.
I förra numret skrev jag om kommande avtalsrörelse
som drar igång på allvar efter sommaren.
Om Svenskt Näringsliv får bestämma blir det inga
löneökningar. Med utebliven inflation och produktivitet
finns det mycket litet utrymme för högre löner de
närmaste åren menade Svenskt Näringsliv.

Men frågan är vad vill vi? Vad eller vilka viktiga frågor
tycker medlemmarna i avdelning 3 vi skall ta med till
förbundet som de får driva åt oss. Fundera på det. Hur
blir det med de grupper vi beslutade om i tidigare avtal
att fortsätta pensionsgrupp, lönegrupp, gemensamma
villkor m.m. Hur blir det med samverkansavtalets status.
Lokalavtalen som testas lite här och där och AD:s dom
om KP:s avtal kontra avd.50 kommer att bli vägledande
för hur vi ska arbeta med avtalen i framtiden. Vilket är
märket inför nästa avtal? Vilka kommer att bli våra
viktigaste frågor?
På Pappers distriktsmöten i april och i den sedvanliga
medlemsdialogen under sommaren kommer avtal 2016
att diskuteras. I mitten av augusti ska avtalsförslag vara
inkommna för diskussion på förbundsstyrelsemötet
samma månad. Därefter genomförs avtals och
lönebildningskonferenser som utgör starten för avtal
2016.
Jag säger det än en gång, det ser ut som vi går en tuff
avtalsrörelse tillmötes. Men vi får väl se…

Slutord.
Ja vad ska man säga, men i en av våra dagstidningar
läste jag häromdagen att mannens fingrar kan avslöja hur
trevlig han är. Enligt kanadensiska forskare finns det
nämligen ett samband i längdförhållandet av mäns pek
och ringfingrar. Män med längre ringfingrar är i
genomsnitt trevligare. Likaså hävdar forskare att om
man har långt pekfinger är risken och sannolikheten
större att vi hoppar över staketet för att söka grönare
gräs, det vill säga är otrogna…Ojojoj!
Ha det bra Kjell

Förhandlingsrapport
Lokal förhandling 20 februari 2015
Arbetsgrupp nytt lönesystem.

Lönejustering för en medlem.

I förra numret informerade vi om att en arbetsgrupp
startats bestående av Pappers och företaget som
kommer att diskutera ett nytt lönesystem. Pappers har
bl.a. diskuterat frågan med förbundet för att bolla lite
idéer. Därefter har Pappers och företaget haft ett
inledande möte. Avdelning 3s styrelse kommer att ha ett
extra styrelsemöte i närtid för att diskutera ämnet. Som
vi ser är detta inget man löser över en natt utan det här
kommer att ta tid om vi nu kommer någon vart. Det
återstår att se.

Efter många turer fram och tillbaka är vi nu överens om
medlemmen skall ha en lönejustering från 1/1 2008.

Uppföljning av schemalagd u-tid.
Pappers har tidigare efterfrågat en uppföljning av 2014
års schemaläggning från företaget och hur den fallit ut.
Företaget har nu redovisat resultatet.
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Pappers har tidigare lyft frågan om s.k. blåskift (extra
resurs) som schemalagts. Pappers ville att dessa skift
läggs in i Reko så personalen kan se när det finns en
extra resurs ute på skift. Företaget återkom i frågan.
Företaget tycker att det är en bra idé och tänker lägga
ut dessa.

Frukost och lunchraster.
Pappers lyfte i förra förhandlingen frågan om varför
företaget planerar in möten under frukost och
lunchraster, vilket Pappers fått signaler om har
förekommit, bland annat vid BEAB.
Företaget återkommer i frågan.

varit inblandad i frågan.
Enligt förhandlingsdelegationen har ingen samverkan
skett i frågan utan företaget har ensidigt tagit fram
denna mall. Frågan har därefter lyfts till ledningen i
Solna för att få svar på varför ingen samverkan skett.
Pappers uppmanar än en gång alla att se till och skriva
ut alla befattningsbeskrivningar/ avdelning och sätta dem
i en pärm så de finns för korrekturläsning när de nya
lagts in.

Tillägg för befattningshavare under
utbildning.
Pappers tog upp frågan om att få ett tillägg under
utbildning till ny befattning.
Företaget tog till sig frågan och återkommer.

Ny mall för befattningsbeskrivningar.
Företaget har tidigare aviserat att koncernen har tagit
fram en gemensam mall för befattningsbeskrivningar och
att alla tidigare befattningsbeskrivningar kommer att
flyttas över till de nya. Företaget ville ha in synpunkter
på hur vi hanterar detta på ett bra vis. Eftersom det är
en koncernövergripande mall har vi lyft frågan med
fackliga referensgruppens AU som är fackens
förhandlingsdelegation vid BillerudKorsnäs utifall de

Möjlighet att synka privat mobil mot mail
för anställda.
Pappers tog upp frågan om att kunna synka sin kalender
mot sin privata mobil så att man får mail direkt i mobilen.
Detta för att lättare hålla reda på sina kallelser.

Nästa förhandlingsdag 20/3.

MBL-info/förhandlingar.
Skydd, Säkerhet, & Räddning

Lut & Kraft Genv 15.

För att lyfta Produktion Gävles säkerhetsfokus
ytterligare kommer funktionerna som berör skydd,
säkerhet och arbetsmiljöfrågor att samlas i en avdelning
som gemensamt skall bidra till ett effektivare och bättre
skydds-, säkerhets- och arbetsmiljöarbete.
Avdelningen får namnet Skydd, Säkerhet och Räddning
(SS&R) och kommer att ledas av Johan Jansson idag
Chef Brand/Räddning. Johan kommer även att i sin roll
som Chef SS&R att ingå i Produktion Gävles
Ledningsgrupp. Facken sa OK till denna förändring som
gäller from 1/2

En förhandling har skett angående Genv15 (Miljö
2015). Genomförandet av Genv15 kommer innebära
ett antal tekniska förändringar
· Ny pumpstation och försedimenteringsbassäng
· Ny anläggning för behandling (flotation) av
avlopp från renseri och smetkök.
· Befintlig anläggning (som ägs av
BillerudKorsnäs) för avvattning av fiber- och
bioslam kommer att behöva köras med
kontinuerlig drift
· Gamla försedimenteringsbassänger (två st.) tas
ur drift
En del av utrustningen kommer geografiskt att vara
placerade i gamla Diacells lokaler. Det är ett område
som idag inte ingår i operatörernas ansvarsområde.
Verksamheten i gamla Diacell sköts idag på
entreprenad (Aquaflow) och det är en daggående
person som arbetar i anläggningen. På icke-dagtid
fjärrövervakar han anläggningen. Anläggningen är i drift
under delar av perioden april-november.

Ny förrådschef.
Processen med att hitta en ny Förrådschef efter Henrik
Axelsson har pågått en tid då Henrik går vidare inom
företaget som BKOM-koordinator.
Företaget presenterade vid denna MBL-info /
förhandling Eva Kovacs som förslag till ny Förrådschef.
Eva har idag en roll som stf Förrådschef. Eva går enligt
förslaget in i den nya befattningen 2015-03-01.
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av anläggningen som kommer att köras kontinuerligt och
bedömningen är att motsvarande personalresurser
kommer att behövas även i framtiden.
Planen är att drift och dygnet-runt-övervakning skall ske
från kontrollrum 2 på Lut och Kraft.
För att klara nödvändig skötsel av anläggningen
förstärks befintlig organisation på Lut och Kraft med en
daggående operatör på vita sidan.
Vi har kommit överens om att utöka
operatörsbemanningen på Lut och Kraft med en
daggående operatör på vita sidan. Förhandlad
bemanning är därmed numera 61 operatörer varav 4
daggående.

Ny chef PM 5.
En rekryteringsprocess har pågått under en tid för att
hitta en ersättare som chef för PM 5 efter Rafael
Carvajal. Företaget presenterade vid denna MBL-info/
förhandling Åsa Falk som förslag till ny chef. Åsa är
känd för många som tidigare chef för TM6. Hon
lämnade dåvarande Korsnäs 2003 och kommer närmast
från Sandvik. Åsa Falk tillträder tjänsten som
Sektionschef PM 5 med start den 23:e februari.

Pappers distriktsmöte i Gävle-Dala
Tre gånger om året träffas representanter från pappers
avdelningar i distriktet, tillsammans med
förbundsrepresentanter. Nu senast var vi här i Gävle
med kollegorna från Hallstavik, Skutskär, Grycksbo,
Fors och Kvarnsveden. De här träffarna brukar vara
mycket omtyckta och givande.
Den här gången diskuterades bl.a. Avtal 2016, vilka
viktiga frågor tycker medlemmarna ska drivas i
kommande avtalsrörelse som startar efter sommaren.
Vilka blir våra viktigaste frågor?
En avtalskonferens är planerad 1-2/9. Vi uppmanades
att lyfta frågan med medlemmarna vad de vill ska drivas i
avtalsrörelsen!
Förbundets och avdelningarnas verksamhetsplanering
2015, Aktuella förhandlings och Lag & Avtalsfrågor
presenterades av Micke Jansson från förbundet.

Avdelning.3 nominerade Yngve Berglind som distriktets
ledamot till Pappers arbetsmiljökommitté. Valet sker på
förbundsårsmötet i maj.
Förbundet informerade lite om aktuellt från förbundet.
Per-Anders Pettersson och Pontus Georgsson anställs
på förbundet from 1/3 vilka ska ersätta bl.a. Matts
Jutterström på förhandlingsavdelningen som numera är
vår nya förbundsordförande.
En kulturaktivitet står oftast på programmet, även denna
gång. Ulf-Ivar Nilsson, känd som skribent i bl.a.
Arbetarbladet på söndagar, kom och föredrog lite
historik om Gävle och dess historia med våra
varumärken, kaffe, choklad, papper, porslin och Gävles
arbetarhistoria.
Avslutningsvis berättade han om ingenjören som en gång
i tiden byggde en bil i trä i Bomhus.

Några bilder från distriktsmötet

Medlemsutbildning.
Pappers har tagit fram en utbildning för medlemmar, för att medlemmarna ska få
lite inblick i vilka lagar och avtal som berör oss, A-kassan, arbetsmiljö, rehab, försäkringar,
studier, Pappers organisation m.m. Utbildningen är tänkt att genomföras under våren.
Vi har fått in några intresseanmälningar. Om någon medlem är intresserad ber vi er kontakta
ordförande för information via mail eller mobil.
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Vem är han egentligen, den där Ulf Ivar Nilsson?
Jo, han är född i Bollnäs 1946 men har bott och arbetat
i Gävle under en större del av sitt liv.
Sedan några år tillbaka är han bosatt i Stockholm.

hamnade han 1979 på redaktionen i Gävle. Ulf-Ivar
började tidigt intressera sig för det som kallades
undersökande journalistik. Grävde fram en hel del
obekväma fakta om politiker och andra, hängde ut
traktens ekobrottslingar med namn och bild och gjorde
långa listor på folk och företag som inte ville betala skatt.
Efter några år som redaktör för veckobilagan AB-lördag
flyttade han 1989 till tidningen Z i Stockholm. Den ägdes
av stormrike Jan Stenbeck och ansågs vara nyskapande
med sin blandning av seriösa reportage och respektlösa
larvigheter.
Där slutade Ulf-Ivar 1992 och startade samma år
mediaföretaget som idag heter Ulf Ivar Nilsson AB.

Författare.

Tecknare.
På våren 1966 gick Ulf-Ivar på darrande ben in på
Arbetarbladets redaktion i Gävle och sålde sina första
skämtteckningar. Han fick femton kronor styck.
Sedan dess har hans gubbar dykt upp i de mest skilda
sammanhang. Från högerns Svenska Dagbladet till
vänsterns Norrskensflamman, från slippriga Fib-Aktuellt
till fromma Kyrkans Tidning. Ulf-Ivar har också
illustrerat rapporter från Statistiska Centralbyrån och en
del sagoböcker.
En teckning i veckan brukar det bli där han
blandar satiriska kommentarer med finurliga funderingar
och lättsamma lustigheter. Under större delen av 1980talet hade han en egen seriefigur. Han hette Fabian och
publicerades i Arbetarbladet.

Journalist.
Ulf-Ivar kom igång rätt sent som journalist och satt och
vantrivdes på olika kontor innan han 1974 började
skriva lite åt Gävle-Dalabygden (som nu heter
Gästriklands Tidning) och Arbetarbladet. I februari 1975
blev han journalist på riktigt då han fick jobb på den lilla
centertidningen Skaraborgsbygden i Skara.
Några månader senare kom Ulf-Ivar till Arbetarbladets
lokalredaktion i Tierp och efter en sväng i Sandviken

Som bokskrivare rör sig Ulf-Ivar i två världar. Eller tre. I
stort sett varje år ger han ut en bok med sanna
berättelser och skrönor från Gävle och Gästrikland. På
Bonnierförlaget Semic har han dessutom gett ut flera
böcker med roliga och förbryllande fakta. Tre av dessa
har översatts till danska, norska och finska.
En del av hans böcker innehåller enbart roliga
teckningar, den första hette Halvfigurer och kom 1980.
En lista över alla sina böcker hittar du under fliken
Böcker.

Föredragshållare.
Ulf-Ivar åker ofta ut till föreningar och företag och
berättar om Gävles eller Gästriklands historia och om de
händelser och människor han skriver om. Ofta bygger
han upp föredraget kring sin senaste bok, men han
skräddarsyr också sina framträdanden efter kundernas
önskemål.
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Bilder från årsmötet
på restaurang Allstar.

-9-

Valda 2015
Kassör 2 år Mats Linander
Samordnande skyddsombud 2 år
Yngve Berglind
2 ledamöter till styrelsen 2 år
Bo Myrberg, Michael Wallin

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen C. Ulf Carendi
D. Thomas Åkerblom
E. Göran Smideborg

Läkarvårdsfondens repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Lars Koivumäki,
Magnus Jonsson Lars Åhlin, Jan
Johansson, Jan-Åke Öst, Håkan
Bertilsson, Glenn Wigren, Tommy
Lundqvist, Michael Wallin

Fackliga Sociala kommittén 1 år
Ersättare 1 år ( 4 st )
Anders Blom, Kjell Olsson, Leif
Kvar i styrelsen på ett år till är
Mellin, Peter Ganz, Monica Kock, Ola Engberg, vakant, vakant, vakant
Ordförande Kjell Olsson
Kent-Ove Johansson, Bengt Olsson
Ekmanska stiftelsen 1 år
Studieorganisatör Tomas
Kjell Olsson
Hjalmarsson, Ledamöter Kjell
Fanbärare 1 år
Johansson, Peter Karlsson,
Kjell Johansson, Thomas Pettersson
Ersättare 1 år Yngve Berglind
Leif Mellin och Bo Myrberg
Försäkringsansvarig 1 år
1 revisor 2 år Vakant
Sociala fonden 1 år
Leif Mellin
Mats Linander, Bo Myrberg
Kvar på ett år till är Magnus Jonsson Ersättare 1 år Yngve Berglind
och Jonny Andersson
Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter Yngve
Försäkringsinformatörer 1 år
Berglind
4 styrelse - ersättare 1 år
Leif Mellin, Yngve Berglind,
Thomas Pettersson Produktgruppen Kalevi Räntillä, Lars Högfors
Andreas Lindholm
Massabruket Anders Blom, Fredrik Magnusson ABF Gästrikebygden 1 år
Lars Koivumäki Materialhantering
Studieorganisatören i avdelning 3 +
att Studiekommittén utser ett ombud
Stefan Holm
Underhåll Kommittén för mångfald 1 år
Mångfaldhetsansvarig, , Kjell
3 revisor - ersättare 1 år
Bomhus Folkets hus repskap 1 år
Olsson, Birgitta Borgqvist, Anneli
Tommy Lundqvist, Håkan Nordin,
Lars Högfors, vakant, vakant
Jansson, vakant
Jan-Åke Öst, Jan Johansson, Hans
Ledamot till förbundsmötet 1 år
Widh, Mats Linander, Thomas
Förslagskommittén 1 år
Pettersson, Magnus Jonsson, Glenn
Ordförande i Pappers avd 3
Per-Olov Olsson, Jan-Åke Öst
Wigren, Håkan Bertilsson
3 ersättare 1 år
Ersättare 1 år Ola Engberg
Vice ordförande, Kassören i avd 3,
Ersättare 1 år
Kalevi Räntillä, vakant, vakant
Andre vice ordförande
Kommittén för personlig
skyddsutrustning 1 år
Firmatecknare 1 år
Begravningsföreningen Fonus 1
Yngve Berglind
år Kjell Johansson
Mats Linander och Kjell Olsson
var för sig på korta kontot,
Ersättare 1 år Peter Karlsson
gemensamt på långa kontot.
Ersättare 1 år Kjell Olsson
Kemikaliekommittén 1 år
Statistikförare 1 år Kassör i avd 3 Jan Dahlström
Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin
Ungdomsansvarig på 1 år
Ersättare 1 år Håkan Bertilsson
Andreas Lindholm
Valberedning 2 år
Industriområdeskommittén 1 år Benny Andersson,
Karskäringens redaktionskommitté
Fredrik Magnusson
Yngve Berglind, Lars Molén,
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Peter Ganz
Michael Wallin, Ola Carlros
Valberedning 1 år
Läkarvårdsfondens styrelse 1 år Ali Kocaarik, vakant
Studiekommittén 1 år
Yngve Berglind, Kjell Johansson
Studieorganisatören, Håkan Nordin,
Monica Kock, Kjell Johansson
Ersättare 1 år Bo Myrberg
vakant, vakant, vakant
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Styrelsen 2015-2016

Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlare

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Yngve Berglind
2 vice Ordförande, VU, Förhandlare,
Samordnande Huvudskyddsombud

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

Kjell Johansson
Sekreterare, VU
vice kassör

Bo Myrberg
Vice Ordförande
Förhandlare
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Michael Wallin
Förhandlare

Stefan Holm
ersättare
Underhåll

Thomas Pettersson
Ersättare Produktgruppen
Förhandlare, Politiskt ansvarig

Peter Karlsson
1 vice sekreterare
Förhandlare

Andreas Lindholm
ersättare Massaproduktion
Ungdomsansvarig,
Mångfaldsansvarig

Leif Mellin
Försäkringsansvarig,
2 vice sekreterare

Lars Koivumäki
ersättare
Materialhanteringen
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En rapport från

Hej!
Medlemsutbildning, nu är det nära!
Den 26 mars, 16 april och 7 maj genomför vi första omgången av vår
medlemsutbildning. Första omgången är en provutbildning för att se om vi
skall ändra något eller om vi träffat rätt redan från början. Vi håller på som
bäst just nu att hitta deltagare till utbildningen på F-skiftet och dagtid.
För att kunna planera alla 24 timmar som utbildningen är så tror vi att det
bästa är att utbilda folk från samma skift tillsammans med de som arbetar
dagtid. Vi får se om vi tänkt rätt när vi utvärderar provutbildningen.

Sekreterarkurs!

Utbildningsdepartementet

Den 4 februari genomförde vi en sekreterarkurs på Infocenter tillsammans
med ABF och Mikael Rusthoi från SEKO. Det var 22 tappra deltagare
som deltog varav två kom från Hallstavik. Personligen tyckte jag att
utbildningen gick väldigt bra och Mikael är lätt att jobba med och han
gjorde ett riktigt bra jobb. Kursutvärderingen var väldigt positiv men några
deltagare saknade övningar på dator och man ville också ha
dokumentmallar för protokollsskrivning i word. Jag kommer att samla ihop
lite material och skicka ut det till alla som deltog på kursen.

KOM IHÅG!!
Pappers Miljökurs på Älvkarleby Turist & Konferens i Älvkarleby 27-29 april & 27-29 maj 2015.
Du som inte gått Pappers miljökurs, passa då på att anmäla dig till ovanstående utbildning med Yngve Berglind
och kollega. Anmäl dig på bifogad anmälningsblankett som du fick i utskicket. Om du saknar anmälningsblankett
hör du bara av dig till mig via e-post eller kontaktar tjejerna på avdelningsexpeditionen så hjälper dom dig.
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 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: 2015
Pappers Miljökurs:
27-29 april Steg 1 & 27-29 maj steg 2 i Älvkarleby,
Pappers ungdomskurs:
6-8 maj
på Rönneberga Kursgård,
Huvudskyddsombud 1:
11-13 maj
på Runö,
Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer: 18-20 maj på Runö,
Retorik:
18-20 maj
på Runö,
Att informera och agitera: 18-22 maj
på Runö,
Retorik:
1-3 juni
på Runö,
Kemiska hälsorisker:
1-3 juni
på Runö,
Huvudskyddsombud 2:
1-3 juni
på Runö,
Kvalificerad förhandlingsteknik: 1-3 juni
på Runö,
Ekonomiutbildning:
1-4 juni
på Runö,
Huvudskyddsombud 1 (inriktning industrin): 8-10 juni på Runö,
Säkerhetskultur:
8-10 juni
på Runö,
Arbetsanpassning och Rehabilitering: 8-10 juni
på Runö,

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

sista anm. 20 mars.
sista anm. 2 april.
sista anm. 13 mars.
sista anm. 13 mars.
sista anm. 13 mars.
sista anm. 13 mars.
sista anm. 2 april.
sista anm. 2 april.
sista anm. 2 april.
sista anm. 2 april.
sista anm. 20 april.
sista anm. 10 april.
sista anm. 10 april.
sista anm. 10 april.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården
Tjenis benis alla rackor, brackor, byrackor, hyndor, kvastfeningar och flaskborstar.
Eh…undrar om jag fick med alla nu? Hurbensomhelst, ni som inte kände igen er
får också vara med. Alla får vara med. Benminstone alla som är som mig.
Alltså en vacker och genomklok, lagom tjock hund i sina bästa år.
Hund morr ni så här i ljuset från lampan som någon jäkel gått och tänt på himlen?
Skulle inte förvåna mig det benaste om många av er tycker det är skönt va?
Och skulle det sen bli grönt och jävligt så kommer ni väl att jubla va? Nåja, blir det barmark så kommer det
alltid fram roliga saker att rulla sig i så fördelar finns också. Nej, visst gläds jag om ni morr brö, ben jag kan
inte låta bli att tycka lite synd om er stackars primater som gick och tappade er päls för några tusen år sen
bara för att ni var så nyfikna att ni inte kunde hålla er kvar i träden och äta frukt och grönt. Ni skulle prompt
ner och ut på savannen och äta kött va? Ni hade kunnat ge köttet till oss istället, så hade vi sluppit dom
hårda knöparna ni kallar foder.
Och nu när det går på högvarv i rastgården är ni väl försiktiga va? Så ni inte går och tappar mera än bara
pälsen. Husse sa att han läst på nätet att Pm4 infört något dom kallar Task Force tidigare i Februari.
Skulle visst handla om kvalitet och tillgänglighet, och personalens hälsa även utanför rastgården.
Hoppas det kan bli lika bra som det låter. Min pölare Afghanhunden Ali Ben, kommenterade saken så
här:”Abou mannen, jag fattar! Task va? Alltså balls och cojones va? Det handlar om mod alltså?
Och kvalitet och tillgänglighet också sa du Flemtis? Ja kvalitet på ballarna är ju alltid bra att ha,
och tillgängligheten också. Bara dom inte blir så tillgängliga att dom blir sparkvänliga.
Min kurats jag svär bre!”
Nej än så länge trivs jag med min tjocka päls men tids nog gör väl både jag och husse något åt våran
kroppsbehåring. Han gör nog en brasiliansk vaxning inför badsäsongen. På ryggen. Medan jag säkert gör en
brasiliansk vaskning. Istället för att klippa mig. Än så länge i alla fall behåller jag den sköna pälsen.
Ingen idé att fira in våren för tidigt så man förkyler sig och får ont i kotan. Längre fram på våren säger husse
att han får franska dröjelser men om det är en sjukdom vet jag inte. Än så länge rekobenderar jag att ni gör
som jag: sover.
Ha det hunderbart så länge så hör ni obenhörligen från mig längre fram när vi har vår i luften,
och var ni har er vill jag inte veta. Och hälsa också gärna till din halvbror (valfri del) i Finspång,
Långsnuten Korvrik.

Benare!
Högvoffningsfullt
Flemton
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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 31 mars . Ansöker gör du på korsnäsnet. Upplysningar lämnas per telefon 026-15 16 34.

Redaktionen gratulerar och ropar
HURRA, HURRA

Ett stort tack!
Till mina arbetskamrater
på Fiber och alla andra för
den fina uppvaktningen
på min högtidsdag.

Lasse Piltz
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Årsmöte Korpen

9 April 2015
Klockan 16:30
BKOM-center Pelarsalen
älk
omna
välk
älkomna
Alla medlemmar är v
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn till
förmån för Barncancerfonden
Helgen den 14 -15 februari 2015.
Spelplats: Valbo Sportcentrum
19 flicklag och 30 pojklag i ålder 8 – 12 år från 18 föreningar
Brynäs IF Fotboll – Forsbacka IK – Gefle IF Fotboll – Hagaströms SK – Hille IF – Hofors AIF
Högbo AIK – IK Huge – IK Sätra Bollsport – Kungsgårdens SK – Norrham – Sandvikens AIK
Sandvikens IF – Stensätra IF – Strömsbro IF – Torsåkers IF – Valbo FF – Årsunda IF
Domare lördag till 34 st 15 minuters matcher i 9 timmar nonstop.
Gefle IF juniorerna som spelar i Tipselit.
Domare söndag till 46 st 12 minuters matcher i 9 timmar nonstop
Gefle IF A-lagspelare Anders Wikström, Jens Portin, David Fällman, Mark de Silva,
Robin Nilsson, Anders Bååth, Johan Bertilsson, Christoffer Aspgren, Erik Olsson,
Tshutshu Wa Tshakasua, JohanOremo, Jacob Hjelte
Efter 80 matcher gjorde ungdomarna tillsammans 234 mål och varje mål är värt 26.85 kr.
I målsponsringen har vi ett samarbete med Göransson Cup där vi räknade med 2200 mål. Totalt 2434 mål.
188 målsponsorer är med och några kommer utanför Gästriklands gräns.
Vi har några från Frösön, Eskilstuna, Örebro, Dala Husby, Skellefteå, Västerås
Bollnäs, Söderhamn, Bergvik och Hudiksvall.
Med entré (1400 besökare), caféförsäljning och målsponsring, så blev det 102 900 kr under denna helg.
Kända idrottsprofiler, föreningar och företag gav sitt stöd till cupen:
Förbundskaptenerna Erik Hamrén, Pia Sundhage
Nicklas Bäckström, P 17 Fotbollslandslaget, Börje Salming, Stig Salming, Inge Hammarström
Henrik Sedin, Sara Hector, Brynäs IF EN BRA START, Sandvikens AIK Bandy, Sandvikens IF
Göransson Cup
Länsförsäkringar Gävleborg, Valbo Resetjänst AB, Högbo Brukshotell, Gävle Teater Förening
SISU Idrottsutbildarna, BillerudKorsnäs, Sociala Fonden, Pappers Avd 3, Mondelez, Gävle Kommun

”Tillsammans med hela fotbollsgästrikland ska vi hjälpa barn med cancer”

Gestriklands Fotbollförbund
Kanslichef Anders Nordén

Gefle IF Fotboll
Sportchef Hasse Berggren
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20 stycken BillerudKorsnäsare har lämnat in sina målsponsringslappar till Pappers Avd 3
och är med i en extra dragning av Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet
i Stockholm eller Göteborg. Vinnare är Christer Lundqvist Jädraås
Dragningen på Pappers Avd 3. Fredag den 20 februari 2015.Tarja har dragit vinnaren.
BillerudKorsnäsare som vann i den andra dragningen var Kalle Modig som vann Nicklas
Bäckströms signerade tröja, samt P 17 Fotbollslandslaget signerade matchtröja med bland
andra Gefle IF Tshutshu Wa Tshakasua och Helsingborgaren Jordan Larsson.
EN BLOMMA och ett stort TACK och stöd
till alla som deltog i målsponsringen BillerudKorsnäs, Sociala Fonden, Olle Westring,
Pappers Avd 3, Karskäringen, Agneta och Tarja.
Tillsammans hjälper vi barn med cancer.
Gestriklands Fotbollförbund/ Gefle IF Fotboll

Roger Hallqvist

Karskäringsredaktionen fick ett tips!

En välkänd medlem i Papperstrean upptäckte att han hade punka på ett bakdäck.
Eftersom han verkar ha tummen mitt i handen så stod han där och ringde och plötsligt
dök en stor bärgningsbil upp på 152:ans parkering och bytte däck åt honom.
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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.

UTLOTTNING.
Var med i utlottningen av biljetter till Gefle IF och Örebro SK säsongen 2015.
Ansök via hemsidan EVENT

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: 590 kr per person (Bussresa, entrébiljett och fikapåse)
Max 4 biljetter per sökande
Biljetter finns kvar, först till kvarn!

Onsdag 22 april 2015: BKOM-Center Pelarsalen, Gävle kl. 17.30 – 19.00 ink ev paus.
Onsdag 6 maj 2015: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17.30 – 19.00 ink ev paus.
Pris: GRATIS! Max 2 anmälda per sökande
Sista ansökningsdag 29 mars, ev förlängning om det finns platser kvar

- 19 FURUVIKSKORT.
Furuvikskort för säsongen 2015
Pris barn, 3 – 12 år: 410 kronor
Pris vuxen, från 13 år: 560 kronor
Furuviks säsongskort 2015 gäller på alla Furuviks konserter (ej Stolt & Nykter).
Det ger också FRI entré till Gröna Lund med över 50 konserter, fri entré till Aquaria samt 30 % entrérabatt på
Kolmården och Skara Sommarland.

MÄSSRESOR.
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, se hemsidan eller ring
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 15 mars

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.

Vill du söka en anläggning
och vill vara med i fördelningen
så ansök senast 1 april.
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Anhöringscenter
Min mamma har en demenssjukdom, min brorsa lider av
psykisk sjukdom, mitt barn har en funktionsnedsättning.
Känner du dig ensam om allt ansvar?
Kontakta Anhörigstöd i Gävle, vi vill hjälpa dig.
Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor
omsorg om en närstående. Anhörigstöd kan genom
personliga lösningar underlätta livssituationen och
medverka till ökad livskvalitet – både för dig som vårdar
och för den du vårdar.

Kontaktuppgifter:
Tele 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se
Hemsida: www.gavle.se/anhorigstod

