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Hej!
Fredag den 13 november 2015 är skräckens dag. ”La
guerre en plein Paris”, sammanfattar Le Figaro på sin
förstasida; Krig mitt i den franska huvudstaden.
En vänskapsmatch i fotboll. En konsert i innerstaden.
En världsmetropol där invånarna går ut för att umgås efter
en intensiv arbetsvecka. Sedan skott och explosioner.
Människor som flyr i panik, hänger längs med en husvägg
för att undkomma mördare.
Därefter gisslandrama och ytterligare rapporter om
skottlossning. Uppmaningar om att stanna hemma. President François Hollande utlyser
undantagstillstånd och inför gränskontroller, armén kallas in Minst 130 människor miste livet i sex
samordnade terrorattacker i Paris under fredagkvällen som gick. En svensk är ett av dödsoffren.
Terrorgruppen Islamiska staten bekräftar att man står bakom dåden.
Vaknar på lördagmorgon och slår på datorn för att läsa om kvällens begivenhet, EM-kval i fotboll
på Friends Arena som jag tänkte gå och titta på tillsammans med kollegor från jobbet.
Får då höra denna skämmande nyhet. Tänker tanken, hur blir det nu. Är det fler attentat på gång.
Ställs matchen in eller? Tänker om det skulle hänt på en fotbollsarena i Sverige eller vid en konsert.
Men vi får absolut inte lamslås och låta rädslan ta över. Ingen kan bekämpa terrorn ensam.
Ett samhälle som präglas av rädsla är precis vad terroristerna önskar sig. Nej låt oss inte
skrämmas! Då har de lyckats.

Pappers Distriktsmöte Gävle-Dala i Hallstavik.
Höstens distriktsmöte genomfördes i början av oktober i Hallstavik där avdelningarna från
Skutskär, Karskär, Fors, Kvarnsveden, Hallstavik och Grycksbo, förbundsordförande och
avtalsansvarige träffades för att diskutera aktuella ämnen. Bland annat Studier, Arbetsmiljö,
aktuella Lag & Avtals och förhandlingsfrågor, nyheter från förbundet.
Ett intressant ämne som diskuterades var Avtal 2016, där förbundets representanter redovisade
aktuellt läge i avtalsrörelsen. Vilka viktiga krav som Pappers ev. går fram med i avtalsrörelsen.
Det är väl inget vi offentliggör här och nu men ska vi gissa att förutom ett rejält lönelyft så finns
säkert en utökning av ATK med, Pensionslösningar, Förbättringar i avtalen och lite annat både
stort och smått.
Just ATK pratar många på fabriken sig varm om. Denna lösning som kom fram från medlarna för
snart 30 år sen. Tänk vad bra den är, det här med ATK säger man”, De får gärna bygga ut med
flera dagar upp mot de 100 timmar som var målet. Ta med detta i kommande avtalsrörelse.” sa en
medlem häromdagen. Vid flera fabriker på 50-talet, innan kontinuerliga skiftgången startade, kunde
man jobba 48 timmar i veckan med tre skiftlag. Man slog igen fabriken varje lördag och startade
upp på måndag förmiddag. På 60-talet fick man till avtal om en arbetstidsförkortning till 42 timmar
i veckan och kontinuerlig skiftgång med fyra skiftlag. Man var långlediga från torsdag eftermiddag
till måndag natt och jobbade varje helg utom en på fyra veckor.
I början av 70-talet kom det stora genombrottet, man fick 36 timmars arbetsvecka och det blev
fem skiftlag. Vilket lyft, man fick en helledig vecka var femte vecka! Men det var genom avtal man
fick det, Tro inte att arbetsgivarna skulle ha kommit på att ge oss det utan vidare.
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tillbringar där så vill vi ha rimliga villkor. Arbetet ska vara
drägligt och förtjänsten bra. Egentligen kräver vi inte
mycket, utan bara att de betalar för den tid vi tillbringar
på bruket.
Vid kommande förbundsmöte kommer en kravlista att
tas fram till avtalsrörelsen. Kravlistan överlämnas
därefter från förbundet till arbetsgivarorganisationen den
21/12.
Förhandlingar startar därefter i januari 2016

Entreprenörsmöte med LO-fack.
Pappers avdelning 3 har inlett ett samarbete och har
regelbundna möten med andra LO-fack i Gävle som ex.
Metall, Byggnads och Elektrikerna för att tillsammans
med de se över om våra entreprenörer har och följer
kollektivavtalen och är försäkrad/med rätt lön på rätt
sätt. Det innebär att vi nu får lite draghjälp i frågor kring
och bättre koll på entreprenörerna på området.

Förbundsmöte.
I dagarna är det dags för höstens förbundsmöte på
Rönneberga kursgård på Lidingö. Där ska vi bland
annat värka fram kraven för kommande avtalsrörelse,
besluta om verksamhetsplan för 2016, behandla
motioner som skickats till förbundet och fastställa
medlemsavgifterna för 2016 vilka förhoppningsvis blir
oförändrade.
I kommande nummer av Karskäringen kommer en
rapport från förbundsmötet.
Om en vecka packas väskorna för en välbehövlig
semester. Bosse Myrberg ersätter mig under perioden
25/11 – 4/12. Den 7/12 är jag tillbaka.
Ha det bra

Kjelle

Förhandlingsrapport
Lön vikariepool.
Det har funnits lite oklarheter om vilken lön de som
anställs i Vikariepoolen skall ha. Pappers har tidigare
påpekat att i Massa och pappersindustrins Allmänna
anställningsvillkor finns en skrivning som ska gälla om
beräkning av timlön vid olika skiftgångar; 36, 38 och 40
timmars arbetsvecka. Företaget återkom i frågan i denna
förhandling och bekräftade att så var fallet.
Beslutet blev att lön hanteras efter Allmänna
anställningsvillkor och beräknas på 151 h och utgår ifrån
36h arbetstid i veckan. Företaget informerade att lönen
kommer att justeras för de som ingått i vikariepoolen
sedan starten.
Företaget kontaktar BKSC för justering av de avtal som
upprättats tidigare.

Semesterplanering 2016.
Företaget har under en tid funderat på hur man skall
undvika problemen med att lämna sena svar på
ledighetsansökningar gällande föräldraledigheter, sparad
semester, ATK inför sommarperioden.

Inför kommande år (2016) ska HR vara mer delaktig i
semesterplaneringen. Företagets förslag är att lägga en
deadline på att ansökan bör vara inne senast 28 februari.
För att kunna ge besked om att ledighet av denna
karaktär ska beviljats/avslås senast 30/4.
Företaget menar att ett streck bör dras någonstans för
att tydlighet ska uppstå och likaså att tvåvägs
kommunikationen stärks upp mellan medarbetare och
chef.
Pappers tycker att en deadline låter som en bra idé.
Tidigare har många fått besked väldigt sent eller i värsta
fall under pågående semester som vid senaste
semesterperioden 2015.
Pappers anser dock att besked bör kunna ges tidigare
eftersom U-tidsplaneringen läggs i november till
december och anser därför att svar av denna typ av
ledighet bör vara sista februari.
Företaget anser att sista februari är för tidigt och att
företaget står fast vid förslaget som tidigare lagts.
Pappers lyfte som så många gånger tidigare att det är
viktigt att dialog finns mellan chef och medarbetare med
arbetet att försöka lösa ledighetsansökningarna och att
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Lokal förhandling 23 oktober
det inte avtar pga. deadline. Chef och medarbetare
ska tillsammans försöka lösa detta ex. genom att lyfta
frågan på teamträffar eller dylikt. Förslagsvis kan man
inom avdelningen kommunicera angående
semestertider om att byta semestervecka med
varandra osv.
Företaget styrker Pappers talan och förtydligar även
innebörden med att 30/4 är ett datum då man fastslår
semester och därefter får medarbetarna acceptera
beslut men att lösningar eventuellt kan hittas efter 30/4
men ingenting är garanterat.
Pappers påpekade att inför kommande möte som
ledningen kommer att hålla med Gruppcheferna att
budskapen om BÖR och SKALL är väldigt skilda
bland Gruppcheferna och förmedla att BÖR är det
som skall tillämpas.
Lön facklig förtroendeman.
Pappers har tidigare lyft frågan gällande att facklig
förtroendeman har sämre lön än sina kollegor på grund
av sitt fackliga uppdrag och menar på att personen
skall kompenseras för detta.
Företaget återkom i frågan från en tidigare förhandling.
Nu lovade man återkomma till nästkommande
förhandling.
Lönetrappa Kartongbruket.
Företaget har tidigare överlämnat ett förslag till ny
lönetrappa vid Kartongbruket. Ambitionen var då att
fastställa lönetrappan vid förhandlingen i september.
Företaget repeterade vid den förhandlingen att vi i
stort sett var överens om samtliga punkter förutom
önskemålet om en utbildningsgrad. Företaget
informerade då att ingen utbildningsgrad mellan
Betal-/befattningsgrader var aktuellt
Vid denna förhandling repeterade företaget det som
tidigare sagts och vill komma i mål med frågan
Pappers påpekade att frågan kvarstår om
inventeringen av flera medarbetare som kan vara
berättigade till betalning utefter rollen som
Kvalitetsoperatör.
Efter ajournering konstaterar företaget och Pappers att
de i stort är överens om lönetrappan. Företaget
förtydligar att löneöversyn hör till en annan fråga i det
hela, men att i denna fråga kommer företaget att kalla
till möte med gruppchefer för Kartongbruk och där
tillsammans med huvudskyddsombuden gå igenom de
personer som berörs av lönetrappans nya innebörd.
Företaget återkommer i frågan.

Pappers inkom senare med ett förslag till korrigering
av lönetrappan. Företaget återkommer i frågan.
Extra storhelgsersättning.
Pappers har tidigare påpekat att fel ersättning betalats
gällande storhelgsersättning för enstaka skiftlag.
Ersättning har utgått för 9 timmar trots att man jobbat
12 timmar. Pappers påpekade också att företaget och
BKSC måste kolla tillbaka i tiden för att säkerställa att
rätt lön utbetalats.
BKSC har åtgärdat felet och justeringen kommer att
vara med på oktoberlönen.
Företaget återkommer med svar på hur det sett ut för
åren tillbaka.
Semester utanför skollov,
Pappers har tidigare lyft frågan om att det saknats
ersättning för dag på semester utanför skollovet 2015.
Företaget återkom i frågan och informerade att även
denna är korrigerad och utbetald enligt BKSC.
16 timmar U-tid Kartongbruk.
Pappers har från ombuden vid Kartongbruket fått in
frågetecken gällande omplanering av 16-tim U-tid.
Detta efter att företaget tvingats ställa in en planerad
aktivitet för medarbetarna.
Företaget vill att Pappers lämnar över konkreta
exempel vilka skiftlag som drabbats för att företaget
ska kunna ta itu med frågan. Därefter kan företaget
återkomma i frågan.
Planerad beordrad övertid (Pappers)
Pappers har från ombuden vid Kartongbruket fått
frågan hur mycket företaget kan beordra övertid på
och till vad. Detta med anledning av att företaget
beordrat övertid för en 3 timmars utbildning under
hösten och som inte lagts in i planeringen för 2015.
Företaget förtydligar att det är en definitionsfråga men
att det i första hand rör sig om driftens ostörda gång.
Dock kan det även innefatta utbildning och
information.
Pappers anser att företaget och Pappers har olika syn
på vad företaget kan beordra övertid till.
Pappers tar till sig företagets åsikt och återkommer i
frågan.
Nästa förhandling
är den 17 november 2015.
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Övrig förhandlingsrapport:
MBL-förhandling, chefstillsättning
Fabriksplanering.
I denna MBL-förhandling fastställdes företagets
föreslag till förändring att Håkan Eriksson utses till ny
gruppchef för gruppen Lok & Fordonsteknik samt
ställföreträdande chef till Ulf Sletten.
Syfte och mål med denna rekrytering är att
ytterligare utveckla arbetsformerna inom lokgruppen
med fokus på säkerhetsfrågorna inom
järnvägstransporter,
skapa en ställfföreträdande chef för Fabriksplanering
Transport. Arbetsinnehåll: Chefsansvar för
lokgruppen, Järnväg – Terminalansvarig och
Verksamhetsansvarig, Fordonsutveckling inom
Produktion Gävle, Ställföreträdande chef
Fabriksplanering Transport

MBL-info, ny GC-EBH-utlastningen.
Denna MBL-info handlade om ersättare för Pablo
Viglione som tidigare var gruppchef på EBHutlastningen och from 1/11 är chef för Customer
Service.
Denna rekrytering är en externrekrytering, en kille
som heter Kalle Bergström som närmast kommer
från Ovako Steel i Hofors. Kalle bor i Torsåker och
är 33 år gammal.
Kalle har gått den långa vägen från att vara med i
produktionen till sektionschef. En av Kalles styrkor
är samverkan för att få en samsyn i saker och ting
och att få vara med och utveckla människor.
Detta bekräftar personen vi tog referenser ifrån.
Personen sa att det är en bra chef som de helst inte
ville bli av med.
Efter att pratat ihop oss sa facken ok till förslaget
och MBL-info gjordes om till förhandling.
Kalle kommer till företaget någon gång i början av
2016.

MBL-info/förhandling,
Organisationsförändring på
Produktionsservice Kartongbruk.
Företaget har i en MBL-info presenterat ett förslag
om förändrad organisation för Produktionsservice,
dagtid. Detta med anledning av att det inte finns
ordinarie bemanning för utskott på helger. U-tid och
Övertid används varje helg. Det är svårt att få fram
tillräcklig mängd utskott till PM på den fördelning av

bemanningen som råder idag. Dessutom är det
överbelastning av befintlig Gruppchef som ansvarar
både för bemanningen vid produktionsservice och
bemanning RM5,
Företagets förslag var att befintliga arbetsstyrkan på
Produktionsservice utökas från 8 till 9 personer varav
en är operativ gruppchef. 6 st. från Produktionsservice
övergår till kontinuerligt 2-skift och 2 stycken
fortsätter som daggående operatörer. Alla underställs
operativa gruppchefen. Utskottshantering utförs på
2-skift samt vissa övriga idag förekommande
arbetsuppgifter.
Beställningar, resurs smetkök och övriga idag
förekommande arbetsuppgifter utförs på dagtid.
2-skift stöttar när utskottsnivån är uppfylld.
Dagtidstjänst för AM-stöd (operatörsunderhåll)
ingår i gänget.
Företaget menar att det blir en jämnare bemanning av
produktionsservice över veckan och därmed utjämnad
utskottsskalning och bättre förutsättningar för jämnare
utskottsindosering på maskin och mindre övertid.
Gruppen flyttas närmare verksamheten och samarbetet
med skiftlagen bör öka.
Möjlighet ökar också att använda skiftlagens U-tid till
produktivitetshöjande åtgärder inom
operatörsunderhåll och 5S. Bättre fokus på
produktionsservice verksamhet och utveckling från
chef som bara har fokus på produktionsservice.
I förhandlingarna pekade Pappers på flera oroande
detaljer, bland annat 2012 gjordes en
belastningsergonomisk analys av företagsgymnast/
Ergonom på grund av att en del av arbetstagarna vid
avemballeringen fick besvär i armbågar och axlar.
Flertalet arbetsställningar medförde belastning i
skuldra, arm och hand. Om möjligt bör arbetet
planeras så att man inte behöver arbeta med
avemballering under en hel arbetsdag utan att växla
arbetsuppgifter.
Det här förslaget motsäger vad ergonomen hänvisat till
vad företaget skall göra.
Driftservice - Dagarbetare vid PM 4/5 arbetsuppgifter
är många och hur ska man hinna göra det som idag
åligger dessa arbetare, när flertalet kommer att jobba
skift och med andra uppgifter.
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skift och som sökt dagtidstjänst pga. problem med
skiftgång. Nu skall flera av de börja jobba 2-skift och
åldersstrukturen på denna avdelning är relativt hög
vilket också kan innebära en större belastning vid
eventuell skiftgång.
Pappers överlämnade i avslutande förhandling ett
mycket intressant motförslag som det dessutom låg ett
besparingsmotiv i på ca.350 000 kronor som
förkastades efter en kort ajournering med
kommentaren ”att Pappers förslag uppskattas” men att
företaget står fast vid tilltänkt organisationsförändring.
Avslutningsvis framförde Pappers ytterligare ett förslag
att företaget provkör företagets förslag under en
provperiod för att det blir lättare att backa och
korrigera felen i förslaget. Företaget sa nej till även
detta förslag.

Pappers sa nej till företagets förslag och reserverade sig
mot beslutet bland annat på grund av den
belastningsergonomiska utredning som gjorts och som
pekar på de skador och besvär som man kan råka ut för
vid denna hantering.
Företaget beslutade dock att det blir enligt deras förslag
och därmed blir det kontinuerligt 2-skift för
Produktionsservice. Tyvärr förkastade företaget
Pappers båda förslag i princip omgående och tackade
för engagemanget med kommentaren "Pappers förslag
uppskattas"
Pappers kan bara konstatera att företaget på grund av
detta beslut utsätter flera av sina mearbetare för en stor
risk för belastningsskador på sikt, vilket
belastningsergonomiska analysen pekade på. Dessutom
avstår man besparingsalternativet på 350 000 kronor
per år.

A-kassan
har gått över till Bankgiro
Bankgiro 5130-8344.
Det går inte längre att betala till plusgirot.
Du som betalar din medlemsavgift till A-kassan med inbetalningskort ska från och med
oktober månad 2015 betala till Bankgiro 5130-8344.
Om du sedan tidigare har ett godkänt autogiro behöver du inte göra någon ändring.

Ett hjärtligt tack!
För uppvaktningen
på min födelsedag.
Vilken fin
överraskning!
Tuula Fagerholm
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Konjunkturläget inför avtalsrörelsen.
Inför avtalsrörelsen är det viktigt att skapa sig en bild av
hur den svenska konjunkturen kommer att utveckla sig,
och inte minst hur förutsättningarna ser ut för vår
bransch. Sedan finanskrisen 2008/09 har tillväxttakten i
världsekonomin varit dämpad och till och med krisartad
i södra Europa.
Nu har konjunkturen vänt uppåt även om den
fortfarande är måttlig och risken för bakslag är
betydande. USA och England växer stadigt, medan de
så kallade tillväxtekonomierna har det mer
problematiskt, med undantag av Indien som går bra.
Även Kina växer med en 6 – 7 procent, men det finns
tecken på att det får svårt att fortsätta hålla höga årliga
tillväxttal. Det kraftiga fallet på den kinesiska börsen
vittnar om att det kan bli svårt.
Den svenska ekonomin går bra, men vi har problem
med att få ner arbetslösheten. Det beror delvis på att
antalet i arbetskraften ökar nästan i samma takt som
sysselsättningen. Resultatet blir en långsam nedgång för
arbetslösheten och det blir en tuff utmaning att nå målet
om Europas lägsta arbetslöshet 2020.
Inför avtalsrörelsen är utvecklingen av inflationen och
kronkursen av stort intresse. Kronkursen har direkt
betydelse för konkurrenskraften. Tror vi att Riksbanken
klarar sin uppgift om en inflationstakt om 2 procent? LO
säger ja, medan arbetsgivarnas linje är att Riksbanken
inte kommer att klara sitt uppdrag. Noll procents
inflation och en låg produktivitetsutveckling gör att
arbetsgivarnas bud är ett nollavtal. Väljer man att se till
den underliggande inflationstakten, med hänsyn tagen till
räntor och skatter, talar mycket för en nivå nära 2
procent nästa år. En inflationstakt på 2 procent blir
också grunden för våra avtalskrav.
När det gäller vår egen bransch har utvecklingen blivit
betydligt lugnare för stora delar av den. Efterfrågan är
relativt stabil, priserna är stabila och sysselsättningen har
inte minskat så kraftigt, i synnerhet i jämförelse med
2 – 4 år sedan.

Den här ganska goda bilden stämmer
däremot inte in på olika tryckpapper.
Tidningspapper, LWC och SC har
minskat med 7,3 miljoner ton, vilket
är en nedgång om ca 5 procent om
året i Europa. Finpapper, bestruket
Christer Larsson
och obestruket har minskat med
4,2 miljoner ton (-4 %/år).
För svensk del är nedgången ett resultat av en stängning
av 5 maskiner. Den långsiktiga trenden indikerar att
omstruktureringen inte är klar, utan att det kommer
mera. Frågan är bara i vilket land och i vilket företag
neddragningen kommer.
För andra sortiment är läget betydligt ljusare och beslut
om en hel del investeringar har tagits på senare tid. Det
gäller både pappersmassa och kartong. Värö, Östrand,
Husum och Gruvön är några av de fabriker som
investerar.
För massa och pappersindustrin är det således ömsom
vin ömsom vatten. Vissa delar går bra och kan bära
rimliga lönekostnadsökningar som ger våra medlemmar
ökade reallöner. För den grafiska sidan är det inte det
svenska kostnadsläget som är problemet utan det är att
tryckta media inte längre klarar konkurrensen med
digitala medier. Ska man vara kvar på den marknaden
måste man vara bäst i världen, annars är risken för
utslagning stor. Positivt är de försök som görs för att
lämna det mest utsatta produkterna och hitta nya.
Avtalsrörelsen kommer att genomföras med bakgrund
mot en starkare konjunktur, långsamt fallande
arbetslöshet och stigande inflation. Nollavtal skulle
skada svensk ekonomi även om det skulle smaka
mumma för det enskilda företaget.

Christer Larsson
Förbundsekonom Pappers
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Anhörigstöd.
Tisdag 8 december kl.16.00
När en närstående eller vän drabbas av
sjukdom och/eller funktionsnedsättning
förändras livssituationen för alla parter.
Personal från anhörigstöd berättar om
vilket stöd du som anhörig kan få.

Familjer i sorg.
När det inträffar ett dödsfall i
familjen blir ingenting sig likt.
Det kan vara svårt att prata med
barnen om sorg. Då kan det vara
en hjälp att träffa andra som varit
med om samma sak och som vet
vad det handlar om.
Vi arbetar med aktiviteter och
övningar kring olika teman för
barnen och föräldern.
Exempel på teman är minnen,
känslor, vad som hjälper sorgen
och vad som är annorlunda.
Stödgruppen är på 10st träffar under
vårterminen. Vi träffas varje tisdag
med start den 5/2 2014 (uppehåll
vecka 9, 16 och vecka 18) tiden för
samtliga träffar är kl 16:00 18:00.
Anmäl ditt intresse på
telefon 026 17 23 23

Tisdag 24 november kl. 14.00
Att planera för sin begravning kan kännas
svårt, underlätta för dina anhöriga genom
att fylla i vita arkivet som både är enkelt och
helt kostnadsfritt, representant från Fonus
informerar.

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

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.
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.
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Hört från Sociala Fonden
På Sociala Fonden pågår ett ständigt arbete med att
finna ställen, där BillerudKorsnäs-anställda ska kunna
ha rekreation, vila och få trevliga upplevelser.
Därför vill vi informera om vad som är på gång och vi
hoppas att man går i land med.
Ordförandegruppen har varit i Florida och tittat på två
olika bostäder. En lägenhet som ligger strax utanför
Tampa samt ett hus som ligger i Fort Myers.
Att affären ska bli av, hänger på inspektion och
besiktning av bostäderna. Med lite tur kan det bli klart
innan årsskiftet! Men en hel del arbete återstår.
Karskäringen tänkte förekomma och presentera de
olika orterna där fastigheterna ligger. Det skulle vara
underbart ifall affärerna går igenom!

Tampa
Tampa är en stad med ca 320 000 innevånare, ligger
vid kusten och har ett subtropiskt klimat. Den största
arbetsgivaren på orten är Försvaret med sina 14 000
anställda. Det finns en stor internationell flygplats men
det går även att flyga till Orlando, som ligger cirka 13
mil inåt landet. Är man i Florida, då är hyrbil att
rekommendera!
Tampa kallas för ”Blixtens huvudstad” eller Tampa Bay
Lightning, precis som hockeylaget i staden! Detta beror
på de vanligt förekommande blixtstormarna, som kan
dyka upp på eftermiddagarna. Det är som varmast
under april-november och under vintertid finns det risk
för orkaner.
I närområdet finns det mycket att göra! Alldeles
utkanten av staden ligger nöjesparken Busch Gardens,
en stor och fin park med massor av djur, safari, en hel
del karuseller och stora berg-o-dalbanor. För de som
gillar idrott finns massor att välja på, NHL-hockey,
amerikansk fotboll, baseboll och bara en liten resa bort,
även basket(Orlando Magic).
Givetvis finns det sol o bad i området, med ett stort
marint liv och allt vad det innebär.

Fort Myers
Fort Myers ligger i sydvästra Florida, har cirka
100 000 innevånare och ansågs vara det första
paradiset på jorden! Thomas Alva Edison och Henry
Ford fann sitt vinterparadis här.
Stället är välkänt för sina kritvita stränder med Karibisk
känsla. Sanibel, Captiva Island och Ft Myers Beach är
exempel på sådana, ett riktigt drömställe för sol och
bad! Bli inte förvånad om du dyker på delfiner eller
sjökor (Manatees) när du är ute och plaskar i vattnet!

Eller varför inte ta en båttur till Key West där författaren
Ernest Hemmingway levde större delen av sitt liv.
Det tar ca 3,5 timmar att åka dit.
I Fort Myers är utbudet mer annorlunda än i Tampa.
Här ligger golfarnas Mecka, med massor av golfbanor
av högsta klass! Även sportfiskarna har ett stort utbud
att välja bland. Drömmen om att kanske få fånga en haj
på kroken kan gå i uppfyllelse!
Det tar drygt 2 timmar att köra från Fort Myers till
Miami om man vill utöka sitt utbud med aktiviteter. Eller
varför inte bara ta en tur till vackra Naples, som ligger
några mil utanför?
Även Fort Myers har en internationell flygplats i
området, Southwest Florida Internationell Airport.
Eller så väjer man att flyga på Miami och köra bil
därifrån. Misstänker att det är betydligt billigare
alternativ, utan att ha kontrollerat detta. Återkommer
med mer korrekt information när/om affären blir klar.
Undertecknad har kört bil i området och det är relativt
enkelt, men en GPS är att rekommendera.
Vi håller våra tummar och tår för att affären ska bli
genomförd inom kort! Jag tillhör i alla fall de som skulle
se det som en enorm tillgång, att få kunna boka något
av dessa boenden inom något år!
Mer information kommer att komma i nästa nummer av
Karskäringen! Missa inte nästa nummer av tidningen
som ger den intressanta informationen inom företaget!
Er man i världen
//Ola Carlros
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Fotbollsresa till Friends Arena
När detta skrivs är det bara halvtid i EM-kvalmatchen
mellan Sverige och Danmark.
Sverige leder med 2-1 och matchen är helt öppen inför
returmötet i Köpenhamn i tisdags.

Tord Molin

Några av de som var med
Vi var 50 glada personer som satte oss på bussen mot
Stockholm, lördag eftermiddag den 14:e november.
Resan är som vanligt anordnad av Sociala Fonden och
fotbollsresorna är mycket uppskattade av
BillerudKorsnäs anställda! Det kostade endast 300
kronor för en bussresa, inklusive matchbiljett och
fikapåse. Jämför med SGS-bussen som kostar 330
kronor tur-o-retur, UTAN matchbiljett!
Detta måste anses vara en fin förmån som
Sociala Fonden erbjuder!
Resan är planerad så att, man kommer ner till Solna i
god tid. Det finns tid för mat o dryck innan matchen
börjar utan att stressa. Med nybyggda ”Mall of
Scandinavia” kommer det också att finnas chans till
shopping för den som så önskar, då anläggningarna
ligger vägg-i-vägg med varandra
Under de flesta
fotbollsresorna får
deltagarna lösa en
liten frågesport. Och
de handlar om fotboll
från det landet Sverige
ska möta. Vem har till
Emil, Erik och Kjell Olsson
exempel koll på att Danmarks största vinst i fotboll är
mot Frankrike 17-1 eller att Danmarks första VMturnering var i Mexico-86? Det fanns alltid fyra olika

Inge och Janet Tapper.

alternativ att välja bland i svaren. Flest rätt hade sonen
till en resenär med 8 rätt av 13 möjliga. Fint pris till
segraren är skänkt av Fonden
Sedan arrangeras det en tipstävling, där man ska gissa
rätt resultat, vem som blir
sista målskytt i matchen och
i vilken matchminut sista
målet görs. Det kostar
20 kronor att tippa ett
resultat och vinnaren tar allt!
Den som var närmast rätt
resultat på denna match blev
Johan Skäringer. Han hade
tippat 2-1 till Sverige, att en
Johan Skäringer
dansk spelare skulle göra det sista målet och det räckte
för att vinna pengarna. Nästa fotbollsresa blir troligen
VM-kvalet mot Holland 6 septempber-16. Håll utkik på
Sociala Fondens hemsida och visa ert intresse genom att
söka biljetter där!

Två glada medresenärer

Väl mött//Reseledare Ola Carlros

- 12 -

En rapport från Hej!

Studieorganisatörskonferens 10-11 november på Skåvsjöholm.
Efter att jag på en del krokiga vägar med hjälp av GPS:en hittat fram till
den aktuella kursgården som denna gång var Skåvsjöholm. Den hittar man
på kartan norr om Stockholm i Åkersberga kommun en liten bit ovanför
Waxholm och ligger i Stockholms skärgård.
Vad stod det då denna gång på dagordningen? Precis som vanligt fick vi
en allmän information om arbetet med att ta fram Förbundets studiebudget
för 2016. Vi fick sedan sätta oss distriktsvis med uppdraget att en sista
gång se över våra behov och önskningar på utbildningar vi och våra
medlemmar vill gå nästa år. Största anledningen var säkert att se om vi
kunde banta någonstans men det blev tvärtom för Gävle-Dala. Vi
lyckades tvärtemot hitta några fler utbildningar som för oss var intressanta.

Utbildningsdepartementet

Förslaget är nu inlämnat och POSK-kommittén (Pappers Organisation &
StudieKommitté) där en representant från varje distrikt och Förbundets
Studieavdelning sitter. Deltagarna i POSK stannade en dag till efter att vi
övriga åkt hem. Dom har nu tittat på alla förslag till förändringar och börjat
sammanställa och prioritera vilka utbildningar vi skall genomföra i egen regi
och vilka LO-utbildningar som vi skall satsa på 2016.

Sista punkten på dagordningen hade Daniel Poohl, VD, Chefredaktör och ansvarig utgivare på EXPO bjudits in.
Expo är en stiftelse som arbetar mot intoleranta grupper och nätverk. Man söker också efter material
som samlas in och arkiverar detta i sitt arkiv. Expo innehar Skandinaviens största samling av
högerextrem propaganda som är öppet för forskare journalister och andra intresserade.
Expo erbjuder också utbildningar till skolor m.m. (Källa expo.se).
Daniel talade om högerextrema formeringar hur och varför dom grupperar sig som dom gör idag, vilket dom
gjort i olika grad under lång tid, ibland mer eller mindre öppet i vårt samhälle. Daniel berättade också hur
mekanismerna bakom fungerar när och hur dom ofta eller alltid inverkar när intolerans, främlingsfientlighet och
hat mot andra grupper föds som hotar oss, vårt samhälle och vår omvärld. Det senaste som hände var lördagen
den 14 november i Paris. EXPO och alla andra världen över som inte håller med dessa våldsamma
fundamentalister och deras sätt att tänka har ett stort och viktigt jobb och kampen måste fortsätta så att vi
förhoppningsvis någon gång i framtiden, när deras sätt att våldföra sig på allt och alla upphör och vi kan
koncentrera på mer utvecklande frågor.
Ny hemsida på Pappers.
På studieorganisatörskonferensen fick vi information att Förbundet kommer publicera en ny hemsida den 19
november och den kan redan vara sjösatt när du läser detta. Det skall bli spännande och se den nya och enligt
uppgift så kommer det finnas en del information om nästa års studier i ett kalendarium. Adressen är samma som
tidigare www.pappers.se. Gå ut och klicka dig fram till studier och titta om det är något som intresserar. Jag
kommer naturligtvis att skicka ut kursinbjudningarna i god tid i förväg som vanligt men det blir lättare för dig att
planera om du tidigare vet vad och när saker och ting kommer att ske. Företaget blir säkert inte ledsen heller om
dom får veta det lite tidigare.
Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00. Telefon: 026-191053.
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 dig fram till studier 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 enligt ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.
Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar: 2015 & 2016
Inplanerade datum för studiekommittén: 2015: 26/11 2016: 26/1, 22/3

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning! Könare pölare och pölarinnor! Hur hundan morr ni i mörkret?
Perbensonligen gillar jag mörkret och särskilt nu när vi fått tillbaka
normaltiden istället för sommartiden, ben ni som prompt vill ha ljus benhöver
bara vänta en månad till innan det blir ljusare igen. Ett par minuter om dygnet.
Sen kan man ju, både två-och flerbeningar, ha ljus i sinnet fast det är mörkt
ute, även om det finns dom som vill ta ifrån oss ljuset. ”Ett gott skratt
förlänger käften” sa husses farfar ofta, och det hade han sant i. Ben nu har ju
vetenskapsmännen, och vetenskapskvinnorna också för den delen, kommit
på att ett skämt i rättan tid gör positiva grejer i era hjärnor, bra kemiska
reaktioner liksom.
Vi hundar har ju redan ljusa och positiva hjärnor, även fast dom är mindre.
Det syns ju inte minst på vår förlängda ryggmärg, svansen. Min pölare afghanhunden Ali Ben kommenterade
saken igår: ”Vafan händer brusjan! Det finns dom som skulle sättas på tvångsskämtning, hajaru len! Özz Nujen,
Pablo Gonzales och Bröderna Marx i både lurarna och på skärmen flera dagar i sträck. Utan pardon, jag svär
bre!”
Fotboll förbrödrar ju också. Man kanske kan mötas på fotbollsplanen istället för att skjuta på varann?
Golanhöjdens BK mot Hamaskamraterna tixempel. Eller Drusmilisens Bois mot FFRI (Föreningen För
Rondellkörnings Inkompetenta). Ni tvåbenta är ju lite tröga ibland, ben ni kan ju tänka på att är man mot dom
som flyr, så är man ju för dom som dom flyr från. Undantag finns ju, som när Tjoffe Gustavsson flydde till
grannkommunen för att komma undan fastighetskatten, men han är ingen katthatare för det.
Min pölare bocken ställs upp på slottstorget om bara en-och en halv vecka nu, det ser jag fram emot.
Hoppas bara att ingen dum skitstövel är där och tänder veken. Men veken kanske kan lateximpregneras?
Nästa gång vi träffas visar vi stakarna i fönstren, men kulorna i grenen brukar få vänta tills kvällen innan julafton
innan dom får svinga fritt i några veckor.
Och verksamheten puttrar på högvarv, ben ta det lugnt för hundan! Tänk på att ni har rättigheter också, inte
bara skyldigheter!
Ta hund om varandra, var snäll mot din nästa och bjud varann på druvor och makaronipudding.
Och lite glurap med kalur som efterrätt. Glittra med korpgluggarna och glo skälmskt.
Skämta och skoja, utan att för den skull tjafsa i onödan. Ha det brö tills nästa nummer, och har du lust
så morra en hälsning till din onkel i Taxinge, Kånkelbäringen Bärtil.
Högvoffningsfullt

Flemton

Snart kommer kanske en julklapp
från företaget igen.
Undrar vad det blir i år?
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn.
”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.
Spelplats är Valbo Sportcentrum och Gefle IF Fotboll dömer alla matcherna . A-lagsspelarna deltar.

Den 13 – 14 februari 2016
för pojk- och flicklag i ålder 8 – 12 år.
Tiden är 09.00 - 18.00 båda dagarna. Matchtid 12 och 15 minuter nonstop.
Om det blir 0 - 0 eller oavgjort när det är en minut kvar på matchklockan blir det straffar.
Om det blir 300 mål totalt. Ditt stöd blir då att betala:
5 öre/mål = 1 lott (att betala 15 kr). 10 öre/mål = 2 lotter (att betala 30 kr).
15 öre/mål = 3 lotter (att betala 45 kr). 20 öre/mål = 4 lotter (att betala 60 kr) och så vidare.
Historia förra året spelades 80 matcher och gjordes 234 mål.
Vi skickar hem informationsblad om cupen och dragningen på priserna när vi har spelat färdigt.
Vi tar telefonkontakt med vinnarna.

Extradragning av Sociala Fondens fina pris: En tredygnsvistelse i en lägenhet i
Stockholm eller Göteborg 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 2016

Barn Hjälper Barn
Datum: 14 - 15 februari
Plats: Valbo Sportcentrum
U- lag i ålder 8 – 12 år

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 med cancer.
SKÄNKTA PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
Nicklas Bäckström Signerad Tröja Washington Capitals
Signerade Matchtröjor från
SvFF P18 Landslaget,
Damkronorna
Gefle IF FF, Brynäs IF, SAIK Bandy.
Högbo Brukshotell Presentkort för 2 personer. Fyrarätters middag.
Gävle Teater 2 biljetter till en föreställning, våren 2016.
Mer information på:
www.barnhjälperbarn.se
barnhjalperbarn@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN
Fotbollscupen BARN HJÄLPER BARN den 13 – 14 februari 2016
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 29 JANUARI 2016.
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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.

PÅMINNELSE OM FULLBOKAD FÖRELÄSNING
MED OLOF RÖHLANDER
Onsdag 25 november 17:30 BKOM-center Pelarsalen.
Du som har biljetter, kom ihåg att gå på föreläsningen.

SHOPPINGRESA.
Lördag 5 december: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för Shopping.
Pris: 100 kr per person
Max 6 biljetter per sökande
Se hemsida för eventuella lediga platser.

UTLOTTNINGAR.
Under våren kommer vi att lotta ut biljetter till olika kulturevent. Tex. Özz Nûjen och Måns Möller på Gävle Teater.

EVENT.
Med värme minns vi årets succé med musik, konfetti, tårar, lycka
och hur Måns Zelmerlöw inte bara lyckades få Sverige att dansa till
”Heroes” utan även lyckades få hela Europa på fall. Det är med
enorm glädje vi laddar inför en ny turné med Melodifestivalen!
Att få uppleva denna musikfest live är en alldeles extravagant
upplevelse! Biljetter finns till genrepet på fredagen och till
deltävlingen på lördagen.
Fredag 26 februari kl. 19:30 Genrep inför melodifestivalen i Gävle, Gavlerinken Arena
Fredagarnas genrep är bästa sättet för de som vill se bidragen först av alla och att få uppleva själva TV-sändningen
på plats i arenan, det är något alldeles speciellt.
Kostnaden är 265 kr per biljett och dessutom belastas du med ett skattepliktigt subventionsvärde på 260 kr per
biljett. Max 2 biljetter per sökande

Sista ansökningsdag 17 januari.
Lördagen 27 februari kl. 19:30 Deltävling i melodifestivalen Gävle, Gavlerinken Arena
Ta chansen att se deltävlingen i Gävle LIVE!
Kostnaden är 325 kr per biljett och dessutom belastas du med ett skattepliktigt subventionsvärde på 325 kr per
biljett. Max 2 biljetter per sökande

Sista ansökningsdag 17 januari.
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MÄSSRESOR.
Lördagen 12 mars: Från Frövi och Gävle
till mässan Vildmarksmässan och Allt för sjön.
Pris: 160 kronor per person.

Sista ansökningsdag 7 februari
Lördagen 19 mars: Från Frövi och Gävle till Sportfiskemässan.
Pris: 180 kr per person. Sista ansökningsdag 7 februari.
Lördagen den 23 april: från Frövi och Gävle till mässan Nordiska Trädgårdar
Pris: 160kr per person Sista ansökningsdag 6 mars.
Priset inkluderar bussresa och entrébiljett till en mässa. Max 6 biljetter per sökande.

Friskvårdskuponger!
Kom ihåg att använda dina friskvårdskuponger, dessa går ut 2015-12-31.
Du kan till exempel använda dina kuponger till gymkort eller massage.

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.

Madde Rumberg
Född: i Mörrum, bor i Asarum.
Ålder: 47 år.
Familj: man och 18-årig son
och två kattor.
Utbildning: lanthushållsskola,
bildlärarutbildning, verkstadsutbildning.
Jobbar: Processtekniker på Södra Cell Mörrum sedan
fyra år. Uställningar: På olika håll i Skåne och Blekinge.
Fick Pappers kulturstipendium
för medlemmar 2015.
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Badmintonmästerskap i Dubbel
Årets mästerskap i badmintondubbel avgjordes på Alderholmens Bollhall, söndag 15/11.
Det samlades 15 stycken friska ”gubbar” med god förhoppning om att ta hem mästerskapet.
Att det var ett udda antal, löstes med att en kille fick dubblera sina matcher. Deltagare kom
från såväl kollektivet, ledarsidan, SwedPaper, entreprenörer samt en kille från Volvo som
sponsrade tävlingen med fina priser.
Det började med att spelarna var seedade i två olika grupper, beroende på förmodad spelstyrka. Därefter lottades
paren ihop och fördelades i två olika 4-lags grupper. De två bästa paren ur varje grupp möttes sedan i en semifinal
och turneringen avslutades med final samt match om tredje plats.
I den första semifinalen möttes paret Mattias ”Putcho” Lindfors/Håkan ”Skuggan” Friskman och Ola Carlros/Anders
Karlsson, där de förstnämnda avgick med en enkel 2-0 seger.
Den andra semifinalen ställdes entreprenören Nisse Funstedt/Pierre Grelsson mot storsponsorn Micke Fagerström/
Jan Rexland och även där segrade det förstnämnda paret i en enkel 2-0 vinst.
I finalen blev det tuffare, två obesegrade par möttes! Men till slut segrade lag Nisse/Pierre efter två mycket jämna set
som kunde ha gått och vilket håll som helst men tillfälligheterna avgjorde!
Tredje platsen togs av Carlros/Karlsson efter en mycket svängig match mot Fagerström/Rexland.
Personligen blev jag mycket glad över att få se Håkan ”Skuggan” Friskmans framfart på banan! För er som inte vet,
har Håkan varit svårt sjuk men nu var det friska takter som visades upp! Så himla roligt att se denna fantastiska
comeback! Inte så länge sedan han påbörjade sin rehabträning.
En stor eloge till arrangörsmästare Henrik Skog PM4/5, som kämpat hårt med att få deltagare till denna turnering.
Äntligen blev det många deltagare och ännu fler kan det bli till våren, får vi hoppas!
Turneringen genomfördes utan några avslitna hälsenor eller andra skador. Bara undertecknad fick sig en smash för
att han var på fel ställe vid fel tidpunkt..
Vid pennan//Ola Carlros
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Prisutdelning till vinnande par.

Håkan Friskman och Mattias Lindfors in action.

Glenn Wigren och Henrik Skog har roligt.

Pierre Grelsson och Anders Karlsson

Hej
korpmedlemmar
Den 19/12 kl. 10:00
Är det dags för skinkslaget på Bowlinghallen i Gävle.
Vi kommer att tävla parvis över 6 serier. Lagen lottas ihop på plats.
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 Olsson E-skiftet.
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