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Hej.
Och tack för senast ni som deltog på årsmötet på Allstars.
Antal medlemmar som sluter upp på årsmötena ökar. Än en
gång ett bra, välbesökt möte. Antal medlemmar som sluter upp
på årsmötena ökar Nästa år höjer vi ribban något.
Förhoppningsvis ökar vi på deltagare kommande årsmöte
22 februari 2017. Skriv in det kalendern redan nu så ni
kommer ihåg.
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få fortsätta som
Pappers avdelning 3s ordförande de två kommande åren. Jag
har sagt det förut och säger det igen. Det är det finaste
uppdraget som man kan få som facklig företrädare, trots att
det kan blåsa på rejält mellan varven.
Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta uppdraget och tillsammans med nyvalda kompetenta
styrelse som avdelningen har. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla arbetet i avdelningen och det
förtroende som ni medlemmar i Pappers avdelning 3 gett oss ska vi på bästa tänkbara vis förvalta
med samma envishet som alltid präglat Papperstrean.

Årsmötet.
En viss lättnad infinner sig alltid när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför mötet
trots att mötet förläggs ute på lokal numera. Valberedning, revisorer, expeditions personal och
styrelsen har som vanligt haft mycket att göra innan årsmötet men är man ute i tid så löser sig det
mesta.
Bengt Sjöholm, Pappers f.d. förbundssekreterare var inbjuden och valdes till årsmötesordförande.
Bengt som nyligen blivit pensionär tog oss genom årsmötesagendan med van hand på ett mycket
föredömligt vis. En hel del val genomfördes på mötet, mer om det finns att läsa i tidningen.
Utlottning av hockey och fotbollsbiljetter genomfördes innan årsmötesordförande, arbetsställets
huvudskyddsombud (AHSO) Yngve Berglind och styrelseersättare Thomas Pettersson avtackades.
Både Yngve och Thomas uppmärksammades lite speciellt eftersom båda lämnar sina uppdrag efter
lång och trogen tjänst i avdelning 3, vilka bidragit på olika vis med stort engagemang.
Även studieorganisatör Tomas Hjalmarsson uppmärksammades med Pappers guldnål efter 25års
lång och trogen tjänst med uppdrag inom Pappers.
Efter avtackningarna avslutades mötet och en god bit mat och dryck intogs därefter innan vi gick
hem.

Förlikning i AD-frågan.
Tvistefråga om ensidigt utlägg av utfyllnadstid mer än 24 timmar u-tid under höststoppet 2014 är
löst.. Det blev ingen förhandling i Arbetsdomstolen (AD). Centrala parter har nått en förlikning i
frågan. Jag känner en enorm besvikelse över hela ärendet, först att vi lokalt inte lyckades lösa
frågan och fick med oss företaget, genom att de gick ut och pratade med medarbetarana som vi
bad om och för att i samverkan lösa problemet. En ganska enkel och smidig lösning. Då hade
tvisten aldrig uppstått. Flera frågor kring schemaläggningen löstes under resans gång, men den här
frågan ville företaget inte lösa i samförstånd. Företaget hade ingen förståelse i vår ståndpunkt utan
schemalade u-tiden ensidigt mer än 24 timmar på stoppveckan för flera av medarbetarna . Jag
känner också en enorm besvikelse över att vi inte lyckas luta oss mot vad som står i lokalavtalet,
att vi inte kan använda oss av skrivningen gällande u-tiden som vi trodde att vi kunde göra.Sen kan
man alltid spekulera i om chansen att vinna i en eventuell domstol.
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osäkert att en dom skulle resultera i ersättning säger
förbundet i frågan. Nu kompenseras i alla fall
medlemmarna som drabbats med komptid som läggs i
kompbanken. Lösningen med 40 timmar gör att det blir
en reglering under samtliga veckor vilket betyder att det
får en tydligare arbetsmiljöprofil och stämmer till del med
årets avtalskrav om begränsningar i arbetstidsförläggning
menar förbundet.
Vad uppgörelsen innebär för fortsättningen ska vi
tillsammans med företaget sätta oss och diskutera.Läs
om förlikningen i separat artikel.

Arbetsmiljöverket granskar
papperstillverkningsindustrin.
Nu har Arbetsmiljöverket gjort klart att man kommer att
påbörja inspektioner inom bl.a.
papperstillverkningsindustrin. Målet och syftet med
dessa inspektioner är att se till att arbetsgivarna jobbar
systematiskt med arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall
och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs. Det här är
riktigt bra, bara resurser finns till denna granskning. I år
kommer cirka 400 inspektioner genomföras i hela landet
av Arbetsmiljöverket, AV. Bland annat inom
papperstillverkningsindustrin. Flera av företagen som
ingår är stora och välkända.Inspektionerna pågår totalt
tre år och runt 1000 företag kommer att inspekterats när
projektet avslutats.Målet är att se till att arbetsgivarna
jobbar systematiskt med arbetsmiljön så att ohälsa,
olycksfall och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs.
Arbetsmiljöverket kommer att granska rutiner och
risker, Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta
på hur arbetsgivarna jobbar med kemiska
arbetsmiljörisker, användning och besiktning av
trycksatta anordningar som tryckkärl, rörledningar,
pannor och cisterner.Granskningen omfattar också
användningen av arbetsutrustning och rutiner kring
arbete i en miljö där arbetstagarna kan utsättas för faror
orsakade av den explosiva atmosfären. Därtill kommer
inspektörerna att syna om det finns tillgång till första
hjälpen och krisstöd.Också den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön kommer att granskas.Sådant kan
vara hur arbetsgivaren organiserar arbetet om någon
eller några är sjuka eller tjänstlediga, så att
personalstyrkan inte utsätts för ohälsosam stress. Stress
kan leda till misstag som får förödande konsekvenser.
Arbetsmiljöverket kommer även att titta på hur
företagen anlitar entreprenörer och hyr in personal.
Arbetsmiljöverket kommer att titta på om

uppdragsgivaren informerar och utbildar inhyrda
personal om risker vid arbetsplatsen och att
riskbedömningar görs så att arbetet utförs på ett säkert
sätt.Om inspektörerna upptäcker brister kommer krav
att ställas på åtgärder. Ytterst kan Arbetsmiljöverket
yrka på böter som påföljd, om företaget inte åtgärdar
bristerna.
Vissa brister kan även leda till sanktionsavgifter.

Avtalsrörelsen
Nu har parterna träffats några gånger och känt på
varandra, gått igenom kraven och förklarat hur man
tänkt på bägge sidor. Det känns som det blir en stökig
avtalsrörelse framöver. Nu har parterna träffats några
gånger och känt på varandra, gått igenom kraven och
förklarat hur man tänkt på bägge sidor. Efter den
genomgången har en del funderingar kommit om hur
arbetsgivarna tänker.

Ett krav som arbetsgivarna formulerat rör våra
lokalavtal. De har föreslagit att riksavtalets regler om
lokalavtal ska utmönstras ur riksavtalet. Om nu
Lokalavtalen ska utmönstras, vad skulle det innebära?
Jo med största sannolikhet skulle en hel del regler som
idag garanterar någorlunda rättvisa förhållanden på våra
fabriker vara ett minne blott.
Kombinera ihop detta med krav som reses från
arbetsgivarhåll om en lokal dispositivitet när det gäller
lön, att arbetsgivaren ska kunna välja vilken
arbetstidsform och arbetstidsförläggning som ska gälla
på fabriken, att arbetsgivaren ska kunna frångå de
centrala reglerna gällande övergångsersättningar och
semesterspridningspengar samt ett och annat smått och
gott. Ja vad säger man, då har vi gjort en tidsförflyttning
bakåt på cirka 100 år. Det känns som det kan bli en
stökig avtalsrörelse framöver.
Ingen vill väl att det ska bli stök och bök och konflikt i
avtalsrörelsen, men vi är många, otroligt många som kan
sätta ned foten om det krävs. Vi får bara inte vika oss
för de starka krafter som möter oss nu.

Ha det bra så hörs och ses vi.

Kjell
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Förhandlingar
Lokal reguljär förhandling 19/2-16
Schemalagd u-tid.
Vid reguljära förhandlingen i januari lyfte Pappers en hel
del frågor kring schemalagda u-tiden för 2016.
Företaget bad Pappers återkomma med frågeställningar
i samlat dokument.
Pappers återkom med en lista med tveksamheter och
felaktigheter kring planeringen som hittats och som företaget
gick igenom med gruppcheferna för respektive område.
Företaget redogjorde vid denna förhandling kring
frågeställningarna. Pappers efterfrågade hantering av
tveksamma frågeställningar. Företaget återkommer i frågan.

Uppförandekod.
Pappers har tidigare lyft frågan kring uppförandekod.
Frågan gäller en medarbetare som blivit väldigt illa
bemött vid ett arbetsmiljötillbud och blivit hemskickad
utan förklaring för dagen och helgen av en
avdelningschef.
Företaget har undersökt händelsen och parterna kunde
vid förhandlingen konstatera att man har olika syn på
hanteringen kring den inträffade händelsen.

Medarbetarsamtal.
Frågan hur det såg ut med medarbetarsamtalen för 2015
har tidigare lyfts av Pappers.
Företaget svarade då att anställda har fått sitt
huvudsamtal men att uppföljningssamtal inte har
genomförts för alla då många inte haft huvudsamtal
förrän i höstas.
Pappers har nu fått en redovisning av
medarbetarsamtalen för 2015, med avdelningsvisa
procentsatser från systemet över genomförda huvudoch uppföljningssamtal.

Övertids uttag/U-tid
per avdelning för 2015.
Vid förhandlingen i januari lyfte Pappers frågan att man
ville ha en redovisning av hur uttag av övertid och

omplanering av u-tid per avdelning sett ut under 2015.
Företaget redovisade i denna förhandling hur uttaget
och omplaneringen sett ut. Pappers efterfrågade att
få redovisad övertid per anställd.
Företaget återkommer i frågan.

Beredskap MiBi-provning.
Frågan om hantering av MiBi-provning för Processlab
har åter dykt upp. Sedan 2013 har ett intensivt arbete
bedrivits för att hantera den mikrobiologiska situationen
på pappersmaskinerna
Företagets bedömning är att MiBi-problematiken
kommer att kvarstå i någon omfattning till efter
sommaren. Successiv förbättring förväntas när vi lär oss
de nya processförutsättningar som uppkommit från vår
Miljösatsning GENv15.
På grund av tidsfördröjningen vid dessa analyser
riskeras att köra fram stora mängder kartong som inte
kan levereras om bakterienivån plötsligt ökar. I dessa
situationer är det inte tillräckligt att utföra analyserna 5
dagar/vecka. Det senaste halvåret har det varit
nödvändigt med hastigt påkallade analyser på helger vid
ett antal tillfällen. Det har kunnat lösas tack vare
laboranternas goda samarbetsvilja med utgångspunkt att
det snart skulle bli bättre.
För att kunna hantera den fortsatt instabila situationen är
det nödvändigt att kontrollerat och planerat kunna utföra
mikrobiologiska analyser på helgerna under den
tidsperiod där problemen bedöms kvarstå.
Företaget kom med ett förslag till beredskap för MiBi
provning vilket accepterades av berörd personal efter en
del klargörande, bl.a. provningsfrekvens MiBi under
beredskap. Tanken är att enbart kartongprovning ska
utföras, men att enstaka processprovning kan komma att
göras under särskilda situationer.
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BEAB / Lut & Kraft.
Företaget redovisade i denna förhandling förslag på nya
befattningsbeskrivningar för BEAB, Lut & Kraft Enligt
Pappers finns det fortfarande frågetecken kring dessa
befattningsbeskrivningar. Företaget tog till sig detta.
Parterna kom fram till att man får sätta sig igen på lokal
nivå och kalla in berörda för att komma överens om hur
dessa skall se ut.

Sparad semester.
Denna fråga har företaget lyft i tidigare förhandlingar.
Pappers har dock valt att stå utanför denna
överenskommelse. Semesteråret gäller 1/4 - 31/3
Företaget redogjorde att semester kan ej sparas samma
år som sparad semester tas ut.
OBS! 5:e semester veckan kan dock efter
överenskommelse med arbetsledningen arbetas in och
tas ut under samma semesterår.

Lönegradsuppflyttning för medarbetare.
Än en gång lyfte Pappers frågan om
lönegradsuppflyttning angående 2 medarbetare på
Kartongbruket. Företaget beklagade att inte något hänt
i frågan och lovade stöta på berörd chef och återkomma
med underlag som efterfrågas för att kunna hantera
frågan.

Nästa förhandlingsdag: 18 mars 2016.

Avtalsrörelsen 2016.
Förtydligande reducerad u-tid.
Pappers tog åter upp frågan om reducerad u-tid för
synnerliga skäl. Pappers påpekade att bara för att en
medarbetare fått nej från Företagshälsovården så är det
inte kört. Medarbetaren kan med stöd av närmsta chef
påkalla ett rehabsamtal för att lösa situationen.

Yrkesintroduktionsutbildningen.
Pappers lyfte frågan angående den utbildning företaget
utlovat för handledare till de som håller i
yrkesintroduktionsutbildningen. Företaget svarade att
utbildningen fortfarande är under konstruktion och
lovade återkomma i frågan.

Läget i avtalsrörelsen är att för Pappers del har det
handlat om ATK, arbetstidens förläggning, möjligheten
att ändra schema det vill säga. Skiftform o driftform
samt avtalsmodell och löner.
Pappers senaste rapport är att det har fortsatt på tre
spår, ATK – Delpension – Lön och vår avtalsmodell.
Upplevelsen är att de rör sig sakta framåt men än så
länge är det svårt att säga vart det kan landa.
Ytterligare förhandlingstillfällen är inplanerade,
i skrivande stund 23/2 pratar man vidare om lön och
den 1/3 går diskussionen vidare om ATK-PensionDelpension
Läget i avtalsrörelsen är att förhandlingarna tillsammans
med unionen, ledarna och SI har kommit igång.
Tillsammans har de förklarat och beskrivit fackens
gemensamma krav och varför de ställs.
Från pappers sida har man framförallt pratat om att vi
behöver begränsa möjligheten att stapla
visstidsanställningar på varandra då
tillsvidareanställningar skall träda in tidigare.
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Förlikning AD-frågan
Tvistefråga om ensidigt utlägg av utfyllnadstid mer än 24 timmar u-tid under höststoppet 2014 är löst.
Det blev ingen förhandling i Arbetsdomstolen (AD). Centrala parter har nått en förlikning i frågan.
Ni minns tvistefrågan om företagets ensidiga utlägg överstigande de gränser som finns i lokalavtalet av
utfyllnadstid vid höststopp mer än 24 max 40 timmar som skedde under 2014. En fråga som vi lokalt drivit
här, för att därefter lämna över till centrala parter som senare lämnade över frågan till LO/TCO rättsskydd
för prövning. I början av 2015 skickade Pappers och LO/TCO rättsskydd in en stämningsansökan till (AD)
på företaget BillerudKorsnäs Skog & Industri och Skogsindustrierna gällande vår tvistefråga.
Förlikningen som parterna skakat hand på är:
Parterna står fast vid respektive ståndpunkt, men har hittat en förlikningslösning.
Upp till 40 timmar ensidigt planerad u-tid gäller på samtliga veckor under året, d.v.s. inte enbart under
storstoppsveckan.
U-tiden planeras även fortsättningsvis i partsgemensamma avdelningsråd, där även kompetensutveckling,
befattningsutbildning, arbetsplats och teamträffar och liknande som schemalagts ska räknas in i maximala
40 timmar. För ärendets lösning ersätts de som utfört arbete med mer än 24 timmar under storstoppsveckan
2014 med motsvarande antal timmar som utförts av medlemmen.
Dessa timmar som uppgår till mellan 3 och 24, läggs in på respektive kompbank.

Vet du vad Fackligt Sociala Kommittén är för något?
Det är en kommitté i Pappers avd 3,som består av 7 st. utvalda personer/skyddsombud.
Vi tar hand om/hjälper Er medlemmar, som har råkat ut för någon händelse i livet.
Som t.ex. trubbel med myndigheter, droger, alkohol, familjeproblem osv.
Vi hjälper också till vid rehabsamtal och givetvis har vi tystnadsplikt.
Tveka inte att ta kontakt med oss!
Sköt om er!
Med vänlig hälsning:
Anders Blom, sammankallande, Kartongbruket, (B-skift), tele: 070-7950518
Leif Mellin, SwedPaper, (B-skift), Bengt Olsson, Massabruket, (E-skift),
Kent-Ove Johansson, Underhåll, (E-skift)Peter Ganz, Råvaran,(D-skift),
Monica Kock, Kvalitetsavdelningen Lab. (Dagtid), Kjell Olsson, Ordf. Pappers avd 3,(Dagtid)

För kännedom
Pappers 3:an har fått kännedom att det har blivit fel på minst två lönespecifikationer på januarilönen.
Man har fått avdrag för minus-flex trots att det inte har förekommit.
Dessa fel är åtgärdade efter påtalande från arbetstagaren.
Vi uppmanar därför samtliga medlemmar att, kontrollera specifikationen för januari så att inte
det är några fler som fått felaktiga avdrag på den lönen.

Redaktionen
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Styrelsen 2016-2017

Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlare

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud
VU, Förhandlare,

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

Kjell Johansson
Sekreterare, VU
Vice kassör

Bo Myrberg
Vice Ordförande
Förhandlare
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Michael Wallin
2 vice ordförande
Förhandlare

Stefan Holm
ersättare
Underhåll

Anders Blom
ersättare Produktgruppen
Fackligt Sociala

Erik Kernehed
Styrelseledamot

Andreas Lindholm
ersättare Massaproduktion
Ungdomsansvarig,
Mångfaldsansvarig

Leif Mellin
Försäkringsansvarig,
1 Vice sekreterare

Lars Koivumäki
ersättare
Materialhanteringen
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Bilder från
Papperstreans
årsmöte på
restaurang
Allstar i Gävle
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Många medlemmar kom och var med på årsmötet.
Efter mötet bjöds det på mat och dryck.
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En rapport från
Hej!
Studiekommitté 2016.
Dessa valdes till studiekommitté på årsmötet den 16 februari och kommer
att arbeta med avdelningens studier det nästkommande året.
Tomas Hjalmarsson Studieorganisatör
Kjell Johansson
Fiber
Sandra Johansson
Transport
Monika Kock
Kartonglab
Mattias Melin
Luten
Håkan Nordin
Centralförrådet

Utbildningsdepartementet
Aktuella datumen när Studiekommittén kommer till ombudsgrupperna för studieplanering:
Ombudsgrupp
Information
Studieplanering Ansvariga
Produktgruppen
9 mars
27 april
Tomas Hjalmarsson och Monika Kock
Underhåll
23 mars
4 maj
Anneli Jansson och Håkan Nordin
Materialhantering
10 februari
13 april
Sandra Johansson
Massaproduktion
18 februari
6 april
Kjell Johanson (Fiber) och Mattias Melin (Lut)
Det material du som fackligt ombud behöver för din studieplanering kommer att skickas ut via e-post inom kort
där information om studieplaneringen kommer att finnas. Kom sedan ihåg att ta med den ifyllda listan på dina
studieönskemål för 2017 när din ombudsgrupp har sin studieplanering enligt ovan. Detta gäller så klart alla, men
speciellt Koivu och Flådda på Transporten.
Medlemsutbildning
Vi håller på som bäst och söker efter 12-15 personer som vill delta på vår provutbildning för vår
medlemsutbildning. Är du ombud eller medlem eller vill bli medlem i Pappers avdelning 3 och är intresserad av
sådana frågor som kan vara bra att veta när man arbetar här på bruket. Har du fått rätt lön? Vilka ersättningar
du har rätt till när du exempelvis jobbar extra eller byter skiftlag? Vilka försäkringar du har, inte har och vilka
du kanske borde ha? Jobbar du säkert på jobbet eller tar du onödiga risker när du arbetar?
Detta är några av de frågor du får lära dig när du går vår medlemsutbildning. Vi söker dig som arbetar dagtid
eller arbetar på F-skiftet och som är du intresserad av vilka lagar och regler som gäller när du arbetar på bruket.
Vilka rättigheter och förmåner du har? Vilken hjälp och stöd du får som medlem i Pappers? Hör av dig till ditt
fackliga ombud på din arbetsplats eller skicka mig en e-post på studieorg@papperstrean.se och anmäl ditt
intresse. Planen är att vi skall genomföra utbildningen under 3 heldagar under tiden mars-maj. Du får betalt när
du går utbildningen så du förlorar ingenting om du går på arbetstid och går du på ledig tid tjänar du lite extra.
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 i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson
Pappers hemsida: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året och i ett
tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på www.pappers.se och klicka
på ”Kurser och aktiviteter” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och
senaste ansökningsdatum för kursen. Det finns ett antal sidor att titta på så du får klicka på nästa längst ner så

- 13 kommer efterföljande sida fram. Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan i tid till
Förbundet men jag skriver det datum jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till dig via epost. Anmäler dig till utbildning gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enligt ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:
Inplanerade datum för studiekommittén: 22/3, 19/5, 6/9, 22/11, 2017 19/1, 14/3
Lag & Avtal:
Pappers Miljökurs:
Ungdomskurs:
Informera och Agitera:
Kvalificerad förhandlingsteknik:
Retorik:

18-20/4 & 30/5-1/6
19-21/4 & 10-12/5
20-22/4
16-20/5
6-8/6
13-15 /6

på Rönneberga
i Älvkarleby
i Karlstad
på Runö
på Runö
på Runö

sista anmälningsdag 9/3.
sista anmälningsdag 1/3.
sista anmälningsdag 16/3.
sista anmälningsdag 18/3.
sista anmälningsdag 8/4.
sista anmälningsdag 4/4.

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården
Könicken kärade kort-och långhåringar, oavsett hur många ben ni har och vad ni
råkar heta. Ni kanske heter Frutti eller Frasian eller Snuttan eller Snaggan. Ni får väl
heta vad hundan ni vill vad mig anbenlangar. Väl inget att tjafsa om. Det tjafsas för
mycket. Ni tvåbenta skulle följa vårt exempel att antingen bitas eller fly under soffan.
Istället ligger folk halvvägs under soffan och nafsar efter hälsenor. Det är ju inte lätt
att se vilka hälsenor som förtjänar nafsning, benar jag. Hoppas det mås brö i alla fall
och att lampan på himlen som någon marodör tänt benkommer er väl.
Själv gillar jag mörker som jag sagt förr, då sover man bättre. Vintern hänger envist kvar än så länge även om
ljuset återkommit. Mycket snö kvar, men det är alltid roligt att se vad som töas fram på vårarna. Bortslängda
hockeyklubbor, julgransfötter, nycklar och vantar. För ett par år sedan töade det fram ett antal Hånkar i mitt
kvarter. Såna visste jag inte ens att det fanns så det var ju en rolig upplevelse. Ben framför allt så töar det alltid
fram skit och jord och lera och diverse avskräde som man kan rulla sig i. Även om husse föser in mig i duschen
när jag kommer in så kan det vara värt det. Det vet ni väl själva, att ibland lönar det sig att skita ner sig.
Och husse berättade att gamle flockledaren Yngve har avtackats för en lång och bra sats. Nej, insats ska det
vara. Och istället har ett nytt Samordnande Huvudskyddsombud valts, som heter Peter Karlsson, som
önskades lycka till på årsmötet. Då tänker man ju spontant som så att om högsta skyddsombudet heter Peter
Karlsson, blir då övriga skyddsombud Blå Grodorna? Och vad betyder det i sin tur? Ett omen kanske att det
är dags att bli giftigare eller? Tillvaron skärps alltmer för er tvåbenta så det kanske benhövs? Min pölare,
afghanhunden Ali Ben kommenterade så här: ”Vafan brusjan, behövs inget gift! Innan du ska argumentera
skaffar du dig en andedräkt, hajaru len? Efter en trippelmacka med vitlök, anjovis och pesto får du igenom det
mesta, jag svär bre!”
Ni får passa på att äta mycket honung nu, för snart är det påsk och då är julen för bi. Blommor och bin blir det
förhoppningsvis också snart, ståndare och pistill och göken och masktrosorna på dikestanten och allt det där
va? Vårkänslor heter det va? Hoppas er vår blir ljus, ljuvlig och ljuttrig (det sista vet jag inte vad det betyder
men jag ville ha tre ord på ”lju”).
Konsumera så mycket lammkött som ni förtjänar i påsk, ha det bra och ta hund om varandra, så hörs vi i April
om ni har tur. Och tjata gärna iväg en hälsning till din halvsyster i Enköping, Långbrallan Frallan.
Högvoffningsfullt Flemton
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn till förmån för Barncancerfonden
Helgen den 13 – 14 februari 2016. Spelplats: Valbo Sportcentrum
53 ungdomslag. 26 flicklag och 27 pojklag i ålder 8 - 12 år från 20 föreningar deltog.
Brynäs IF Fotboll – Forsbacka IK – Gefle IF Fotboll – Hagaströms SK – Hedesunda IF – Hofors
AIF Högbo AIK – IK Huge - - IK Sätra Bollsport – Kungsgårdens SK – Norrham – Sandvikens
AIK Sandvikens IF Stensätra IF – Storviks IF - Strömsbro IF – Torsåkers IF – Valbo FF
– Åbyggeby FK/Ockelbo - Årsunda IF
Domare, lördag till 44 st 12 minuters matcher. Gefle IF juniorer som spelar i Tipselit.
Domare, söndag till 48 st 12 minuters matcher.
Gefle IF A-lagspelare Jacob Ericsson. Martin Rauschenberg. Jesper Florén. Jens Portin
Robin Nilsson. Simon Skrabb. Joshua Nadeav. Kwame Bonsu. Andreas Andersson. Anton Lans.
Efter 92 matcher gjorde ungdomarna tillsammans 253 mål och varje mål är värt 331 kr.
290 målsponsorer är med och några kommer utanför Gästrikland gräns.
Vi har några med från Östhammar. Gamleby. Kumla. Linköping. Bollnäs. Örbyhus. Ljusdal. Hudiksvall. Söderhamn
Timrå. Järvsö. Krylbo. Uppsala. Göteborg. Stugun. Hallsberg. Sundsvall. Klintehamn. Västerås. Tierp.
Hallstahammar. Enköping. Öresundsbro. Karlholmsbruk. Eskilstuna.
Med entré, caféförsäljning, målsponsorer så blir det 129 000 kr under denna helg.
Ett samarbete mellan fotbollscuperna.
Sandvikens IF sålde turneringskort i Göranssons Cup, då gick 5 kronor till Barncancerfonden, 6525 kr
Det räknar vi ihop tillsammans med Barn Hjälper Barn cupen.
Kända idrottsprofiler, föreningar och företag gav sitt stöd till cupen:
Nicklas Bäckström – Damkronorna - P 18 Sv Fotbollslandlaget – Jan-Ove Waldner – Jens Lundqvist
Sara Hector - Per – Olof POSA Serenius - Brynäs IF En bra start - Sandvikens AIK Bandy - Sandvikens
IF. Göransson Cup - Länsförsäkringar Gävleborg - Högbo Brukshotell - Gävle Teater Förening
SISU Idrottsutbildarna - BillerudKorsnäs - Sociala Fonden - Pappers Avd 3 – Marabou – Gävle Kommun
”Tillsammans med hela fotbollsgästrikland ska vi hjälpa barn med cancer”

Gestriklands Fotbollsförbund
Kanslichef Anders Nordén

Gefle IF Fotboll
Sportchef Hasse Berggren

10 BillerudKorsnäsare har lämnat in sina målsponsringslappar till Pappers Avd 3 och är med i en extra dragning.
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm eller Göteborg
Vinnare är: Jan Bergqvist.
Dragningen på Pappers Avd 3. Tisdag den 23 februari 2016. Tarja och Agneta har dragit vinnaren.
BillerudKorsnäsare som vann i den andra dragningen.
Kent – Ove Masen Johansson vann Niklas Bäckström signerade Washington Capitals tröja.
EN BLOMMA och ett stort TACK och stöd
till alla 10 som deltog i målsponsringen. Många bäckar små, det blev 2 403 50 kr till BCF.
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

- 15 -

Valda 2016
Ordförande 2 år Kjell Olsson
Samordnande skyddsombud 1 år
Peter Karlsson
Studieorganisatör 2 år
Tomas Hjalmarsson
3 ledamöter till styrelsen 2 år
Kjell Johansson, Leif Mellin
Erik Kernehed,
Kvar i styrelsen på ett år till är
Kassör Mats Linander, Ledamöter
Bo Myrberg, Michael Wallin

Studiekommittén 1 år
Studieorganisatören, Håkan Nordin,
Monica Kock, Kjell Johansson
Annelie Jansson, Mattias Melin,
Sandra Johansson
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,
Lars Åhlin, Jan Johansson, Glenn
Wigren, Michael Wallin
Ersättare 1 år ( 4 st )
Magnus Jonsson,Jan-Åke Öst,
Håkan Bertilsson, Erik Kernehed
Ekmanska stiftelsen 1 år
Kjell Olsson

Ersättare 1 år Anders Blom
Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas Pettersson
Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg
Försäkringsansvarig 1 år
1 revisor 2 år Jonny andersson,
Leif Mellin
Lars Högfors
Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter Michael
Ersättare 1 år Peter Karlsson
1 Revisor 1 år Magnus Jonsson
Wallin
Försäkringsinformatörer 1 år
4 styrelse - ersättare 1 år
ABF Gästrikebygden 1 år
Leif Mellin, Yngve Berglind,
Andreas Lindholm
Massabruket Kalevi Räntillä, Lars Högfors
Studieorganisatören i avdelning 3 +
Lars Koivumäki Materialhantering Anders Blom, Fredrik Magnusson att Studiekommittén utser ett ombud
Stefan Holm
Underhåll
Anders Blom
Produktgruppen Kommittén för mångfald 1 år
Bomhus Folkets hus repskap 1 år
Håkan Nordin, Jan-Åke Öst, Jan
Mångfaldhetsansvarig, , Kjell
3 revisor - ersättare 1 år
Johansson, Hans Widh, Mats
Olsson, Birgitta Borgqvist, Anneli
Lars Högfors, vakant, vakant
Linander, Magnus Jonsson, Glenn
Jansson, vakant
Wigren, Håkan Bertilsson, Michael
Ledamot till förbundsmötet 1 år
Wallin, Erik Kernehed
Förslagskommittén 1 år
Ordförande i Pappers avd 3
Per-Olov Olsson, Jan-Åke Öst
Ersättare 1 år
3 ersättare 1 år
vakant, vakant, vakant
Ersättare 1 år Erik Kernehed
Vice ordförande, Kassören i avd 3,
Andre vice ordförande
Begravningsföreningen Fonus 1
Kommittén för personlig
år Kjell Johansson
skyddsutrustning 1 år
Firmatecknare 1 år
Peter Karlsson
Mats Linander och Kjell Olsson
Ersättare 1 år Kjell Olsson
var för sig på korta kontot,
Ersättare 1 år Yngve Berglind
gemensamt på långa kontot.
Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin
Kemikaliekommittén 1 år
Statistikförare 1 år Kassör i avd 3 Jan Dahlström
Valberedning 2 år
Ungdomskomitté på 1 år
Ali Kocaarik, Per-Olov Olsson
Ersättare 1 år Håkan Bertilsson
Andreas Lindholm, Sandra Johansson
Thomas Pettersson
Industriområdeskommittén 1 år
Karskäringens redaktionskommitté Peter Karlsson, Sandra Johansson Kvar sen tidigare
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Peter Ganz
Benny Andersson,
Michael Wallin, Ola Carlros
Fredrik Magnusson
Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Fackliga Sociala kommittén 1 år
Kjell Johansson. Bo Myrberg
Anders Blom, Kjell Olsson, Leif
Mellin, Peter Ganz, Monica Kock,
Ersättare 1 år Yngve Berglind
Kent-Ove Johansson, Bengt Olsson
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Intervju med tidigare Arbetsställets
Huvudskyddsombud Yngve Berglind
Yngve började 1978 på centralverkstan som bänkarbetare där
han hade ett nära samarbete med bland annat Åke Lamm som
sedermera blev Pappers avd. ordförande 1987 efter Lennart
Wiberg men det är en helt annan historia. Han blev vald som
Skyddsombud i Maj 1980 där han tog över efter Gert-Ove
”Pricken” Smedlund som satsade på karriär i Mora Träsk istället.
Arbetsställets Huvudskyddsombud blev han 1997 där han
efterträdde Kurt Karlsson.Att få hålla på med det man brinner för
(Arbetsmiljöfrågor) är ett stort privilegium som inte alla har fått
möjlighet till, det är väldigt positivt, säger Yngve.När vi kommer in
på frågan om det finns något han tycker varit mindre bra så säger
han att det är problemet med omorganisationer som resulterar i
personalneddragningar som vi i Pappers ser som ett stort problem
som ofta leder till stress och otrivsel. I de konsekvensanalyser och
riskbedömningar som genomförts har vi och företag för det mesta olika uppfattningar. Något annat som är en
avsevärd skillnad idag mot för 1997 är spring mellan möten dagarna långa som inte är tillfredsställande.
Planeringen inför möten blir väldigt lidande där man tidigare kunde sitta i timmar och planera, nu springer man
ibland bara emellan mötena.
Framtidsfrågor arbetsmiljö:
•
Den nya föreskriften Social och Organisatorisk Arbetsmiljö AFS 2015:4, vad är organisatorisk och social
arbetsmiljö:
•
Organisatorisk arbetsmiljö: Vilka krav som ställs på arbetstagarna, vilka resurser och befogenheter som
finns för att utöva arbetet.
•
Social arbetsmiljö: Hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel,
samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.
•
Säkerhetskulturen är också något Yngve tycker är viktigt att jobba vidare med.
•
Skyddsombudsverksamheten som idag är ryggraden i vårt arbetsmiljöarbete, var rädd om den
organisationen en hälsning till berörda parter.
•
Yngve kommer att fortsätta i en annan roll inom avd. SS & R bl. a vara ett stöd till vår
Arbetsmiljöingenjör Daniel Wiberg samt likså vara behjälplig för sin efterträdare Peter Karlsson fram till
sin pensionering sista december 2016.
Citat ur ”Till samtliga arbetsledare vid Korsnäs AB Sågverks AB:s industrier” av Yngve Christiernsson
1945: ”Vantrivs en person på sin plats, så bör han om möjligt placeras i annat arbete. Man vinner
härmed både bättre arbete och minskade olycksfallsrisker, då en person som vantrivs sällan är vare sig
effektiv eller vaksam”.
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Presentation av Peter Karlsson
Nytt Samordnande Huvudskyddsombud
Ålder: Fyller 50 år för femte gången i höst.
Familj: Fru samt två utflugna söner.
Bil: En gammal Toyota, en Mazda 6 och en Mazda Cabriolet. Äger även en
motorcykel, KTM 1190.
Intressen: Bilar, Motorcyklar samt att resa.
Reser helst till Kanarieöarna och Puerto Rico men även Thailand är högst
uppskattat som resmål.
Anställd: Började på Kaustiken -89 och utbildade sig vidare till Pannmästare
på Sodapanna 5
Från och med den 16 februari har vi fått ett nytt AHSO (Arbetställets
Huvudskyddsombud). Peter Karlsson tar över rodret efter Yngve Berglind,
som lämnar posten efter 18 år.
Han ser fram emot sitt nya arbete, för han gillar att jobba med skydd och
säkerhet. Det finns mycket att lära och sätta sig in i. Har gått parallellt med
Yngve under en tid för att snabbare komma in i rollen som
Huvudskyddsombud.
Den viktigaste frågan att arbeta med anser Peter vara, det psykosociala arbetet på företaget! Frågan är
hur vi hanterar press och stress. Han vill dessutom förbättra tänket om skyddsarbeten tillsammans med JMJ,
det amerikanska företaget som är ansvarig för enkäten vi gjort på mejlen.
Yngve Berglind kommer att finnas kvar som stöd under resten av året.

Yngve Berglind avtackades på Papperstreans
årsmöte när han avgick som
Samordnande Huvudskyddsombud
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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.

FÖRELÄSNING
Magnus Samuelsson Missa inte denna inspirerande föreläsning!
Magnus Samuelsson är ingen som passerar obemärkt förbi. Han blev världskänd för sin
styrka med bland annat titlar som Världens starkaste man och IFSA-Världsmästare. Han
håller än idag rekordet för antalet finaler i Världens starkaste man. Då stora delar av vårt
samhälle är byggda på samma hörnstenar som idrotten har Magnus Samuelsson även nått
framgång i många av sina åtaganden utanför hans idrottsutövande. Det handlar om sådant
som stresshantering, motivation, koncentration, självkänsla och mental inställning samt
analysen om hur man når uppsatta mål. Men här finns det även mängder av roliga historier
och anekdoter från en märklig resa, och ett märkligt liv.
Tisdag 12 april Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.00 ink ev paus.
Sista ansökningsdag 6 mars
Stort intresse för denna föreläsning, har du inte möjlighet att gå, avboka då din biljett så andra får
chansen att gå.

EVENT
Lördagen 5 mars: Från Frövi och Gävle till American Idiot
Green Days prisbelönta rockmusikal ”American Idiot” kommer till Stockholm.
Huvudrollen spelas av Viktor Norén (Viktor & the Blood, Sugarplum Fairy)
och han backas upp av musiker från några av landets mest inflytelserika
punk- och rockband, så som Bombshell Rocks, Crucified Barbara och Twopointeight.
”American Idiot” är baserad på punkrockbandet Green Days klassiska album med samma namn.
Pris: 595 kronor per person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Max 4 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn!
Lördagen 17 september Från Frövi och Gävle till Bullets over Broadway
Bullets over Broadway – Europapremiär av Woody Allens musikal.
Nu kommer musikalen Bullets over Broadway till Europa, Stockholm
och Göta Lejon. Med en stjärnspäckad ensemble, sång, skratt och dans
blir det en storslagen föreställning. Bullets over Broadway är skriven av ingen
mindre än Woody Allen. Den har allt som en riktig musikal ska ha; fart, fläkt,
överdåd och härlig humor. I den imponerande rollistan ser vi Helen Sjöholm,
Johan Rheborg och Johan Rabaeus. Den unge manusförfattaren David Shane spelas av Linus Wahlgren.
Pris: 795 kronor per person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Sista ansökningsdag 31 juli

- 19 FURUVIKSKORT
Furuviksparkens säsongskort 2016. Pris för barn 3-12 år: 440 kr
Pris för vuxen från 13 år: 590 kr
Kortet gäller på alla Furuvikskonserter (ej stolt och nykter).
Det ger även fri entré till Gröna Lund och Aquaria Vatten Museum samt 30 procents entrérabatt
på Kolmården och Skara Sommarland.
Ansökan öppnar i början av mars. Nya rutiner kring korten, läs informationen noga.
Max 6 vuxna samt 6 barnkort per anställd får köpas.

MÄSSRESOR.
Lördagen 12 mars: Från Frövi och Gävle till mässan Vildmarksmässan och Allt för sjön.
Pris: 160 kronor per person.
Ev. biljetter kvar, först till kvarn!
Lördagen 19 mars: Från Frövi och Gävle till Sportfiskemässan.
Pris: 180 kr per person.
Ev, biljetter kvar, först till kvarn!
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.

SHOPPINGRESA.
Lördagen 28 maj: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Pris: 100kronor per person. (Bussresa) Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 3 april.

SPORT.
Lördag 24 september: Bussresa från Frövi och Gävle till
Friends Arena i Stockholm och FIM Speedway Grand Prix.
Pris: 400 kronor per person
(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 7 augusti

UTLOTTNINGAR.
Just nu finns kulturbiljetter och biljetter till GIFs hemmamatcher för utlottning.

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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Nya förmåner som gäller från och med den l januari 2016.
Alla medlemmar får:
500 kronor avdrag på priset vid beställning av begravning hos Fonus.
2 000 kronor avdrag vid gravstensköp över 14 000 kr hos Fonus.
750 kronor lägre pris på första rådgivningstimmen hos Familjens jurist.
Gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp.

Kontakta Fonus eller Papperstreans
expedition om du har mer frågor.
Tack!
Till alla för den fina uppvaktningen
jag fick när jag gick i pension.
Janne Sandmark Vedavdelningen

