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Kjelles krönika – 26 juni - 2022  
 

Hej igen! 

 

Peos krönika 

Nya ordförande Peo kommer snart att ta över denna krönika, men tillsvidare 

lägger jag in lite nyheter. 

 

Sommarvärmen och finvädret kom till slut och vilken värme... 

Hoppas alla haft en trevlig midsommarhelg! 

 

Verksamheten 

Som vanligt den här tiden på året går verksamheten ned på sparlåga men 

lite saker händer ändå. 

 

Extra Distriktsmötet i Gävle Dala 

Emma, Peter och Peo har deltagit på ett extra distriktsmöte i Gävle Dala där 

man bl.a. gick igenom förbundets förslag på stadgeändringar. 

  

Mötet valde även fram en ny POSK-ledamot vilken blev Stefan Ekdahl från 

Avd4 Fors. POSK står för Pappers Organisation och studiekommitté 

Stefan ersätter Tomas Hjalmarsson från Pappers avd 3 som lämnar 

uppdraget. 

De diskuterade också en del förslag på olika nomineringar inför kongressen. 

Bl.a. förbundstyrelseledamot och ersättare, valberedare och ersättare, 

revisor och ledamot i Pappers lönenämnden. 

  

Om man vill lämna in motioner på stadgeändringar till kongressen är sista 

datumet för det den 25/7. 

Nästa extra distriktsmöte är planerat till 12/9 för ordinarie 

kongressombuden och kommer att genomföras i Gävle. 

Pappers 26:e kongress genomförs i Uddevalla den 25-26 november i år. 
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Blodbussen 

Blodbussen återkommer till Företaget fortsätter erbjuda blodgivning under 

arbetstid. 

Den 29 augusti 2022 besöker Blodbussen oss igen i samband med 

Företagets hållbarhetsvecka och man hoppas på många blodgivare. 

Denna gång öppnar man upp för medborgare/företaget verksamma i 

Bomhus också. 

  

Kom på drop in eller boka din tid för att ge blod! 

Plats: vid Portvakten, huvudentrén 

Dag och tid: Måndag 29 augusti 09:30 – 11:30 och 12:30 – 15:00 

 

Möjligheten att lämna blod riktar sig främst till alla medarbetare som är 

verksamma för BillerudKorsnäs, konsulter, entreprenörer och 

familjemedlemmar. Man välkomnar även andra medborgare/verksamma 

företag i Bomhus som vill bidra till att rädda liv.  

 

Är det första gången du ger blod behöver du fylla i en hälsodeklaration innan 

du lämnar blod. 

Allt detta finns förberett för dig när du kommer till bussen. 

Läs mer om blodgivning på geblod.nu. 

 

Fakta om att ge blod 

I Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. 

Omkring 100 000 människor behöver få blod varje år. Blod kan inte ersättas 

på konstgjord väg och därför är din insats livsviktig för många människor. 

Var tredje bloddonation är direkt livräddande! 

I blodbussen kan du ge blod precis som på en vanlig blodcentral. Både du 

som redan är blodgivare och du som helt ny är välkommen att ge blod. Det 

är lika enkelt för alla. Att ge blod tar cirka tio - tjugo minuter. 

För att ge blod måste du vara mellan 18 - 60 år, väga minst 50 kilo och har en 

giltig ID-handling med dig med svenskt personnummer 

Sprid gärna informationen vidare till dina kollegor. 
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Medlemskap i Pappers 

Nu kan du som anställd enkelt söka medlemskap i Pappers och Pappers A-

kassa via Papperstreans hemsida. 

Antingen går du in under "Vill du bli medlem i Pappers avd 3 Karskär" och 

söker via webben eller 

kontaktar du Tarja på Pappers expedition 026-191053 så hjälper hon dig. 

 

Det nya nu är att man kan ansöka om medlemskap direkt via vår egna 

hemsida eller Förbundets hemsida: pappers.se/bli medlem, därefter ansöker 

man om medlemskap i Pappers A-kassa. Vi förordar dock att du kommer 

upp på Pappers exp. för att ansöka om medlemskap i Pappers. 

I samband med att ansökan görs kommer du då att få en bra genomgång 

om våra försäkringar och andra fina villkor. 

  

Här kommer några frågor och svar, frågor som brukar komma upp när 

vi träffar anställda: 

 

Varför skall man gå med i Pappers?  

Det finns många bra exempel på det men tex av samma anledning som man 

ska ha hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring m.m. 

Allt kan hända och då är det bra att vara försäkrad för att få den hjälp man 

behöver. 

Facket hjälper till att förhandla och bevaka så du får den lön du enlig avtal 

skall ha och likaså andra fina villkor som du har rätt till. 

För att inte tala om alla bra försäkringar som ingår vid Pappers medlemskap 

Nu har vi sedan ett par år världens bästa inkomstförsäkring som gäller vid all 

arbetslöshet. 

Du måste vara med i Pappers A-kassa för att ansöka och få ersättning från 

Pappers inkomstförsäkring. 

   

Men jag är ju bara vikarie, prov eller ferieanställd?  

Just därför bör du så snart som möjligt ansöka om medlemskap i Pappers. 

Anställningen kan mycket väl förlängas och då är det viktigt att vara med i 

Pappers och Pappers A-kassa. 

Vi bevakar att Företaget följer lagar och avtal, att du får avtalsenlig lön, 
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bevakar din rätt till företrädesrätt och mycket mera. 

Men inte bara det, allt kan hända under den här tiden, om du t.ex. gör illa dig 

på fritiden och behöver uppsöka sjukvården. 

Då kan du ha rätt till ersättning för skadan m.m. 

Om du därefter blir arbetslös har du möjlighet att ansöka om världens bästa 

inkomstförsäkring. 

   

Om jag är medlem i ett annat fack?  

Då bör du byta facktillhörighet till Pappers, eftersom andra fack inte kan våra 

avtal och inte kan hjälpa dig om det uppstår problem. 

Övergången till Pappers kan vi informera dig om hur det går till.  

  

Jag fortsätter plugga efter sommaren. Är det nödvändigt att gå med i 

facket denna korta period?  

Om du är medlem i Pappers och studerar är du befriad från avgift under 

studietiden. 

Du måste lämna in ett intyg på att du studerar. Du betalar bara fackavgift 

när du får inkomst. 

   

Om jag har fler frågor?  

Då kan du ringa till Tarja på Pappers exp. på 026-191053, ordförande Peo på 

070-7951591 

Du kan också maila till papperstrean@telia.com alt. per-

olov.olsson@billerudkorsnas.com 

OBS!!! Skriv in er som medlem i Pappers och A-kassan så snart som möjligt 

för få börja räkna av tiden för karens för A-kassan och Pappers 

inkomstförsäkring vid ev. arbetslöshet i framtiden. 

  

Pappers avd 3 // 

 

 

Trevlig helg! 

Sköt om er och ha de! 

 

// Kjelle  


