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804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
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
Ordförande Kjell Olsson har:
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Vice Ordförande Michael Wallin har:
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Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37
Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Agneta och Tarja
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

E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 25 maj Se till att
lämna in ert material
senast den 22 maj.

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

Ordföranden har ordet
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Hej
Stockholm och Sverige har skakats av ett förmodat
terrorattentat. En lastbil körde in på Drottninggatan i centrala
Stockholm och kraschade sedan in i Åhléns City. Fyra personer
miste livet till följd av dådet och 10-15 personer blev skadade.
En fruktansvärd dag, ett terrorattentat som många inte trodde
kunde ske i Sverige.
Forskare vid Försvarshögskolan säger att de inte är överraskad
över det inträffade.
Man tänker på det som tidigare inträffat i bl.a. S:t Petersburg,
London, Berlin och Nice. Vi har ju levt på lånad tid. Sverige är
inte vakuumförpackat.
Givetvis är alla starkt berörd av det inträffade, men det som skett i
Stockholm får inte och kommer inte att förlama oss. Tvärtom tror
jag det stärker oss. Tankarna går i första hand direkt till de
drabbade, anhöriga och andra inblandade. En minneshögtid hölls i
Stockholm i veckan. I samband med den utlyste regeringen en
nationell tyst minut.

Avtalet är klart
Pappers nya avtal är klart. Årets avtalsrörelse blev en långdragen
historia och förhandlingsläget har varit trögt. Men Pappers hade
yrkanden som inte var så lätta för motparten att svälja, så det tog
väl emot hos dem. Dessutom väntade man även in industrin som
blev klart samma dag.
När det väl börjar lossna så blir det den berömda ketchupeffekten. Det som var så omöjligt från
början kom man helt plötsligt överens om.
När parterna efter uppgörelserna tog varandra i hand var det över ett treårsavtal.
Ett avtal innebär alltid att arbetsgivarna får betala för arbetsfreden. Den här gången betalade de ett
pris som de länge, länge inte varit beredda att betala. En låglönesatsning i kronor och ören som
dessutom är kopplad till resten av LO-kollektivet.
Prislappen för facket var ett långt avtal i högkonjunktur. Annars brukar goda tider fresta facket att
teckna korta avtal med chans att driva upp lönenivåerna för varje förhandlingstillfälle. Nu bjuder
man arbetsgivarna på tre förutsägbara år, låt vara att det sista året kan sägas upp i förtid.

Avtalet går väl inte till historien som ett av de bättre. Det är i lägsta laget om man ser till att det är
ett treårsavtal, men och andra sidan fick egentligen inte arbetsgivarna igenom något av sina krav.
Läs mer om uppgörelsen i separat redovisning.
Uppgörelsen är preliminär fram till att Pappers förbundsmöte godkänt avtalet. Förbundsmötet
kommer att samlas den 12 april för att ta ställning till avtalet.
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Diskussionerna fortsätter med Göranssons gällande villkor för medarbetarna vid Göranssons övertagande av
vedgården, villkor som måste klargöras innan medarbetarna kan ta beslut om man vill följa med över eller kräva att
få vara kvar i BillerudKorsnäs. Som ni förstår är det en hel del pusselbitar som skall komma på plats innan villkoren
är på plats. Därför träffas Pappers, Transport och Göransson regelbundet och diskuterar villkor och vad för avtal
som skall gälla när övertagandet sker.
Andra viktiga pusselbitar är möjligheten att kunna hänga kvar i Sociala Fonden, Tandklubben och Läkarvårdsfonden
vilket ser hyfsat bra ut. Det kanske kommer att kunna lösa sig, men inget är klart förrän det är klart.
Som vi skrev senast så ligger också i detta pågående rekryteringar till utlastningen för nya befattningarna mot
inrivningen av balmassa. Som vi hört avvaktar man utgången av vilka som väljer att följa med.

Tjejer med jobb inom industrin
Dagens arbete ”DA” besökte oss för några veckor sedan med syfte att träffa tjejer från BillerudKorsnäs i Gävle att
intervjua. Temat för intervjun var hur man får kvinnor att ta mer kvalificerade och därmed mer välbetalda jobb inom
pappersindustrin? De ville ha hjälp med att ta fram kvinnor ur kollektivet som någorlunda nyligen gjort ”språnget”
från ett enklare jobb till att ex. bli maskinförare eller liknande. Jobbet skulle alltså belysa det klassiska problemet att
om en man och en kvinna får samma fråga om att göra ”jobbkarriär” så är det mannen som nappar utan tvekan och
kvinnan tvekar. DA fick träffa två av våra medlemmar som ni kommer att kunna läsa om i ett kommande nummer av
DA.
DA hade fått information att företaget har en klart uttalad policy att dels få fler kvinnor till företaget som sådant men
i förlängningen uppmuntra dem till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Vi får se om det är en papperstiger eller om
företaget menar vad de säger. Vi har fått signaler om att det är lite si och så med det. Vi tittar på ett ärende i
dagsläget, men givetvis utgår vi från att företaget står för vad man säger!

1 Maj
Dags att samlas igen för årets 1-maj demonstrationståg.
Första maj är demonstrationernas dag. Om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet var det kravet på åtta timmars
arbetsdag som var den viktigaste frågan. Därefter har det varit många frågor som våra facklig/politiska kämpat krigat
och demonstrerat för.
I grunden är det ungefär samma frågor idag som våra företrädare demonstrerat och krigat för under många
decennier och som vi kan tacka för mycket av det vi har idag. Vi har fått det bättre med åren, men samtidigt är det
mycket som kan bli ännu bättre.
Därför finns det all anledning att sluta er i leden och gå med i demonstrationståget. Väl mött i tågen runt om i länet.

Avslutningsvis vill jag önska alla en Glad Påsk! // Kjell

Jag är emot fackföreningar!
Därför är jag också motståndare till alla förbättringar som har uppnåtts av fackföreningarna under många år.
Jag vill inte ha någon betald semester, ingen sjukledighet, ingen reglerad arbetstid, inga löneförhöjningar, ingen
pension, ingen sjukförsäkring, ingen annan social trygghet, ingen övertidsersättning eller skydd mot godtycklig
uppsägning.
Dessutom avstår jag från alla förbättringar som i framtiden uppnås i fackliga förhandlingar med arbetsgivaren.
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Kampen fortsätter!
Socialdemokraterna måste stå upp mot allmän visstid och kryphålen i LAS genom så kallad hyvling av
arbetstiden. Sätt tyngd bakom orden om ett modernt och tryggt arbetsliv! Det är ett budskap som fackligt/
politiska företrädare skickat med Socialdemokraterna inför S-kongressen som pågår i Göteborg
Arbetarrörelsen har under alla år tagit strid för en stark svensk modell för full sysselsättning och goda
arbetsvillkor. Sedan valet har jobben blivit fler och arbetsmarknadspolitiken stärkts. Initiativ har tagits för
att ställa krav på löner och villkor i upphandlingspolitiken samt för att riva upp Lex Laval. Det är mycket bra.
Men anställningstryggheten har hamnat i skymundan.
I avtalsrörelsen riktar arbetsgivarna udden mot vår makt över arbetstiden. Borgerliga partier i armkrok med
Svenskt näringsliv vill runda avtal och sänka löner via lagstiftning. Samtidigt har de otrygga anställningarna
ökat dramatiskt, med direkt ruttna avarter som SMS-anställningar.
Den svenska modellen är helt enkelt under hård press. Här behöver en samlad arbetarrörelse ta strid och
formulera ett tydligt alternativ. En strid som politiskt inte kan stanna i retoriken – utan måste rustas med rejäl
politik. Inför den stundande partikongressen vill facken lyfta fram tre förslag:

1.Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
Tidsbegränsade anställningar ska vara tydligt motiverade, inte på godtycklig grund med stöd i lagstiftning.

2.Täpp till hålen i LAS och sätt stopp för hyvling av arbetstid
Efter flera uppmärksammade fall där arbetsgivare hyvlat ner arbetstider har det blivit plågsamt uppenbart att det
finns kryphål i LAS som måste täppas till.

3.Gör fackföreningsavgiften avdragsgill
På samma sätt som företag kan dra av sitt medlemskap i arbetsgivarförening bör arbetare kunna dra av
fackföreningsavgiften på skatten. En stark fackföreningsrörelse och ett Arbetareparti med självförtroende kan – och
har till uppgift – att göra skillnad. För socialdemokratin finns inget farligare än när systemkritiken tystnar.
När vi säger att det inte går. Läget i riksdagen är inte det muntraste och opinionsläget kunde varit bättre.
Det enda sättet att nå dit vi vill är att ta fram starka förslag och söka väljarnas stöd för politiken.
De positiva effekterna av förslagen träffar de som drabbas hårdast av otryggheten på arbetsmarknaden. Kvinnor,
unga och inte minst människor med utländsk bakgrund som utsätts för strukturell diskriminering.
I Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden och över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad
eller hoppa runt bland otrygga anställningar. På svensk arbetsmarknad ska heltid vara norm. Arbetsmarknadens
parter ska vara starka och jämbördiga. Anställningstrygghet en självklarhet.

Kjell Olsson, Ordförande och Fackligt Politiskt ansvarig Pappers avd.3
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Avtal 2017-2019

Avtalet i korthet
I spåren av Facken inom industrin, har även Pappers tecknat ett treårsavtal.
Förra gången förbundet skrev under ett så långt avtal som nu var 2013, då landade avtalet på 6,8 procent.
Därför var det inte självklart att Pappers skulle skriva på ett avtal som nu ger något mindre.
Avtalet man enades om är på 5,9 % på tre år.
Lönerna kommer att öka från den
1 april 2017 med 2 % (569 kronor),
1 april 2018 1,8 % (522 kronor)
1 april 2019 med 2,1 % (620 kronor).
Sista avtalsåret 2019 är uppsägningsbart. Avtalet innehåller inga nya avsättningar till arbetstidsförkortning,
Däremot ett för Pappers nytt delpensionskonto. Något som funnits bland de övriga facken inom industrin sedan
tidigare. Avsättningen till detta konto bli 0,2 procent per år. Och det gäller alla, från första kronan, även de som
är under 25 år.Delpensionen är en framgång som öppnar ytterligare en möjlighet till arbetstidsförkortning.
Avsättningen läggs i samma konto som pension i ATK-valet. Totala avtalsvärdet är på 6,5 %.
Även en del andra förändringar har Pappers fått till i det nya avtalet.
Bland annat behöver inte en individ som återanställs och som tidigare omfattats av ATK-systemet tvingas göra
pensionsvalet i fem år, som fjolårets avtal krävde. Detta gäller inom företag och koncerner men inte för den som
slutat frivilligt. Att man skulle rätta till denna påtvingade ”orättvisa” från fjolårets uppgörelse, var ett viktigt krav i
årets avtalsrörelse.
Pappers har också fått skrivningar för att stärka fackets roll vid entreprenörsanställningar, och företrädesrätt till
återanställning.Många entreprenörer är inne och skadar sig. Nu har man stärkt fackets inflytande ännu mer i den
här processen. Vad gäller företrädesrätten har man nu sett till att arbetsgivaren inte kan runda företrädeslistan,
som man gjort tidigare.
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timmar per vecka, fick Pappers bara delvis gehör för. Nu skrivs det in att arbete mer än 70 timmar i veckan ”bara
får ske i undantagsfall”.Det är en framgång för de arbetsplatser där detta varit ett problem.
Avtalet innehåller också en låglönesatsning i kronor.
En låglönesatsning som blir ytterst marginell för vårt förbund. LO-förbundens låglönesatsning träffar mer andra än
oss.
Sett till de krav Pappers ställde till arbetsgivarna inför årets avtalsrörelse misslyckades man – inte oväntat – med att
fylla på ATK-kontot.
Inte heller lyckades förbundet få till skärpta regler runt inhyrning.
Där var det tvärstopp, Å andra sidan försvann det ena efter det andra av arbetsgivarnas motkrav under
förhandlingarnas gång. De fick egentligen inte igenom något av sina krav.
Diverse olösta frågor från både fjolårets och årets avtalsrörelse, får också en fortsättning i någon av de sex
arbetsgrupper som tillsatts. Dit hör bland annat flexibilitetsfrågor, skiftbytesregler, livsarbetstid- och pensionsfrågor,
principer för lönesättning med mera.
Det tredje året är som sagt, i det avtal som nu träffats, uppsägningsbart.

Uppgörelsen är preliminär fram till att Pappers
förbundsmöte godkänt avtalet. Förbundsmötet kommer
att samlas den 12 april för att ta ställning till avtalet.
Då får vi mer information om vad avtalet innehåller.

1:a maj
Demonstrationståg från Bomhus
Tåget mot Gävle avgår kl 12:00
Ardalan Shekaradi talar på stortorget

Möte klockan 10:00-12:00
Plats Bomhus Folkets Hus
Klockar-Calles gata 3 Gävle
Tal, musikunderhållning och kaffeservering.

Bomhus S-förening
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Styrelsen 2017-2018

Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlare

Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud
VU, Förhandlare

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

Kjell Johansson
Sekreterare, VU
Vice kassör

Michael Wallin
Vice ordförande
Förhandlare
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Bo Myrberg
2 vice Ordförande
Förhandlare

Stefan Holm
ersättare Underhåll

Erik Kernehed
Styrelseledamot

Jan Niskanen
ersättare Massaproduktion

Leif Mellin
Försäkringsansvarig,
1 Vice sekreterare

Anders Blom
ersättare Produktgruppen
Fackligt Sociala
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Bomhus hembygdsförening.
Furuviksvägen 5 Gävle Tel: 026 19 67 45
Hemsida www. hembygd.se/bomhus

Program våren 2017.
Torsdag 25 maj klockan 09:00 Gökotta.
Lördag 20 maj klockan 11:00 Bomhus herrgårdar förr och nu.
Vandring med guidning av Arne Hedling.
Tisdag 6 juni klockan 12:00 – 15:00 Nationaldagsfirande. Musikunderhållning,
tunnbrödsbakning, lotterier, loppis, Rudsjö scoutkår säljer kolbullar, försäljning av
hantverk

"Grease"
Nycirkusföreställning
Lördag 6 maj 2017 kl 15.00
--> Biljettsläpp måndag 10 april kl 12.00!
Varmt välkommen till en nycirkus-tolkning av klassikern ”Grease”.
Föreställningen som är skapad av nycirkus-kompaniet vid Kulturskolan i Gävle, kombinerar dans, teater och
cirkus. Nycirkus-kompaniet är en cirkusfördjupning som här uppträder tillsammans med några professionella
nycirkusartister.
Produktion: Kulturskolan Gävle.
Biljetter hämtas i Gävle Teaters biljettkassa.

Priser
FRI ENTRÈ!

- 11 -

Lite ishockeyskoj så här i slutet på säsongen.

Och det gjorde Leksands IF.
Spelar dom ishockey?

Vem är den nye tränaren i Brynäs?

Behöver Ulf Westin stöd nu för tiden?

Mora Ik gör en storsatsning inför SHL.
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En rapport från

Hej!
Utbildningsplanering 2018!
Vår utbildningsplanering för 2018 pågår som bäst och fler och fler grupper
kontaktas så att ingen blir glömd när vi skall sammanställa Papperstreans
studiebehov 2018. Alla ombudsgrupper har fått påhälsning av
Studiekommittén, Styrelsen kommer att diskutera sina behov nu under
våren. Ansvariga i alla kommittéer och grupper kommer att få meddelande
att se över sina behov. Resultatet tar vi sedan med oss till Gävle-Dala:s
studiekonferens som i år genomförs den 4-5 maj i Rånäs som ligger en
liten bit nordväst om Norrtälje.

Utbildningsdepartementet

Medlemsutbildning 19 april ställs in!
Medlemsutbildningen den 19 april ställs in då intresset varit för lågt och vi
har för få anmälda.
Nästa tillfälle då utbildningen genomförs är i höst den 17 oktober.
Vi kommer att informera närmare efter semesterperiodens slut via
ombuden och Karskäringen. Vi kommer också ta upp frågan när vi är ute
på fabriken.

Om du är intresserad att delta kan du redan nu ringa Papperstreans fackexpedition
på telefon 026-19 10 53 eller skicka e-post till studieorg@papparstrean.se och anmäla ditt intresse.

Anmäla sig till utbildningar!
Om du är intresserad av att delta på en facklig utbildning tänk då på när senast du måste skicka in din anmälan
till mig så att jag hinner skicka in den till Förbundet i Stockholm.
Ett tips! Om anmälningstiden går ut under semesterperioden. Skicka in din anmälan innan du går på semester,
gärna senast i slutet av maj så att du inte glömmer att skicka in din anmälan.

Matlagningskurs!
Efter påvisat intresse för ett bra tag sedan från våra ombud har vi nu tagit tag i frågan. Vi håller på att försöka
ordna en matlagningskurs. Hur, när, var och varför håller vi på som bäst att diskutera. Lärare för utbildningen är
redan kontaktad så det som återstår nu är detaljer om vad utbildningen skall innehålla och lite om det
ekonomiska återstår också. Det som också återstår är du som vill delta. Det vi har pratat om är en
grundutbildning i kokkonstens mysterier. Mer detaljer kommer så snart vi vet mer. Tycker du att detta låter
intressant får du gärna redan nu anmäla ditt intresse på studieorg@papparstrean.se märk meddelandet med
matlagningskurs.
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 ”Kalendarium” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste
ansökningsdatum för kursen. Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan i tid till
Förbundet. Jag skriver det datum jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till ombuden.
Anmäler dig till utbildning gör du hos mig. Fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enlig ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.
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Inplanerade datum för studiekommittén:
Gävle-Dala Studie & HSO-konferens:
Pappers studiekonferens:
POSK:
Handledarkonferens:
Kassörskurs:
Ekonomikurs:
Pappers Förbundskurs:

19/4, 14/9, 21/11
4-5/5
6-7/11
23-24/5, 6/9, 7-8/11
11-13/12

14-16/6
på Runö, sista anmälningsdag 3/5.
12-14/9
på Rönneberga, sista anmälningsdag 2/5.
steg 1 25-28 september, steg 2 23-26 oktober, sista anmälningsdag 4/8.
(Anmäl dig för säkerhets i början på juni)

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Skiftschema
Nu är det dags för skiftarbetarna att börja tänka på
nästa 6-års period och hur vi vill att vårt skiftschema
ska vara utformat. Det nya skiftschemat kommer att gälla från 1:a April
år 2020 till sista mars år 2026. Vi uppmanar våra medlemmar att komma
in med förslag och lösningar på hur vi vill arbeta de närmaste åren. Vi är
intresserade av förslag för både skiftcykeln och semesterlösningar.
Förslagen vill vi ha in senast måndag 4:e September 2017
Kommittén behöver därefter tid för att titta på om era förslag är
genomförbara, både gällande skiftcykel och semesterlösningar.
Skicka in era förslag till Skiftschemakommittén,
michael.wallin@billerudkorsnas.com
Ni ansökte om 69 biljetter till Europaleague-finalen i fotboll, det fanns
endast 30 biljetter. Så tyvärr blev det lottning om platserna.
Anledningen till att det fanns så få biljetter är att enkäten blev så dåligt
besvarad att Sociala Fonden inte beställde fler.
För er som är intresserad av fotboll så finns det nu möjlighet att ansöka
om Sverige - Frankrike den 9 juni.
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Flemton Hundrings Hö(r)na
-rapport från rastgården
Morrning korvring!
Vi har vår i luften, var har ni er? Nej ben skämt åsido, hoppas ni har det riktigt
brö så här i vårvärmen. Fast april kan ju vara lurig som sagt, kallt och varmt
om vartannat.
Ursäkta rubriken förresten, ben det känns rätt att lägga in lite höna så här
lagom till påsk. Mera höna i tillvaron är bara trevligt.
Jag gillar dom bäst råa, medan husse brukar trycka in den i hönan, citronen
alltså, och sedan in i ugnen. Passa på att äta duktigt med höna och lammkött
nu till påsk. Mogna tackor är ju också populära, så det är inte fel att sätta
tänderna i en sån stek heller. Och ägg, naturligtvis.
Såvida inte hönan är oplockad, för då får ni äta skägg.
Det är viktigt att fortsätta med allt som gör livet glatt, och inte böja sig för mörkermän som försöker
hindra oss. Den gren man klipper växer ut starkare, som husse brukar säga när han blir filosofisk med
sekatören. Till exempel Jesus va, killen återuppstod ifrån de döda. Snacka om att göra motstånd!
Den rebelliska andan är det bara att applådera, för er som har händer alltså. Praktiskt att han gjorde det
till påsk när alla är lediga. Sedan blev det en hel religion om den där snickaren från mellersta östern,
men det är en annan historia. Det är bättre att var på is och ha det glatt än att gå i lera och sörja,
som Robban Broben sa en gång.
Den här tiden på året finns det ju både ljus och mörker att hitta benroende på vad man föredrar, och så
är det väl med världsläget också, att vi får titta mot ljuset. Som vi hundar, för vi tittar ju uppåt.
Men många av er tvåbenta långisar tittar neråt av varierande orsaker. Tittar ni neråt på varann så är det
ju bara positivt. Och sommartid har vi fått sen sist också, så både ni och jag ligger nog efter lite i sömn,
vi får lägga in lite extra veckovilor. Inte bara på jobbet utan det gäller att vila hemma också.
Skön tid ändå nu med all semesterplanering. Och alla små gulingar lyser i dikeskanterna, tussilago alltså,
som ni lite förnämt envisas med att kalla dom bara för att dom heter så på latin.
Hästhov som är det svenska namnet är ju lite mer folkligt.
Möjligen lite bonnigt ben vad gör väl det?
Och ert avtal är hunderskrivet och klart benrättade husse. Nästan sex, eh, procent alltså. Men
löneförhöjningarna ska ske den 1 April varje år så se upp så att det inte är ett aprilskämt bara.
Se till att ha det så bra ni kan och att ni blir riktigt äggade i påsk. Och ät duktigt naturligtvis, så jag
slipper skämmas för er. Var snälla mot varann tills ni har det ogrundade nöjet att höra från mig igen.
Och gläfs gärna iväg en hälsning till din moster Mjulla i Mjölby. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Korpens årsmöte
Torsdag den 20 april
klockan 16:15
BKOM-center Pelarsalen.
Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen

Tack!
till alla arbetskamrater
för den generösa gåvan
jag fick till min
pensionering.
Bengt Löfstedt Råvaran

Tack
för uppvaktningen
jag fick vid min
50 årsdag.
Roger Sjöblom.
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Stjärndansare-Tobias Karlsson-Homosexuell
Ni som inte var där, jag kan bara beklaga. Ni missade
den kanske bästa föreläsning som Sociala Fonden
presenterat i form av Tobias Karlsson, känd i Sverige
från Let´s dance och i övriga världen mycket
respekterad dansare! Den handlade om hans liv, från en
tung och jobbig barndom till den framgångsrika person
han har blivit genom sitt dansande. Under alla
föreläsningar jag besökt, har jag aldrig varit med om
liknande känslosvängningar som Tobias lockade fram.
Ett flertal åskådare snyftade och grät under
föreläsningen, för att i sekunder senare brista ut i
gapskratt pga Tobias kroppsspråk eller dråpliga
kommentarer! Han var en mästare på att beskriva
ytterligheterna mellan sorg och glädje. Och nu tänkte jag
försöka sammanfatta hans berättelse, hur det nu ska gå
till. Ni skulle ha varit där istället, men jag ska göra så
gott jag kan.
Tobias Karlsson, 39
år, kommer från
Östansjö/Hallsberg,
mitt i vårt berömda
”gnällbälte”. Han har
dansat sedan 8 års
ålder och fått sin
trygghet genom
dansen. Dans ÄR en
sport och den som
inte tycker det borde
prova på för att förstå
hur jobbigt det är!
För att inte tala om all
träning man måste
lägga ner, precis som vilken elitidrottare som helst.
Men det här med dans har inte alltid varit lätt och
accepterat. Att vara 13 år, kille och älska dans är inte
okej för vissa. Tobias berättade med starka ord om den
dagligt psykiska terrorn han fick uppleva, där ord som
bög och dansfjolla verkligen brände sig fast i huvudet.
Det som senare kom att bli lyftet i livet, började som ett
ankare. Ni som har blivit mobbad, ni vet att det är
ALLTID en som är värst! Det är ALLTID en som drar
igång allt och de andra hänger på. Slagen och blåmärken
försvinner men orden sitter för evigt fast i huvudet!
För att komma bort från mobbingen, sökte Tobias sig
som utbytesstudent i USA. Med en förhoppning om att
hamna i New York, Chicago, Los Angeles hamnade han

istället i Grand Forks, North Dakota. Staden som Gud
hade glömt, staden som var svinhet på sommaren och
iskall på vintern! Där skulle han tillbringa ett år med
studier och absolut inte dansa. Det tog en vecka innan
Tobias hittade en annons i tidningen, att ta
balettlektioner. Det var där allt med dans startade på
riktigt. Han satte upp några dansuppvisningar på skolan,
både med sig själv som dansare och producent.
När Tobias sedan återvänder till Sverige och ska börja
högstadiet har han funnit en ny vän i Jocke. Jocke var
inte vem som helst, han var skolans bäste idrottare
oavsett sport, den som alla killar såg upp till. Så när
klassindelningen lästes upp i aulan, hoppades Tobias på
att få sin nyfunne vän i sin klass. Men inte blev det så
inte. Jocke hamnade i 7C och Tobias i 7A. Alla de bästa
idrottskillarna som hamnat i 7D och började försöka
övertala Jocke om att byta till deras klass! Ni förstår väl,
dom skulle ju vinna i alla idrotter. Men Jocke gjorde ett
oväntat val, han bytte till 7A! Han ville gå med sin bäste
kompis Tobias. Jocke tog Tobias under sina vingar och
försvarade honom från alla påhopp och det tog inte lång
stund innan alla mobbarna hade blivit vänner istället.
Sedan dess har Tobias och Jocke varit bästa vänner och
alltid funnits för varandra!
Tobias hade en dröm i livet, att någon gång få dansa på
en scen i Las Vegas! Hans mamma svarade då honom
på sitt äkta ”gnällspråk” med, ”dä går aldrig”!
Lite nertryckt av mammas ord, började Tobias på
arkitektskola efter gymnasiet, men kände snabbt att det
var ingenting för honom och han hoppade av efter första
året. Det drog för mycket i dans-tarmen. Dessutom
hade han inte berättat för någon om sin homosexualitet.
Så när han väl tog mod till sig, nyårsafton-99 och
berättade för sina föräldrar att han hade en pojkvän, då
brast alla fördämningar. Hans mamma svarade att, ”då
är inte du samma för mig mer” och tårarna föll från
hennes kinder. Tobias lämnade också över en bok till
mamma, ”Bög-Så funkar det” av Calle Norlén. I den
boken finns det 10 olika saker man inte ska göra eller
säga när ens barn ”kommer ut”. När det hade passerat
några veckor kom mamman fram till Tobias med tårarna
rullandes ner för kinden och stammade fram, förlåt. ”Jag har läst boken nu och insåg att, av de 10 sakerna
man inte skulle säga eller göra så har jag gjort 9 stycken.
Kan du förlåta mig? Jag älskar dig oavsett!”

- 17 Efter detta har karriären gått uppåt. Visserligen kom
nyheten om hans homosexualitet ut i lokala tidningen och
blev den största nyheten sedan järnvägen drogs in i
Hallsberg! Men det var inget som störde det lyft han fått,
efter acceptansen från föräldrarna. Alla är födda olika
och kärleken är fri!
Tobias fick ett erbjudande från en australiensisk
Dansikal som hette ”Burn the floor” som han hoppade
på. Där fanns gräddan av världens bästa dansare som
deltog. Man gjorde shower i hela Australien, Nya
Zeeland, Asien upp och ner för vidare mot USA.
Slutligen hamnade de i Las Vegas, dansaren Mekka och
Tobias absolut största dröm! Man fick recensioner som
sa att, ”Showen är så het att den påverkar
växthuseffekten”! Vad kunde toppa detta?
När Tobias kommer ut vid den tionde föreställningen i
Las Vegas, får han syn på sin absolut största idol längst
bak i salongen. Där satt hon, ikonen Liza Minelli!!
Det här var för bra för att vara sant! Liza Minelli har
kommit för att se föreställningen där Tobias har fått
huvudrollen under resans gång. Han bara måste göra
något extra nu.. Så när föreställningen går igång, tar
Tobias mod till sig och dansar stolsrygg för stolsrygg
längst bak för att nå Liza. Väl där kör han sitt nummer
under stort jubel.
Efter föreställningen kommer Liza Minelli backstage,
ställer sig framför Tobias, stirrar honom stint i ögonen
utan att säga något. Sedan tar hon ett hårt tag med
händerna runt hans nacke, drar honom till sig och
utbrister, ”I fucking love you!!!!”. Varpå hon ger honom
en stor, blöt kyss.

Tillbaka till Sverige kom erbjudandet från Let´s dance.
Hans första danspartner blir Arja Saijonmaa, en totalt
orädd och hämningslös kvinna! Det fanns absolut
ingenting som hon backade för, hon ställde upp på
precis allt. När man skulle träna lyft i dansen tänkte
Tobias att, nu blir det jobbigt. Det tyckte inte Arja. Den
då 63-åriga kvinnan tog sats och hoppade upp på
axlarna och vrålade, ”Titta, finländskan flyyger”!!
Han vann denna tävling -08 tillsammans med Tina ”MatTina” Nordström. Hans berättelse om hur Tina
förändrades under resan var helt underbar! Från en lite
kutryggig tjej till en kvinna med vacker hållning 16
veckor senare. Dansen kan göra underverk med vissa!
Året efter fick han Elisabeth Höglund till partner. En
fantastisk kvinna med mycket självinsikt och massor av
ironi. Hennes största problem var hur Tobias skulle
lyckas med hennes dans. Hon som måste gå baklänges
nedför trapporna på grund av sin artros. Men det gick
alldeles utmärkt.
Tina Thörner var en riktig utmaning. Hon är den mest
tävlingsinriktade person han träffat, otroligt positiv men
med ett stort kontrollbehov efter sina dagar i rallybilen.
Bara att få henne att gå i högklackat blev en utmaning.
När sedan Tina inte visste vad takt i musiken var, då var
det riktigt jobbigt. Det var först efter 8 veckor som Tina
kom fram och frågade Tobias på sin breda värmländska,
”-Det där dunket från basen, är det det som är takten
menar du?”
Avslutningsvis vill jag bara berätta lite om den Dansikal
som Tobias har gjort i Sverige. Det var meningen att de
skulle ha 20 föreställningar i Stockholm. Det slutade
med 125 föreställningar runt om i Sverige!
Tobias har nått sina drömmars mål genom att våga!
Vägen har inte varit rak men även krokiga vägar tar dig
framåt! Se bara till att de tar dig närmare målet, för dit
kommer du bara om du verkligen försöker. Stötta den
som verkligen försöker! Låt ingen säga till dig att, ”dä
går aldrig”, för vem har rätt att säga till någon annan vad
den kommer att klara av? Det är bara i ”Landet lagom
Sverige” vi kan sätter begränsningar för varandra. Det är
där vi låter Jantelagen få bestämma och inte låter någon
annan vara bättre än en själv. För vem tror du egentligen
att du är?

En otroligt inspirerad pennvässare
//Ola Carlros
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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.
Mi Ridell
Kroppen ljuger aldrig - konsten att tala kroppsspråk
Visste du att kroppsspråket ofta röjer våra innersta tankar, känslor och avsikter
och att det är mer tillförlitligt än det muntliga språket? Men det är inte alltid lätt att
tolka alla de signaler som våra kroppar förmedlar. Kroppsspråket är ett språk som vi alla talar men som endast ett
fåtal egentligen förstår. Kanske är det så att vi idag, när den mesta kommunikationen sker elektroniskt, helt är på väg
att tappa förmågan att uppfatta kroppsspråket.
Mi Ridell guidar dig i konsten att tolka andra människors kroppsspråk, att själv uttrycka dig och att lära dig den ädla
konsten att lyssna. Vetenskapliga fakta, underhållande historier, tips, knep och exempel guidar dig i en mängd olika
situationer: jobbintervjuer, första träffen, mingelpartyn, stressiga situationer, hotfulla lägen, föräldra-barnsamtal,
kommunikation med kärlekspartnern och mycket mer.
Tisdag 24 oktober: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30
Onsdag 25 oktober: BKOM-Center Pelarsalen eller Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30.
Efter sista ansökningsdag skickas bokningsbekräftelse där plats framgår.

FURUVIKSKORT.
Furuviksparkens säsongskort för 2017. Pris för barn 3-12 år: 490 kr. Pris för vuxen (från 13 år): 640 kr.
Kortet gäller på alla Furuvikskonserter i mån om plats, (ej stolt och nykter). Det ger även fri entré till Gröna Lund
och Aquaria Vattenmuseum samt 30 procents entrerabatt på Kolmården och Skara Sommarland.
Sista ansökningsdag: 4 juni. (För den som vill gå på Gröna Lunds säsongspremiär är sista ansökningsdag 16 april)

SPORT.
Fotboll
Fredag 9 juni från Gävle och Frövi till VM-kval Sverige-Frankrike
Pris: Kostnaden är 255 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 255 kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Sista ansökningsdag 1 april.
Lördag 23 september från Gävle och Frövi till Stockholm FIM Speedway Grand Prix
För femte året i följd välkomnar vi återigen världens bästa speedwayförare till Friends Arena för en häftig VMdeltävling.
Pris: Kostnaden är 355 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 350 kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Sista ansökningsdag 6 augusti.
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Lördagen 6 maj från Frövi och Gävle till Phantom of the opera
PETER JÖBACK spelar titelrollen som the Phantom, en roll som han hyllats
för både i Londons West End och på Broadway i New York. Han är en av de
mycket få som gjort rollen på båda sidor om Atlanten: ”Det känns speciellt att
efter min fantastiska resa på Broadway och West End få ta denna klassiker
tillbaka till Sverige igen” säger Peter Jöback.
MUSIKALEN UTSPELAR SIG i den vackra och majestätiska L’Opéra Garnier i Paris. Det är den klassiska
berättelsen om den passionerade kärlekshistorien mellan the Phantom och balettdansösen Christine Daaé.
Pris: Kostnaden är 670 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 670 kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Se fondens hemsida för eventuella restplatser.
Fredagen 16 juni från Frövi och Gävle till Sting, Dalhalla
Kostnaden är 850 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 850 kr per
person. (Bussresa, entrebiljett, 2-rättersmiddag och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 7 maj.
Lördagen 7 oktober från Frövi och Gävle till Cats, Stockholm
Kostnaden är 600 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 595 kr per
person.
(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag 13 augusti.

SHOPPINGRESA.
Lördag 20 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia. Pris: Kostnaden är 105 kr per person
och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 105 kr per person.
(Bussresa) Max 6 biljetter per sökande Sista ansökningsdag 2 april.

MÄSSRESOR.
Lördagen den 14 oktober: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan
Hem & Villa, Bak-& chokladfestivalen.
Pris: Kostnaden är 160 kr per person och dessutom belastas du med ett
skattepliktigt förmånsvärde på 160kr per person. Sista ansökningsdag 27 augusti.
Lördagen den 11 november: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan Stockholm Food and Wine och
Fotomässan.
Pris: Kostnaden är 180 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde
på 180 kr per person Sista ansökningsdag 1 oktober.
Priset inkluderar bussresa och entrébiljett mässan.Max 6 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida!
NYHET: Nu kan du, via MINA SIDOR avboka och ändra din eventbokning.
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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Välkommen till ett musikaliskt lustspel!
Pjäsen handlar om gammelpojken Johan, som äntligen ska få ärva gården efter sin snåle och ogine far,
Arne. Då dyker Johans okända bror, Bill från Amerika upp och Johan förklaras arvlös. När det ganska
snart visar sig att brodern egentligen borde heta Bluffalo-Bill, så börjar Johan smida planer för att rädda
sin gård och grannen Larsson mutas med "flytande tillbehör" för att hjälpa till. Parallellt med detta så
försöker drängen Rolf slingra sig ur ett bröllopslöfte till pigan Rut och den blyge Ragnar förälskar sig i Bills
"gölfrend" Margret. Mitt i detta står Johans hustru Karin och försöker hålla ihop det hela. Frågan är ju om
alla ska trassla sig ur det här med förståndet och könsidentiteten i behåll. Och hur har det hamnat en full
advokat vid namn Winckelmann på gården?

Café Solsidan Boulognerskogen Gävle
Premiär 29:e juli 2017
Därefter
30 juli. 2 augusti, 3 augusti, 4 augusti,
6 augusti, 9 augusti, 10 augusti, 11 augusti,
12 augusti, 13 augusti.
Alla föreställningar börjar klockan 19.00

Biljetter:
www.entregavle.se eller hos Gävle turistbyrå.
Biljettbokning och frågor
Tel 060-15 54 00
Vuxen 225 kronor
Barn upp till 12 år fritt.
Pensionärer 200 kronor.

