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Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
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E-post till Karskäringen

Expeditionen är stängd
måndag den 25/9
på grund av utbildning.

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 19 oktober. Se till att
lämna in ert material
senast den 16 oktober.

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

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
Verksamheten börjar sakta men säkert
komma igång efter välbehövlig semester
och ledighet. Man funderar varje gång
vart har sommaren och semestern tagit
vägen. Det är dags att kavla upp
skjortarmarna inför höstens utmaningar.
Förbundskonferens
I skrivande stund pågår en förbundskonferens där vi bl.a. diskuterar våra lokalavtal och övriga
överenskommelser och sidoavtal vi har ute på bruken. Detta för att vi tillsammans med förbundet
kommer att gå igenom dessa framöver för att bl.a. få förslag på hur vi kan få bättre och starkare
avtal.
Vi diskuterar även de arbetsgrupperna som tillsatts i de senaste avtalsrörelserna och hur förbundet
ska jobba vidare i de frågorna, dvs. arbetsgrupper gällande:
- Lön ”metod för att utveckla löneprocessen och lokala lönesystem”
- Arbetstid och löneskydd ”arbetsgivarnas dröm om att använda sig av driftsformer
anpassade efter verksamhetens behov, arbetsider m.m”.
- Pension livsarbetstid och ATK ”hur ska förbundet jobba med den frågan framöver”.
- Skiftbytesregler ”se över befintlig reglering och ta fram förslag på en möjlig
omarbetning av regelverket till parterna”
- Entreprenadfrågan ”hur kan vi förbättra säkerheten vid entreprenadarbeten inom massa
och pappersindustrin? Fokus ska finnas på upphandling av entreprenadtjänster,
entreprenör/underentreprenörer”
- Flexibelt och gränslöst arbete ”Gränsen mellan arbete och fritid börjar bli otydlig”
- Samverkansavtalet ”ett föråldrat avtal som ska uppdateras och revideras”
Avslutningsvis kommer frågan om hur vi jobbar med medlemsrekrytering ute på bruken att
diskuteras.
I övrigt förbereder vi två centrala förhandlingar. Två frågor som skickats vidare till centrala parter
dvs. Pappers och Industriarbetsgivarna för en lösning där vi inte nått en lösning lokalt.
Den ena handlar om ett veckovilobrott som vi borde löst lokalt, men där det inte funnits någon vilja
att lösa den frågan, då finns inget annat alternativ än att dra frågan vidare till centrala parter.
Den andra handlar om villkor gällande lokalavtal och lön för våra medlemmar vid vedgården, om
Göranssons nu tar över verksamheten. ”Se separat skrivning i tidningen”
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Höststoppet närmar sig och planering och förberedelser fortgår som bäst inför detta. Arbetsställets
Huvudskyddsombud och flera av våra övriga skyddsombud är som tidigare år inblandad i detta arbete då flera av
ombuden fungerar som ronderande skyddsombud. När stoppet väl sätter igång så är det som vanligt mycket folk ute
i verksamheten och riskerna ökar för tillbud och olyckor. Kom också ihåg att rapportera in allt som kunde ha hänt
eller har hänt, riskobservationer, tillbud och olyckor. Ta hjälp av skyddsombuden om ni är osäker.

Tänk till före, innan jobb körs igång så ni kommer hem i samma skick som ni gick till arbetet.
Vi fortsätter samarbetet med våra fackliga kollegor från IF Metall, Byggnads, Elektrikerna, Transport och Målarna.
Målarna är nya i samarbetet med LO-facken. De kan komma ut och se hur skydd och säkerhet efterföljs vid
skyddsronder vid entreprenörsföretagen och får samtidigt möjlighet att träffa sina medlemmar på
entreprenörsföretagen som är ute på jobb på fabriken.
Våra fackliga kollegor kommer även i år att utgå från BKOM-Center. Nytt för i år är att de tillsammans med LOdistriktet och Folksam kommer att stå vid entreprenörsparkeringen och dela ut Give away påsar med något ätbart,
en del fackligt, skydds och försäkringsinformation till de entreprenörer som är på väg in på fabriksområdet. För de
som vill träffa dessa fackliga förtroendemän mer personligt kommer även den möjligheten att finnas.

Se separat artikel.
Yrkestraineer.
Den 2 oktober har vi åter glädjen att välkomna ett gäng yrkestraineer. Totalt sju yrkestraineer varav fem hamnar på
Massabruket, en på Kartongbruket och en på Processlab. Som tidigare traineer kommer de att praktisera och
utbildas under ca ett halvår. Nytt för i år är att de provanställs under den här tiden. Om allt går bra erbjuds de en
tillsvidareanställning i samband med att utbildningen är klar.
Då placeras de på sina hemavdelningar.
Ett välkommet tillskott på personalsidan där vi nått gränsen för längesen vad som är långsiktigt hållbart. Det är ju
faktiskt så att folk blir sjuka, får barn med påföljande föräldraledighet, fackliga ledigheter osv. Och mitt i allt detta
ska man försöka utbilda folk för att upprätthålla nödvändig kompetens inför de kommande stora pensionsavgångar
om några år. Anställda försvinner för att man fått ett annat jobb, börjar studera eller annat. Därför måste det finnas
marginaler att ta av annars får vi stora problem att köra fabriken vidare i framtiden.

Slutord.
Som ni säkert läst och hört kommer Gävle Bruk att införa krav på varselväst inom industriområdet från och med den
1 oktober, 2017. Detta gäller i de fall där man inte använder någon form av alternativ likvärdig varselklädsel. När
införandet i Gävle är klart så har alla BillerudKorsnäs fabriker i Sverige samma krav på varselklädsel för säkerhet på
jobbet.
Ha det bra

Kjelle
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Förhandlingsrapport
Lönetrappa EBH/Utlastning.
Pappers har tidigare lyft frågan om när företaget
ämnar återkomma om betalning för de nya
arbetsuppgifter som i och med förhandlingen om
Inrivning balmassa införts i befattningen för
fordonsförare vid EBH/Utlastningen.
Företaget svarade då att frågan finns på bordet och
att den kommer upp till förhandling efter sommaren,
i samband med förhandlingen den 25/8. I senaste
förhandlingen återkom företaget.
Avdelningschefen och företaget redogjorde i senaste
förhandlingen för det förslag till ny lönetrappa som
tagits fram för EBH/Utlastning. Ett förslag som
Pappers ställer sig frågande och kritisk till.
Pappers tog till sig förslaget och återkommer i
kommande förhandling.

Beredskap för MiBi-provning och
befattningsbeskrivning för laborant
Vid förhandlingen i februari 2016 enades parterna om
att införa en beredskap på Processlab för
mikrobiologiprovning ”MiBi” tom 2016-08-31.
Frågan var uppe igen vid förhandlingen i augusti och
beredskapsperioden förlängdes då tom 2017-01-08
liksom den förlängdes igen vid förhandlingen i
december tom 2017-06-30.
Vid förhandlingen i juni i år framförde företaget ett
önskemål om en ytterligare utökning av tidsperioden
för denna beredskap tom 2018-06-30 då läget
fortfarande inte är tillräckligt stabilt och
Kartongbruket bedömer att beredskapen behövs för
att inte äventyra produktion och kundernas
förtroende.
Företaget framförde även att de har för avsikt att föra
in en skrivning om beredskap i
befattningsbeskrivningen för möjligheten att planera
både för verksamheten och för personalen.
Pappers framförde i förhandlingen att skrivningen
gällande beredskapen i befattningsbeskrivningen bör
förtydligas så det framgår att den avser MiBi. Detta
är viktigt eftersom befattningsbeskrivningen är

densamma för alla laboranter men alla ingår inte i
beredskapen. Företaget påtalade att vid
oförutsägbara händelser kan beredskap bli aktuellt
även inom andra områden på Processlab.
Parterna enades om en skrivning och fastställde i och
med detta befattningsbeskrivningen för Laborant
Processlab. Parterna enades också om att
beredskapsperioden förlängs enligt företagets förslag.
I övrigt gäller samma tillämpning av beredskapen som
tidigare.
Ett schema för beredskapen tas fram snarast och det
bör eftersträvas att detta läggs från och med den
1/7-2017 till och med 31/12-2018.

Hantering vikarieersättare-anställning.
I senaste förhandling efterfrågade Pappers hur rutinen
för förlängning av vikariat ser ut och hur rutiner för
företrädesrätter mm bevakas.
Företaget svarade att det finns en rutin som innebär
att visstidsanställa senast vid 250 dagar skall
genomföra ett test och en intervju. Utifrån detta tas
sedan beslut tillsammans med ansvarig chef om
huruvida medarbetaren skall erbjudas fortsatt
visstidsanställning eller inte.
Pappers informerade då att ännu en gång har en
medarbetare arbetat strax under tiden för
företrädesrätten, 360 dagar som inte fått genomföra
en test och intervju i tid som rutinerna säger. Pappers
återkommer i frågan.

Fastställande av skiftscheman.
Samtliga skiftscheman för 2018-2019 fastställdes i
senaste förhandling. Dessa finns sedan tidigare
publicerade på Intranätet som preliminära.
Nu vidtar arbetet med att skicka dessa till tryckning.
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I senaste förhandling ställde Pappers frågan om varför
företaget valt att anställa en vikarie för en
medarbetare på CV som nyligen gått i pension.

5:e semesterveckan, inarbeta vid
nyanställning.
Pappers har i förhandling lyft frågan och en
förklaring av hur regelverket för inarbetning av 5e
semesterveckan ser ut för nyanställd.
Företaget svarade att inarbetad obetald sparad
semester (5:e veckan) motsvarande maximalt 5
dagar skall arbetas in eftersom de dagarna ingår i
månadslönen. En 6-skiftare som är anställd from 1/4
ska arbeta in 5 obetalda dagar. Sedan sjunker antal
dagar att arbeta in ju senare på semesteråret man är
anställd.
Exempel:
vid anställningsdag den 1/7 ska man jobba in 4
dagar första anställningsåret
( Beräknas som 5/365x275=3,77).

Företaget svarade att en översyn av verksamheten
och bemanningen pågår för den aktuella gruppen och
att ambitionen är att återkomma till facken i frågan
efter höststoppet.

Nedtrappning för medlem
Pappers lyfte frågan om nedtrappning för en medlem
som tidigare gått från 6-skift till 2-skift och har intyg
som styrker att hen av medicinska skäl bör ha ett
arbete med mer regelbundna arbetstider. Frågan har
även tidigare varit uppe till diskussion och företaget
kvarstår vid sitt svar och anser fortfarande inte att hen
är berättigad till nedtrappningstillägg då hen frivilligt
sökte befattningen på 2-skift.
Pappers syn på detta är att det borde utgått en
nedtrappning på grund av hens intyg styrker att hen
av medicinska skäl bör ha ett arbete med mer
regelbundna arbetstider.

vid anställningsdag den 1/9 ska man jobba in 3
dagar första anställningsåret
(Beräknas som 5/365x213=2,92).
vid anställningsdag den 1/1 ska man jobba in 2
dagar första anställningsåret
(Beräknas som 5/365x91=1,25).
Beräkningen baseras på 5/365xde anställningsdagar
man har från anställningsdatumet till den 31/3. Detta
innebär att man får jobba in dagar 2 semesterår när
man är anställd efter 15/4 men maximalt 5 betalda
semesterdagar.

Lediga dagar och x-veckor för driften
Pappers framförde i förhandling att det har blivit
vanligare att arbete eller möten planeras in på lediga
dagar och x-veckor. Dagar då medarbetare behöver
vila och återhämtning. Ett exempel Pappers lyfte var
att det ibland läggs in planerade aktiviteter mellan
två nattskift.
Företaget efterfrågade fler konkreta exempel på
detta och Pappers lovade återkomma i frågan.

Nästa förhandlingsdag
är den 15 september.

-7-

Övrig förhandlingsrapport.
Överläggning gällande dispens
70-timmarsregeln.

Centrala förhandlingar
Överläggningar med Göranssons.

Företaget har i överläggning med facken lyft frågan
kring 70-timmarsregeln som fastställdes i senaste
avtalsrörelsen och skrevs in i Allmänna
Anställningsvillkor § 4 Arbetstid, övriga
arbetstidsfrågor. Företaget önskade få dispens kring
denna regel under årets höststopp, vecka 38 för
personer med uppstartsrelaterade arbetsuppgifter
inom Teknik, Stoppsamordnare, Driftsingenjörer,
Driftstekniker, PO, PK och några namngivna
personer.

Överläggningarna mellan Pappers och Göranssons
strandade innan sommaren, 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.

Facken hade tidigare lagt fram ett förslag, att om
facken skall gå med på denna dispens skall företaget
acceptera förbättrade villkor för våra kollegor med
UH-beredskap. Vi ställde också krav på att företaget
måste namnge alla som beröras av denna dispens och
en motivering varför dispens under detta höststopp.
På så vis kan vi ha koll på hur kollegorna jobbar
innan, under och efter stoppet. Vi kommer också ha
en uppföljning efter höststoppet för att se hur det har
fungerat.
Vi har nu nått en överenskommelse i frågan som gäller
från och med 1 juli 2017.Den innebär att en eller flera
utryckningar som berör tiden mellan 24-05, måndagfredag 07-16 innebär i normalfallet sovtid 11 timmar i
direkt anslutning efter sista utryckningen som längst till
16:00. Under helger gäller samma regler som tidigare,
det vill säga en eller flera utryckningar som berör
tiden mellan 24-05 innebär sovtid 8 timmar direkt
anslutning efter sista utryckningen. I övrigt gäller
samma villkor som tidigare.
Denna överenskommelse gäller till och med höststoppet
2018 under förutsättning att vi innan midsommar 2018
når en ny överenskommelse om hanteringen av 70timmars arbetstid inför höststoppet 2018.
Nås ingen överenskommelse innan midsommar 2018
återgår vi omgående till den sovtid/dygnsvila som
tillämpats tidigare.

Frågan har lyfts vidare till centrala parter efter att
Göranssons kontaktat Industriarbetsgivarna för att få
hjälp i frågan. Därefter har Industriarbetsgivarna
kontaktat förbundet för att driva frågan centralt
framöver.

Central förhandling i frågan blir vecka 36.

Tvisteförhandling veckovilobrott.
Den här tvisteförhandlingen redogjorde vi för i förra
numret av Karskäringen, tvistefrågan gällande ett
veckovilobrott som föregicks av att en av Pappers
medlemmar inte erhållit sin avtalsenliga veckovila, där
han planerats in och arbetat felaktigt under ledig
vecka.
Företagets uppfattning är att överenskommelse
träffats efter att brottet uppdagats och veckovila
bereddes för medlemmen, dock vid ett senare skede,
vilket i sig var bra. Men brottet är begånget och vi
krävde skadestånd för brottet.
Företaget anser att veckovilan har uppfyllts och
bestrider Pappers skadeståndskrav. Förhandlingen
avslutades i oenighet. Pappers har därefter lagt fram
ett förslag till lösning, vilket företaget avvisade.
Därefter har frågan lyfts till centrala parter för en
lösning

Central förhandling i frågan blir vecka 36.

-8-

Kurt Karlsson
Pappers avdelning 3:s tidigare Huvudskyddsombud ”HSO”
och Centrala Huvudskyddsombud Kurt Karlsson avled i slutet av maj i
en ålder av 85 år. Kurt valdes på årsmötet 1967 och blev kvar på
uppdraget i ca 30 år då han gick i pension 1997.
Han ersattes då av Yngve Berglind.
Kurt Karlsson var född 1932 och började på Trähusfabriken 1946 och
kom till den så kallade Uteavdelningen 1951. På Uteavdelningen var
flera olika kategorier dagtidsarbetare samlade: byggnadsfolk, baxare,
lastare, transportarbetare, med flera. Så småningom kom han till
byggnadsavdelningen och fick jobb som cementarbetare.
Mycket hände under Kurt tid som Huvudskyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna hade låg status och statusen på Skyddsombuden
var inte lika hög som andra uppdrag på den tiden.
Den första stora frågan som kom att bli aktuell för Kurt var
bullerproblemen. Det hade ingen reagerat på tidigare, att det på något
sätt skulle vara skadligt för hörseln. Det var ett fruktansvärt buller i fabriken då.
1974 blev han Centralt Huvudskyddsombud på heltid, hände andra viktiga saker då till exempel 1949 års
arbetsskyddslag reviderades, vilket bl.a. innebar förslag om lagändringar som väsentligt ökar de anställdas
inflytande på de lokala skyddsfrågorna. Skyddsombudens lagfästa befogenheter utvidgas. Bland annat införs i
arbetarskyddslagen regler om att skyddsombud har rätt att delta i planeringen av arbetslokaler, maskiner och
andra arbetsanordningar samt arbetsmetoder.
Skyddsombud får också rätt att ta del av alla handlingar och upplysningar i företaget som är av betydelse för dess
verksamhet. Skyddsombud ges rätt att bestämma att visst arbete ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av
yrkesinspektionen om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa. Detsamma gäller
om förbud från tillsynsmyndigheten överträds av arbetsgivaren. En regel införs i arbetarskyddslagen som fritar
skyddsombud från skadeståndsskyldighet.
För Skyddsombuden i Karskär blev de här förändringarna i lagen betydelsefulla. Företaget stod i begrepp att
bygga om och ut fabriken med ny pappersmaskin (PM 5), ny klorfabrik, ombyggnad av PM 4, nytt sodahus med
mera. Skyddsombuden fick insyn i alla dessa projekt och kunde komma med synpunkter, även om påverkan mest
förekom i frågor av mindre vikt.
Ytterligare förstärkning av skyddsombudens rättsliga ställning kom 1991, då ändring av arbetsmiljölagen förde
med sig rätt att delta i planering vid ändringar av organisationen, samt rätt att bevaka att internkontroll
genomfördes. Med internkontroll menas att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera
verksamheten.
I början av 1990-talet utfärdades också en rad föreskrifter inom det psykosociala området. Det blev även vanligt
att nya arbetsmiljöavtal bildades branschvis i kombination med medbestämmandeavtal och samverkansavtal. Så
gjordes även på Korsnäs.
Ni förstår säkert att Kurt fick vara med om hel del positiva förändringar under hans tid som HSO.

Kjell Olsson Papperstreans ordförande.
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Safety Day
Det har genomförts en säkerhets och arbetsmiljödag ”Safety Day” för alla anställda hos BillerudKorsnäs i Gävle
samt de entreprenörer som jobbar kontinuerligt på företaget.
Vår nuvarande VD Per Lindberg och fabrikschef Magnus Kangas höll ett inledningstal om bl.a. vikten av att tänka
och arbeta säkert. Per och Magnus tog också tid att gå runt på fabriken för att prata om säkerhet med att antal
anställda som jobbade på sitt ordinarie arbete.
Syftet med Safety Day är att alla medarbetare skall få en möjlighet att ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö
och säkerhet. Det är också en mötesplats där man kan ställa frågor till experter, hinna tala med kollegor om varför
det är viktigt med en bra och säker arbetsmiljö för oss och för våra nära och kära.
Själva eventet hölls i och omkring BKOM-Center. Dagen kretsade mycket kring både arbetsmiljö och säkerhet.
Man fick bland annat möjlighet att träffa representanter för bland annat Previa samt ergonomiföretaget Ergoff och
ställa frågor till dem. Tools visade det senaste när det gäller personlig skyddsutrustning. Från BillerudKorsnäs kom
våra kollegor på SS & R (Skydd, Säkerhet och Räddning) och berättade om sin verksamhet och besvarade på
frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Där fanns också en utomhusstation med kollegor från Transport och
Utlastningen som informerade om säkerhet kring arbetsmaskiner.
Dessutom anordades en tipsrunda med fina priser och det bjöds på varmkorv och dryck.

Ett stort tack till gruppen som drog lasset med att planera och genomföra detta.
Christina S, Peter K, Thomas H, Joakim S, Johan P.
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Vart tog Henka vägen?
När jag i somras tittade in på Papperstreans expedition fick jag förslaget att skriva
något till Karskäringen och berätta vad jag sysslar med nuförtiden. Bra idé, för jag
träffar av och till gamla bekanta från Papperstrean som undrar över det. Sagt och
gjort! Pennan är vässad.
För nytillkomna läsare ska jag kanske berätta vem jag är. Jag var aktiv i
Papperstreans styrelse från 1995 till 2006, de sista åren som ordförande. Sedan
började jag en anställning som förhandlingsombudsman vid Pappers förbundskontor i
Stockholm, ett jobb där jag hann vara verksam hela tre veckor innan jag på
kongressen samma höst blev vald till förbundets ordförande. Förbundsordförande var
jag i åtta år.
På kongressen 2014 valdes en ny ordförande och jag fick tacka för mig. Det fanns en
del arbetsuppgifter jag måste avsluta, så jag jobbade kvar i bakgrunden fram till
sommaren året därpå, men sedan var det dags att se sig om efter ett nytt jobb. Det visade sig var lättare sagt än
gjort. Jag sökte många olika jobb i både Gävle och Stockholm. Det var jobb inom fackföreningsrörelsen,
politiken, näringsliv och offentlig sektor, men tji fick jag. Ingen ville anställa mig. Jag visste ju att vi i åldern 55+
ofta räknas som döda på arbetsmarknaden, men att det också gällde mig med mina
erfarenheter, det hade jag inte räknat med.
Mer utbildning kanske hjälper, tänkte jag, och började därför plugga på Högskolan i Gävle, Personal- och
arbetslivsprogrammet. Där har jag nu gått två år av tre. Det är kul att vara med ungdomarna i klassen och i mina
mest upprymda stunder känner jag mig nästan ung på nytt. Dagen före Lucia 2015 fick jag en tydlig påminnelse
om att jag kanske inte är så ung ändå. Jag fick en hjärtinfarkt, men tack vare snabb och kompetent behandling i
ambulans och på sjukhus var jag efter bara någon vecka tillbaka i skolbänken.
Mitt under studierna har jag nu trots allt lyckats skaffa mig ett jobb. Sedan 1 juni är jag verksamhetsansvarig i
ett bolag som heter Arbetarrörelsens Intressenter AB. Jobbet går ut på att stötta den lokala arbetarrörelsen med
hjälp av verksamhet som betalas med pengar som de tidigare aktieägarna i Arbetarbladet fick när de sålde
aktierna till Mittmedia. Vad detta konkret kommer att innebära får jag återkomma till, för verksamheten är ännu
i en uppstartsfas. Jag ska nu alltså plugga på heltid och jobba halvtid samtidigt. Nåja, pumpen är ju
nyrenoverad, så det ska nog gå bra.

Vi hörs! Jan-Henrik Sandberg

Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader
alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Förutom
ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för: hjälpmedel till minderåriga barn ,make/ maka/sambos/ änka/
änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård., minderåriga barns
lägerverksamhet.
Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade. Kvitto eller annan handling som kan
styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av
representanter för företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp.
årsskiftet.
Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september. Ansöker gör du genom att gå in på
intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar lämnas per tfn 026-15 16 34.
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Nytt system för att rapportera arbetsskador
Pappersbranschen är på väg att införa ett nytt system för att rapportera arbetsskador. Pappers oroar sig för att
olyckor ska ”mörkas” och äventyra medlemmarnas försäkringsskydd.
Sedan många år rapporteras alla skador och tillbud in i PIA, Pappersindustrins arbetsskadesystem. Grunden är
enkelt uttryckt: ”Aj” för skador och ”Oj” för tillbud.
Den här statistiken har funnits i många år. Men nu på senare år har arbetsgivarna tryckt på för att få till en
internationellt jämförbar statistik.
Den kallas LTI och står för Lost Time Injury. Den statistiken har en hårdare bedömningsgrund än den som i dag
rapporteras in i PIA.
LTI kräver att ett olycksfall leder till både frånvaro och medicinsk behandling. Eller att en partssammansatt grupp på
företaget gör en bedömning att olyckan ska klassas som LTI.
Det gör att LTI redovisar lägre siffror runt arbetsskadorna. Det är också vad man ser i andra länder.
På central nivå kräver därför Pappers att PIA-rapporteringen ska skötas precis som tidigare, att den ska ha
prioritet, den internationella statistiken kan skötas ”vid sidan om”, ”dubbel bokföring”.
Anmäls inte de olyckor som inte uppfyller de snävare kraven i LTI-rapporteringen, så riskerar Pappers medlemmar
att tappa sitt försäkringsskydd, och det är riktigt jävla illa.
Ex, om du inte har en dags sjukfrånvaro som LTI kräver, finns det inget registrerat. Hur ska du då kunna bevisa att
eventuella smärtor eller andra fysiska problem som uppstår senare, har en koppling till en tidigare oregistrerad
händelse?
Redan i dag, i PIA-systemet, missar man en del ärenden för att den drabbade inte gör en anmälan. Personen kanske
går på långledighet och kommer tillbaka ”frisk och kry” igen och för enskilda medlemmar kan det handla om
hundratusentals kronor i försäkringspengar, bara för att det man råkat ut för inte finns registrerat eller dokumenterat
på något bra sätt. Pappers menar att statistiken måste i första hand syfta till förbättringar på den egna arbetsplatsen.
Inte att jämföra sig med andra.
Industriarbetsgivarna (IA) säger sig förstå Pappers oro men menar att den är obefogad.
LTI:n ska inte på något sätt ersätta den rapportering som funnits i alla år vad gäller arbetsskador och tillbud. Den ska
heller inte påverka det försäkringsskydd som finns.
Det har Industriarbetsgivarna också varit väldigt tydliga med i sin information ut till företagen. Inrapporteringen till
PIA har funnits under lång tid. LTI införs fullt inom stål- och metallindustrin i år. Inom Pappers område ligger några
koncerner i startgroparna.
IA säger också att PIA blir kvar, det gäller att rapportera in så mycket tillbud och risker som möjligt, så att man kan
jobba förebyggande. Företagen måste bli ännu bättre på att rapportera och använda den egna interna statistiken.
Vill man sedan använda sig av LTI, är det en fråga av mer ”teknisk natur”, som inte ska blandas in i det vanliga
arbetsmiljö- och förebyggande skyddsarbetet.
Om antalet arbetsolycksfall rapporteras enligt nya internationella måttet LTI,
blir de ca 30 % färre än i det svenska systemet PIA. Det visar siffror från IA
som undersökt hur ”olycksfall med frånvaro” hos tre olika svenska stålföretag
2016 rapporterades enligt de två olika systemen.
Dagens svenska rapportering bygger på definitioner från AFA och AV. LTI
skiljer sig mot denna genom att bara notera en arbetsolycka om den medför
minst en dags frånvaro och kräver medicinsk behandling utöver första hjälpen.

Kjell Olsson
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En rapport från

Hej och hå!
Skolan har börjat och vi på studiedepartementet har också slutat med
sommarlov och startat upp utbildningsverksamheten. Det som närmast
ligger på dagordningen i skrivande stund är möte med Pappers studie och
organisationskommitté nu på onsdag den 6 september och möte med
vår egen studiekommitté den 14 september.

Utbildningar.

Utbildningsdepartementet

Som du ser nedan finns det några utbildningar som är aktuellt att anmäla
sig om intresse finns. Det är relativ kort datum innan anmälningen skall vara
inne till Förbundskontoret. Det är till och med ett anmälningsdatum där
tiden redan gått ut. Det är få anmälda, så är du intresserad att delta, då
gäller det att du snarast anmäler dig till mig. Jag kommer att skicka ut extra
kursinbjudningar och anmälningsblankett via e-post till alla
medlemsombuden. Kolla upp om du vill delta på någon och anmäl dig
så snabbt som möjligt på studieorg@papperstrean.se.

Utbildningsprogram 2018!
Utbildningsprogrammet för 2018 håller på att tas fram. Alla förslag till utbildningar är inskickade till Förbundet
innan semestrarna men är ännu inte skrivet i sten. Stora studiekonferensen genomförs den 6-7 november och det
är sista chansen att komma med förslag. Därför pushar jag redan nu att du skall fundera lite extra, diskutera med
dina medlemmar och andra fackliga ombud om det är någon utbildning som inte finns och som det finns behov av
eller om det är något som skall ändras eller tas bort.
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 till
Förbundet. Jag skriver det datum jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till ombuden.
Anmälan 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.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2017:
Inplanerade datum för studiekommittén:
14/9, 21/11
Pappers studiekonferens:
6-7/11
POSK:
7-8/11
Handledarkonferens:
11-13/12
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö: 9-12/10,
Lag & Avtal: Steg 1 30/10-2/11, steg 2 28-30/11 i Göteborg,
Pappers miljökurs: Steg 1 6-9 november, steg 2 5-7 december i Uppsala,
Valberedningsutbildning: 1 november på Förbundskontoret,
Revisionsutbildning: 14-16/11 på Runö,

Tomas Hjalmarsson//Din Studieorganisatör

sista anmälningsdag snarast.
sista anmälningsdag 11/9.
sista anmälningsdag 25/9.
sista anmälningsdag 30/10.
sista anmälningsdag 25/9.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenis benis pölare och pölarinnor! Hoppas ni morr brö?
Sommaren och semestern har benkommit er väl? Precis som husse har ni
börjat lugna ner er efter semesterns vedermödor och måsten? Den
lutheranska kvarnstenen att jobba i ert anletes svett i tid och otid?
Inte bara på fritiden utan även på jobbet? Duktigt! Men innerst inne i mitt
håriga huvud hoppas jag att ni bara sket i hela skiten och slöade med en bok
och något drickbart i – solen, höll jag på att säga. Nu har det ju inte varit så
mycket sol den gångna sommaren, vilket passar mig bra. Men slöar gör jag
gärna ändå, för jag är faktiskt ateist, för hundan! Så det så.
Nej men skämt åsido så hoppas jag att ni hittat på nåt skoj i sommar, och inte bara spikat och målat och
gnisslat och gnökat? Hoppas ni har pökat också. Eller åtminstone åkt utomlands. Kanske har ni slagit en
fluga i två smällar och pökat utomlands? Husse tycker bättre om att göka, för han är lite kocko.
Men jag tror inte han gökade i sommar för han sov över gökottan, plus att vi inte var utomlands.
Däremot var vi och fiskade en del, och sjön suger, som han brukar säga. Först tänkte vi sticka till Lurkoniska
halvön och trolla snorfenor, så husse hyrde en båt att åka dit med, men när vi var halvvägs framme i
Lurkonien fick vi soppatorsk, så vi fick allt vackert sticka tillbaka. Nästa gång hade vi mera bensin med oss,
men när vi nästan var framme tog soppan slut igen. Tredje försöket hade vi så mycket soppa så det
skvimpade och stänkte om det, men halvvägs dit upptäckte vi att vi glömt båten. Då sket vi i båten och
pirkade fjölsimpa i Gavleån istället.
Och stopp har ni snart också. Hoppas ni både ser upp och ser ner, så ni varken slår skallen eller snubblar på
något. För nu kommer det att vara mycket grejor och folk överallt. Ja inte än, men snart. Ta det lugnt och
sansat så ni inte bryter några revbensspjäll eller skavankar till aortan. Eller värre. Låt ingen stressa er, är det
Safety First så är det. Efter stoppet kan ni naturligtvis hänge er åt diverse frivilliga krämpor. Bayerska
dröjelser tixempel – sitta still och dricka pilsner betyder det. Tror jag. Och även Osvaldssons Syndrom är
det fritt fram att utöva – fast det vet jag däremot inte vad det är. Det får ni det tvivelaktiga nöjet att ta reda på
själva.
För övrigt så har både jag och husse börjat köra nercabbat – kortklippt alltså. Strömlinjeformat och
fladderfritt när höstvinden sveper in. Om varken ni eller vi blåser omkull så kanske vi hörs i oktober om ni
har tur.
Var snälla mot varann och ta det lugnt. Och dessutom sansat. Morra gärna en hälsning till din syssling i
Nödinge, Långdrevern Evert.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Agneta Nilsson har gått i pension.
Den 30 juni 2017 avtackades vår trogna och fantastiska medarbetare Agneta Nilsson på fackexpeditionen för
Pappers 3:an. Det var en mycket trevlig eftermiddag i överraskningarnas tecken. Många f.d. medarbetare och
fackligt aktiva kom upp på expeditionen och tackade Agneta för de ca 29 år hon hjälpt Pappers avdelning 3:s
medlemmar med olika göromål.
Det har varit allt mellan himmel och jord till exempel försäkringsfrågor, få hjälp med lite besvärliga frågor, skriva in
medlemmar och andra viktiga frågor. Eller bara suttit ner för en pratstund, kan ha varit nog så viktigt för många
medlemmar som behövt prata av sig av olika anledningar.
Pappers avdelning 3 och dess medlemmar vill än en gång tacka Agneta för alla dess år och önska henne allt gott.
Och hoppas hon får en härlig tid framöver tillsammans med sin make Bosse, sina barn och barnbarn.

Kjell Olsson höll tal

Agneta fick en kram av Åke Lamm

Åke Lamm
och
Rolf Wiberg

Ulf Westin
gillar tårta

Michael Wallin
Det var fullsatt nästan hela dagen på 152:an

- 15 Får du rätt lön?
Hur mycket ligger övertidsersättningen på?
Hur många timmar får du arbeta i sträck?
Intresserad att bli medlem i facket?
Under v.38 kommer LO-facken att finnas inne vid BKOM-Center,
intill Restaurang Porten och vid stora Entreprenörsparkeringen.
Ta chansen att träffa fackliga företrädare, ”ombudsmän och regionala
skyddsombud” från IF Metall, Transport, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och
Pappers!
Ni kan också ringa Pappers ordförande Kjell Olsson på 070-795 1591 för att komma
i kontakt med era fackliga företrädare till respektive förbund.
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Nya lönen 2017
Genomsnittligt beräknade löner vid BillerudKorsnäs Gävle för dagtid + 2-skift intermitent från april 2017

Avtal fastställt 2017-05-31
DAGTID
M-lön Kr/mån
Anst. Grad
AA1
22 337
BA2
22 939
CA3
23 650
Betalgrad

B10
B15
B20
B25
B30
B35
B40
B45
B50
B55
B60
B65
B70
B75
B80
B85
T10
T11 5-års ATT T11
T12 10-års ATTT12
T13 div.tilläggT13
T20
T21 5-års ATTT21
T22 10-års ATTT22
T23 div.tilläggT23
T24 div.tilläggT24

24 827
25 155
25 533
25 911
26 289
26 667
27 045
27 423
27 801
28 179
28 557
28 935
29 313
29 690
30 068
30 446
30 824
31 202
31 580
31 958
32 336
32 714
33 092
33 470
33 848

2-SKIFT
Kr/år

Kr/mån

Kr/år

272 511 23 928
279 856 24 573
288 530 25 334

294 181
302 111
311 466

302 889
306 891
311 502
316 113
320 724
325 335
329 946
334 557
339 168
343 780
348 391
353 002
357 613
362 224
366 835
371 446
376 057
380 669
385 280
389 891
394 502
399 113
403 724
408 335
412 946

326 970
331 298
336 263
341 242
346 221
351 199
356 178
361 157
366 136
371 115
376 094
381 073
386 051
391 030
395 996
400 974
405 953
410 932
415 911
420 890
425 869
430 848
435 826
440 805
445 784

26 595
26 947
27 351
27 756
28 161
28 566
28 971
29 376
29 781
30 186
30 591
30 996
31 401
31 805
32 209
32 614
33 019
33 424
33 829
34 234
34 639
35 044
35 449
35 854
36 259

Ferie 1
18 770 228 994 20 107 247 204
Ferie 2
21 161 258 164 22 668 278 690
Ferie 3 = B20
25 533 311 502 27 351 336 263
Ferie 1= fyllda 18 år/Ferie 2= sem.avlösare i befattning/ Ferie 3= sem.ersättare i befattning tidigare två perioder i
samma befattning de senaste två åren
Alla tillägg beräknas utifrån grundlön Ovanstående årslöner är genomsnittliga vid arbete full ordinarie
tid under året. Årslönerna inkluderar semestertillägg samt i förekommande fall OB-tillägg samt lokalt
lönetillägg.
Ingår ej i årslön:
Lokalt lönetillägg utbetalas till samtliga med tillsvidareanställning, anställd före 2013-06-01
20 137:-/år
Årsarbetstimmar enligt avtal: Dagtid 1 794 timmar. 2-skift 1 706 timmar. 6-skift 1 616 timmar
Årsarbetstimmar lokalt:
Dagtid 1 779 ”
2-skift 1 691 ”
6-skift 1 593 ”

- 17 Genomsnittligt beräknade löner vid BillerudKorsnäs Gävle för 6-skift + kontiunerligt 2-skift
från april 2017. Avtal fastställt 2017-05-31
Grundlön
2-SKIFT
6 SKIFT
M-lön

Kr/mån

Kr/år

Kr/mån

Kr/år

Kr/mån

inkl.ob

inkl.ob

Kr/år

Anst. GradAA1
BA2
CA3

22 337
22 939
23 650

272 511 26 649
279 856 27 368
288 530 28 216

331 241 27 233
340 179 27 966
350 719 28 833

375 630
385 490
397 153

Betalgrad B10
B15
B20
B25
B30
B35
B40
B45
B50
B55
B60
B65
B70
B75
B80
B85
T10
T11 5-års ATT
T12 10-års ATT
T13 div.tillägg
T20
T21 5-års ATT
T22 10-års ATT
T23 div.tillägg
T24 div.tillägg

24 632
24 952
25 372
25 692
26 062
26 432
26 802
27 172
27 542
27 912
28 282
28 652
29 022
29 391
29 761
30 131
30 501
30 871
31 241
31 611
31 981
32 351
32 721
33 091
33 461

300 510
304 414
309 537
313 441
317 954
322 468
326 982
331 495
336 009
340 522
345 036
349 549
354 063
358 576
363 090
367 603
372 117
376 630
381 144
385 657
390 171
394 684
399 198
403 711
408 225

365 274
370 021
376 248
380 996
386 477
391 971
397 451
402 946
408 426
413 907
419 401
424 881
430 376
435 856
441 350
446 831
452 311
457 806
463 286
468 780
474 261
479 755
485 235
490 716
496 210

413 269
418 515
425 402
430 648
436 714
442 781
448 847
454 913
460 980
467 046
473 113
479 179
485 259
491 325
497 392
503 458
509 525
515 591
521 657
527 724
533 790
539 857
545 923
551 989
558 069

29 387
29 769
30 270
30 652
31 093
31 535
31 976
32 418
32 859
33 300
33 742
34 183
34 625
35 065
35 507
35 948
36 389
36 831
37 272
37 714
38 155
38 597
39 038
39 479
39 921

30 031
30 421
30 933
31 323
31 774
32 225
32 676
33 127
33 578
34 029
34 480
34 931
35 383
35 833
36 284
36 735
37 186
37 637
38 088
38 539
38 990
39 441
39 892
40 343
40 795

Ferie 1
18 770 228 994 22 394 278 353 22 884
317 127
Ferie 2
21 161 258 164 25 246 313 802 25 799
356 340
Ferie 3 = B20
25 372 309 537 30 270 376 248 30 933
425 402
Ferie 1= fyllda 18 år/Ferie 2= sem.avlösare i befattning/ Ferie 3= sem.ersättare i befattning tidigare två perioder i
samma befattning de senaste två åren
Ingår i årslön:
Ers/dag:
Semesterspridning
4 310
1 293:Delad Semester
2 077
207,70:Jul/Maj/Midsom
1 795
718:vid 12-tim skift 1077:Alla tillägg beräknas utifrån grundlön. Ovanstående årslöner är genomsnittliga vid arbete full ordinarie
tid under året. Årslönerna inkluderar semestertillägg, OB-tillägg, U-tidstillägg, ersättning för
semesterspridning, delad semester, extra tillägg Jul, Maj, Midsommar, lokalt lönetillägg samt ordinarie
arbete vid storhelg.
Ingår ej i årslön:
Lokalt lönetillägg utbetalas till samtliga med tillsvidareanställning, anställd före 2013-06-01 20 137:-/år
Årsarbetstimmar enligt avtal: Dagtid 1 794 timmar. 2-skift 1 706 timmar. 6-skift 1 616 timmar
Årsarbetstimmar lokalt:
Dagtid 1 779 ”
2-skift 1 691 ”
6-skift 1 593 ”
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Sommartävling
Drottning Elisabeth
Anna Lindmarker

Evert Taube

Tomas Ledin

Vilka var det?
Det var både svenska
Donald Trump och internationella
Freddie Mercury
kändisar.
Zlatan Ibrahimovic Rätta svar under
bilderna.

Joel Lundqvist
Ola Salo

Lasse Åberg

Leif GV Persson

1: pris Ellinor Andersson
2: pris Per Persson
3: pris Christian Muhr
4: pris Monika Kock
5: pris Susanne Westblom
6: pris Birgitta Borgqvist
7: pris Tomas Vestby

Peter Karlsson Prinsessan Madeleine

Pensionär
Lut o Kraft
Fiber
QC
Processlab.
EBH
PM 5

13 rätt
13 rätt
12 rätt
12 rätt
12 rätt
Lottad
Lottad

Vinnare blev
Ljuslykta
Ljuslykta
Doftljus
Doftljus
Doftljus
Doftljus
Choklad

Priserna hämtas ut på 152:an under kontorstid.

Grattis önskar redaktionen.
Fotbollsbiljetter till VM-kval
I skrivande stund finns det 7 stycken biljetter kvar till landskampen mot Luxemburg, lördag 7 oktober kl 18:00.
Ta chansen, följ med Fondens resa och heja fram ”Di blågule!” till seger och ett steg närmare fotbolls-VM i
Ryssland-18. Kan Sverige lyckas med det som Frankrike inte lyckades med, att göra mål på köttmuren från
Luxemburg? Kan vi utöka målskillnaden gentemot Holland ifall sista matchen får betydelse?
Förgyll er höstlördag med en kväll på Friends Arena och upplev spänningen LIVE!
Anmälan görs till Sociala Fonden, antingen på hemsidan eller ring så snart ni kan
Väl mött på resan//Ola Carlros
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Tack!
Till alla arbetskamrater för
dom fina presenterna jag fick
vid min pension.
Torbjörn Andersson
Centralverkstan
Tack!
Till alla arbetskamrater för
dom fina presenterna och den
stora överraskande
hemligheten som jag
inte hade en aning
om vid min avgång.
Ronnie Stööp
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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.

Gratis 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.
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

SPORT
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: 355 kronor och skattepliktig förmån på 350 kronor. (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Max 4 biljetter per sökande
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Fotboll
Lördag 7 oktober från Gävle och Frövi till VM-kval Sverige - Luxemburg
Friends Arena, heja fram Sverige i VM-kvalet mot Luxemburg.
Matchen börjar kl. 18:00
Pris: 320 kronor och skattepliktig förmån på 315 kronor. (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
EVENT
Lördag 7 oktober från Frövi och Gävle till Cats, Stockholm
Andrew Lloyd Webbers succémusikal är ute på världsturné och gör bland annat några få gästspel i
Sverige.
Pris: 600 kronor och skattepliktig förmån 595 kronor. (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 13 augusti.
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Lördag 2 december från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 105 kronor och skattepliktig förmån 105 kronor. (Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 15 oktober.

MÄSSRESOR.
Lördag 14 oktober: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan Hem & Villa,
Bak-& chokladfestivalen.
Pris: 160 kronor och skattepliktig förmån 160 kronor.
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
Lördag 11 november: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan
Stockholm Food and Wine och Fotomässan.
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 1 oktober.
Priset inkluderar bussresa och entrébiljett mässan. Max 6 biljetter per sökande.

LOKALA EVENT.
VINTERGALAN 8 december, Conventum, Örebro.
Vintergalan är ett gnistrande paket med middag, show, underhållning och fest. Det perfekta tillfället att ta del av en
helkväll med hitspäckad artistshow, klassiskt julbord, nattshow och dansant efterfest med vänner, kunder och
kollegor. På scen i år står Jerry Williams, Orup, Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Alcazar, Mariette samt Brynolf &
Ljung.
Pris 540 kronor och skattepliktig förmån 540 kronor. Biljetterna kallas guldpaket vilket innebär:
Conventums klassiska julbord, dessertbuffé och kaffe, garderob, middagsunderhållning, galashow, nattklubb med
DJ. Här sitter ni i mitten eller i bakkant parkett. Ni har bra överblick över scenen och all underhållning som hör
middagen till, så som sångtävlingen och vårt husband.18 års åldersgräns.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 30 september.

VINTERGALAN 15 december, Göransson Arena, Sandviken.
Vintergalan är ett gnistrande paket med middag, show, underhållning och fest. Det perfekta tillfället att ta del av en
helkväll med hitspäckad artistshow, klassiskt julbord, nattshow och dansant efterfest med vänner, kunder och
kollegor. På scen i år står Jerry Williams, Orup, Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Alcazar, Mariette samt Brynolf &
Ljung.
Pris 560 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas guldpaketet vilket innebär:
Bord i mitten på parkett. Julbord, galashow och efterfest ingår i priset. 18 års åldersgräns.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 30 september.
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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Vinnare av Brynäsbiljetter vid Sociala Fondens dragning.
Omgång 1 2017-09-21 Brynäs IF–HV71
2603 Mats I Linander
7687 Fredrik Öhman
30024 Ola Jansson
1396 Lars Gustafsson
20055 Anders Bergström
7746 Patrik Fredriksson

Omgång 9 2017-11-04 Brynäs IF – Mora IK
9204 K Annica Lindberg
6902 Jonas Holmblad
7098 K Lennart Bergström
7128 Per-Olov Wikman
5058 K Tomas Andersson
7645 Per Ericsson

Omgång 2 2017-09-28 Brynäs IF –Djurgården
6731 Kenth Sigfridsson
24040 J Henrik Larsson
516
E Anders Carlsson
10347 Jesper Frödin Glad
6825 Helena Johansson
99
Mats O Andersson

Omgång 10 2017-11-14 Brynäs IF – HV71
10259 Sofie Johansson
7694 Bengt G Ferner
1309 Jan Rexland
919
Lars W Mohlén
7545 Stina Carlsson
2569 Pekka Rovanperä

Omgång 3 2017-10-05 Brynäs IF – Karlskrona
700
Sven-Gunnar Wikström
6920 Mats Noreliu
53076 Christian Kenth Larsso
3407 Håkan Friskman
10370 Daniel Dahlbom
2764 Jan-Erik Svanberg

Omgång 11 2017-11-18 Brynäs IF – Malmö
686
Andreas Sievers
7624 Magnus Kangas
2739 M Olov E Friberg
10381 Pär Hillbom
7733 Annika E Deutsch
8058 B Roger Eliasson

Omgång 4 2017-10-10 Brynäs IF – München
5117 Lars G E Prim
2260 C Jimmy Andersson
7099 M Ola Wike
7728 Ida Rosén
2585 Hans Olov Westerberg
1180 Roger E G Norberg

Omgång 12 2017-11-30 Brynäs IF – Rögle BK
51
Kjell G Johansson
3379 H Peter Broo
253
Kent-Ove Hedström
375
Matti J Pyhälä
3182 Åke I Göterfors
7713 K Fredrik Rann

Omgång 5 2017-10-12 Brynäs IF – Skellefteå AIK
7498 Martin Åberg
27928 Sanna Jansson
7247 A Maria K Broman
7583 Jerry E U Eriksson
7679 Mattias Wåhlberg von Knorring
1679 J Tommy M Melkersson

Omgång 13 2017-12-02 Brynäs IF – Växjö Lakers
1470 Lars O P Hedlund
3267 Stig L Erixon
53034 Lena Färdig
3668 Lars I Östblom
7367 S Katarina Gabrielsen
30043 Olov R Hasselberg

Omgång 6 2017-10-19 Brynäs IF – Rögle BK
7095 Tanja C Johansson
6253 Roger Nyberg
46118 M P Fredrik Eriksson
340
R Håkan Wahlma
1794 L Roger Uppman
20012 K Ola Hallberg

Omgång 14 2017-12-09 Brynäs IF – Luleå HF
7515 Berndt O Rostö
7927 A Erika Söderström
7974 L Hugo Portin
9056 Eva C Kovacs
7602 Jonas Almgren
10576 Andreas Almér

Omgång 7 2017-10-21 Brynäs IF – Mora IK
3043 Mats E Bouvin
7760 H Mikael Peres
7239 A Gunilla Dahle
8193 P Tommy Hillborg
30933 Sonny Kvist
287
U Peter Nordqvist

Omgång 15 2017-12-26 Brynäs IF – Färjestads
BK
7639
Ann Britt Nilseng
9689 Linda M Strandberg
1850 L Roger Hagman
7959 Krister G Säll
7444 Björn E Nording
10245 Lina Karin Nordin

Omgång 8 2017-10-26 Brynäs IF – Färjestads BK
2586 P Anders Norrman
2334 Lars O M Eriksson
589
R Peter Wickström
7638 Helena E Tufvesson
1841 T Mikael Bäcklund
895
Lars G Carlsson

Omgång 16 2018-12-30 Brynäs IF – Örebro HK
10391 Christian Muhr
410
Henrik Blank
6212 Sten Sjöberg
7590 Jonas Gunnarsson
7792 Linda Johanna C Kläringe
1800 Sigvard A M Hervestad
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Vinnare av Brynäsbiljetter vid Sociala Fondens dragning.
Omgång 17 2018-01-04 Brynäs IF – Luleå HF
4009 R Hans-Erik Ekström
7884 Mats I Berggren
53029 Carl Ihrstedt
9650 Maria M Kovacs
639
Robin Nygårds
10286 Lars-Erik Öbrink
Omgång 18 2018-01-13 Brynäs IF – Frölunda HC
10269 David Rick
770
Jan E Valkeinen
27861 Jeanette Fastrup
6644 Joakim Glans
7214 Malin S M Eriksson
1026 L Conny Persson
Omgång 19 2018-01-20 Brynäs IF – Djurgårdens
9148 Inga K Örnblom
491
Per L Lagerman
1449 Carl-Gustaf Karlsson
27969 Helén Rudin
10341 Helena Streitlien
813
Mikko J Stier
Omgång 20 2018-01-25 Brynäs IF – Linköping
HC
7604
S Christer Dackell
10460 Thor-Leif Nyström
2674 Hans-Göran Rynbäck
707
A Peter Jansson
10428 Hans-Olov Andersson
9038 Linda Hedberg
Omgång 21 2018-01-30 Brynäs IF – Malmö
7351 Helena Lundberg
10538 Susanne Sandmark
7772 Per Åkerblom
1514 Joachim J-e Kallysson
191
Bengt O Kongstad
7497 Fredrik Karnatz
Omgång 22 2018-02-03 Brynäs IF – Växjö Lakers
7783 Emma Bjelkendal
7669 Jonas Daniels
1428 Håkan G Johansson
34812 Malin Rådberg
2041 Sven-Olof Boman
10544 Christoffer Ottosson

Omgång 23 2018-02-15Brynäs IF – Örebro HK
79
Ulf M Björklund
1129 Håkan I A Söderkvist
9997 Marie Persson
2117 Tobias Rolf Hellström
1031 J Peter Westerlund
3380 Mats B Jönsson
Omgång 24 2018-02-24 Brynäs IF – Karlskrona
HK
8502
Fredrik Jansson
2196 J Peter Lövgren
7820 T Henry Ehrin
5167 Magnus R Dahlberg
2664 B Ola Carlros
7725 Magnus Stål
Omgång2 5 2018-03-01 Brynäs IF – Frölunda HC
7316 Anna M Boussard
10421 Anders Danielsson
10440 Jon Åkesson
1887 Per-Anders Högbom
7758 A Carina Lindberg
8009 Esa M Palmu
Omgång 26 2018-03-03 Brynäs IF – Skellefteå
AIK
7908
Jenny M Fahlstedt
10237 Sandra Bohlin
6300 Edgard Wendler
10454 Joakim Sjöstedt
9064 Emelie Stööp
9399 Birgitta Borgqvist
Omgång 27 2018-03-08Brynäs IF – Linköping HC
3342 Anders C Johnson
53022 Karin Fogelberg
1227 K Thomas Öster
634
Jimmy Brännström
504
Per J Eriksson
9859 Anneli E M Stööp
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MEDLEMSUTBILDNING
Pappers avd 3 bjuder in alla medlemmar
till en enklare utbildning.
Vi tar bland annat upp:
Får du rätt lön och hur fungerar det?
Hur ser vi till att arbetsmiljön är säker?
Vilka försäkringar har vi?
Vilka rättigheter har vi?
Vilka filurer är vi i Pappers och vad gör vi?
Vi vänder oss denna gång till dej som jobbar dagtid, 2-skift
eller jobbar på A eller D-skiftet. Eller om du är ledig den här dagen.
Vi träffas onsdag 17oktober, klockan 8.00 på 152:an Du får betalt 8 timmar!!
Om du är intresserad pratar du med ditt ombud eller
ringer expeditionen på 026-19 10 53
eller mailar till studieorg@papperstrean.se

Informerar!

Är ni intresserad av att Pappers kommer ut och informerar om försäkringar,
Fackligt Sociala, Arbetsmiljö, Rehab eller andra aktuella frågor på ex. team
eller liknande arbetslagsträffar under ca.en timme?
Kontakta isåfall undertecknad alternativt maila till papperstrean@telia.com
så skräddarsyr vi upplägget åt er och kollar på lämpligt tillfälle för detta.
Pappers Avdelning 3
kjell.olsson@billerudkorsnas.com
070-7951591

