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-2Karskäringen utges av

"Vår personal"

Korsnäsvägen 152
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
Fredag 8.00-13.00.
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainen
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

E-post till Karskäringen

Hurra!
Vad roligt
det är att
skotta snö

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 12 april. Se till att
lämna in ert material
senast den 9 april.

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

Ordföranden har ordet
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Hej!
Först vill jag tacka alla som deltog på årsmötet som hölls vid
Elite Grand Hotell i Gävle.
Jag vill också tacka för förtroendet jag fått att få fortsätta som
Papperstreans ordförande de två kommande åren. Jag har sagt
det förut och säger det igen. Det är det finaste uppdraget som
jag anser man kan få som facklig företrädare, trots att det kan
blåsa på rejält mellan varven.

Jag ser fram emot att få fortsätta uppdraget tillsammans med den kompetenta styrelse som
avdelningen har. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla arbetet i avdelningen och det förtroende som
ni medlemmar i Papperstrean gett oss, ska vi på bästa tänkbara vis förvalta med samma envishet
som alltid präglat Papperstrean.
Som alltid infinner sig en viss lättnad när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför
årsmötet trots att mötet numera förläggs ute på lokal. Valberedning, revisorer, Pappers expeditions
personal och styrelsen har haft mycket att göra innan årsmötet och alla har som vanligt gjort ett
fantastiskt jobb med att få ihop pusslet.
Än en gång blev det ett välbesökt årsmöte, vilket är bra. Det är viktigt att man deltar på
medlemsmöten och årsmöten. Det är där man kan vara med och få information vad som händer,
tycka till, föreslå förändringar och vara med och påverka de beslut som skall tas.
Bilder från årsmötet finns att läsa längre fram i tidningen.

Vedgården
Den 1 februari lämnade kollegorna från Vedgården BillerudKorsnäs för att bli anställda av
Göranssons åkeri. Det känns lite vemodigt att den sektionen inte finns med oss längre.
Vi har fortfarande svårt att förstå företagets syn, att den avdelningen inte ingår i kärnverksamheten.
Stäng den ventilen så får vi se hur mycket massa och papper som kan tillverkas.
Men nu är det som det är och Pappers och Göranssons har kommit överens om ett lokalavtal som
i grunden påminner om det Pappers och BillerudKorsnäs har här i Gävle.
Nu ser vi det igen. Fackets styrka när den behövs mest och är som bäst. Pappers arbete lokalt och
därefter samarbete med Pappers centralt. Annars hade våra medlemmar vid Göranssons tappat lön
och mycket lön. I princip alla anställda vid Vedgården valde att följa med över till Göranssons och
de som har varit medlemmar i Papperstrean kvarstår som medlemmar där.
I och med detta kan vi också bevaka våra medlemmars rättigheter och att Göranssons följer de
lagar och avtal som gäller samt ge Pappers medlemmar stöttning i alla andra fackliga frågor.
Det som kvarstår att göra är att vi ska komma överens om ett avtal som reglerar villkoren för de
som tidigare jobbat åt Göranssons och jobbat både inne på fabriksområdet och ute vid
hamnkranen. Pappers, Transport och Göranssons kommer att träffas för att diskutera villkoren för
ett nytt avtal. Troligen kommer de som jobbat åt Göranssons få bättre villkor gällande lön och avtal
när de kommer under Pappers avtal. Givetvis vill vi också att de blir medlemmar i Pappers.
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informationsmöte för tidigare anställda hos Göranssons
bara avtalet blir klart.

Ekmanska stiftelsen
Nu är det dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen.
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. Det finns
också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till
minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/
minderåriga barns kostnader i samband med
förebyggande hälsovård och sist men inte minst
minderåriga barns lägerverksamhet.
Ansökan som finns på intranätet fylls i och skickas
senast 31 mars.

Motioner till Förbundsårsmötet
Pappers kommande kongress genomförs här i Gävle
den 25-27 maj. Inför kongressen har styrelsen behandlat
förslag till nya stadgar och kongressrapporten.
Dagarna innan kongressen genomförs Pappers
förbundsårsmöte mellan den 24-25 maj här i Gävle.
Till Förbundsårsmötet finns möjlighet att motionera på
allt annat än stadgar och kongressrapporten. Pappers
avd. 3 vill ha dessa motioner senast fredag den 9 mars
så vi hinner ta upp dem på ett avdelningsmöte innan den
23 mars då motionstiden till förbundsmötet går ut.
Vill ni ha hjälp på hur man skriver en motion så hör
gärna av er.

Slutord
Den 28e mars kommer Pappers medlem och
riksdagsledamot Peter Persson på besök till
BillerudKorsnäs i Gävle.
Peter Persson (som tidigare jobbade som
instrumentmekaniker på Nymölla bruk)
är genuint intresserad av
Pappers och
Massaindustrin och följer
dess utveckling hela
tiden. Peter har aldrig
varit här i Gävle på
fabriken och syftet med
besöket är att han vill
träffa
företagsrepresentanter
för att höra hur de ser på
företagets och
branschens utveckling,
göra ett arbetsplatsbesök för att se fabriken och träffa
Pappers ombud och övriga medlemmar.
Tanken var också att Pappers ordförande Matts
Jutterström skulle delta men han har tackat nej på grund
av förhinder.

Ha de // Kjelle

Nyhet

Nyhet
GF 14 000

Papperstreans styrelse har beslutat att höja vår premieklass
från 2 till 5 prisbasbelopp på den sjukförsäkring som vi har.
I dag betalar du som medlem 25 kronor per månad,
det dras direkt från din månadslön.
Prishöjningen står avdelning 3 för. Det blir ingen höjning för
din del eftersom det ingår i din medlemsnytta
Styrelsen avd 3
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Förhandlingsrapport
Utkallelsetillägg-UVA
Pappers har tidigare tagit upp frågan angående möjlighet
att använda utkallelsetillägg-UVA som
stämplingsalternativ i Medvind. Det gäller vid
förberedelser inför större MBL-frågor för att få
möjligheten att kalla ut sina ombud på utkallelsetillägg
dvs att 3 timmars ersättning i form av UVA-tid utbetalas.
Företaget återkom vid senaste förhandling och
meddelade att en generell överenskommelse inte är
aktuell men att parterna kan ha en dialog om detta från
fall till fall.

Företrädeslista
Pappers har tidigare efterfrågat en aktuell företrädeslista
för våra medlemmar.
Parterna har nu enats om att Företaget löpande skall
redovisa de företrädesrätter som finns inom Pappers
avtalsområde. Vid senaste förhandlingen gjordes detta
för första gången.

Förändringar i betalgrader
Förändringar i befattningsgrader och betalningstillägg
gicks igenom och fastställdes.

Betalning för två discipliner UH
Pappers överlämnade ett förslag gällande MK-ersättning
för befattningen FU-tekniker som infördes på Teknik
under hösten 2017. Dvs för de som fått sin tjänst
sammanslagen med en annan tjänst.
Företaget tog till sig frågan och återkommer.

Betalning för arbete vid rivarstation K-98
Vid förhandlingen i augusti 2017 deltog avdelningschef
på EBH och redogjorde för det förslag till ny lönetrappa
som tagits fram för EBH/Utlastning. Avdelningschefen
deltog även på förhandlingen i september och då enades
parterna om att nästa steg skulle bli att han kallade
ombuden till en diskussion om företagets förslag till ny
lönetrappa. Avdelningschefen kom även till förhandlingen
i november och gick då igenom hur processen
tillsammans med ombuden gått till och vad som kommit
ut av detta. Företaget presenterade då ett uppdaterat
förslag till lönetrappa som gicks igenom och
diskuterades. Pappers tog till sig förslaget och lovade
återkomma.

Vid senaste förhandling överlämnade Pappers ett nytt
förslag på lönesättning för rivarstation som Företaget tog
till sig och lovade återkomma.

Hantering av omplanerad u-tid
Pappers lyfte i senaste förhandlingen frågan om
omplanerad U-tid och önskade ett förtydligande kring
detta.
Frågan har åter kommit upp med anledning av företagets
oplanerade aktiviteter som läggs in utöver den redan
tidigare schemalagda u-tiden. Pappers menar att det blir
som schemalagd övertid och hävdar då att chefen måste
prioritera vad som skall göras och omplanering av utiden bör ske om medarbetaren så önskar.
Företaget svarade att om medarbetaren själv önskar
flytta schemalagd U-tid kan detta göras men U-tiden
kvarstår då som schemalagd. Om Företaget är upphov
till ändringen blir U-tiden icke schemalagd och divisor
315 utgår.

Övertid/U-tid 2017
Pappers efterfrågade i senaste förhandling en
sammanställning av övertidsuttaget och u-tiden för
2017. Företaget återkom med en redogörelse i denna
förhandling och parterna kunde konstatera att
övertidsuttaget har minskat något sedan 2016 medan
den icke schemalagda U-tiden för vissa grupper ökat
något.

Nästa förhandlingsdag är den 23 mars.
Lönerevision
Överläggningarna gällande 2018-års lönerevision är
påbörjade. Företaget har lyft frågan om att lösa ut jul
och nyårsmiddagen för skiftare. Ev. kommer ett förslag
till lönerevision 2018 stå klart för er att ta beslut på två
extra avdelningsmöten 14 mars.

Tvisteförhandling
Pappers har tidigare begärt tvisteförhandling gällande
Kollektivavtalsbrott och övertid för 2017.
Parterna har nu kommit överens om ekonomisk
ersättning och villkor som förenklar det fackliga arbetet.
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Papperstreans Årsmöte
Årsmötet genomfördes även i år vid Elite Grand Hotell. Inbjuden gäst var Pappers förhandlingsansvarig Pontus
Georgsson. Efter inledningstal och öppnande av årsmötet valdes Pontus Georgsson till årsmötesordförande som tog
över ordförandeklubban
Pontus tog med van hand över mötet och hjälpte till att ta oss genom årsmötesagendan på ett mycket föredömligt
vis. Som vanligt genomfördes en massa val på mötet. Bl.a. ordförande, studieorganisatör, tre styrelseledamöter,
styrelseersättare och revisorer. Behandling av årsberättelserna, ekonomin och revisorernas berättelse.
Revisorerna och valberedarna har som vanligt gjort ett fantastsikt bra jobb under 2017. Vill också passa på att
nämna att sammankallande för valberedarna Per-Olov Olsson nu efter många års arbete som valberedare valt att
lämna uppdraget.
Pontus höll ett avslutningstal om höstens riksdagsval och vikten av att vi arbetare förstår vad det handlar om. Inför
detta val går nämligen Alliansens, Sverigedemokraternas och Svenskt Näringslivs agenda i direkt attack mot
arbetarrörelsen och alla anställda i Sverige. De vill bl.a. gå till val på att försämra för alla oss som är anställda, inte
bara genom klichén om sänkta skatter, som försämrar vår gemensamma välfärd. Nu går de även till attack mot vår
anställningstrygghet. (läs separat artikel)
Finns det fortfarande någon som undrar över varför vi behöver facklig-politisk samverkan?
Innan mötet avslutades berättade Pontus och Papperstreans ungdomsansvarig Sandra Johansson om de aktiviteter
som planeras för alla ungdomar som är medlemmar i Pappers för att uppmärksamma Pappers 100-årsfirande 2020.
Därefter avtackades Pontus för ett väl genomfört årsmöte och mötet avslutades.
Efter att styrelsen konstituerat sig så bjöds alla medlemmar på en bit god mat innan hemgång.

Medlemmarna samlas inför mötet
Pontus Georgsson
valdes till ordförande
för mötet
Kjell Johansson
var sekreterare
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Bilder från årsmötet

Sandra Bohlin och Sandra Johansson

Pontus avtackades som mötesordförande
med presentkort och en Papperstreans ryggsäck

Mikael Persson stänger av
telefonen när mötet ska börja

Efter mötet bjöds det på mat i restaurangen

Kött och potatis

Sandra Johansson pratade
om Papperstrean Ung
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Valda 2018
Ordförande 2 år
Kjell Olsson
Studieorganisatör 2 år
Tomas Hjalmarsson
3 ledamöter till styrelsen 2 år
Erik Kernehed, Leif Mellin,
kjell Johansson
Kvar sen tidigare i styrelsen. Mats
Linander, Bo Myrberg, Michael
Wallin, Peter Karlsson.

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen C. Ulf Carendi
D. Thomas Åkerblom, E. Göran
Smideborg, SwedPaper Tomas
Hjalmarsson
Papperstreans Stödgrupp 1 år
Anders Blom, Kjell Olsson,
Leif Mellin, Monica Kock,
Kent-Ove Johansson, Bengt Olsson
Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas Pettersson

3 styrelse - ersättare 1 år
Anders Blom
Produktgruppen Försäkringsansvarig 1 år
Stefan Holm
Underhåll Leif Mellin
Jan Niskanen
Massabuket
Ersättare 1 år
2 revisor 2 år
Peter Karlsson
Jonny Andersson, Lars Högfors
Försäkringsinformatörer 1 år
Kvar sen tidigare Magnus Jonsson
Leif Mellin, Peter Karlsson
Kalevi Räntillä, Lars Högfors
3 revisor - ersättare 1 år
Anders Blom, Fredrik Magnusson
Göran Larsson, Ali Kocariik, Mikael
Alderborg
Kommittén för mångfald 1 år
Kjell Olsson, Birgitta Borgqvist,
Ledamot till förbundsmötet 1 år
Emmelie Stööp, vakant
Ordförande i Pappers avd 3
Kommittén för personlig
3 ersättare 1 år
skyddsutrustning 1 år
Vice ordförande, Kassören i avd 3,
Peter Karlsson
Andre vice ordförande
Ersättare 1 år
Firmatecknare 1 år
Erik Kernehed
Mats Linander och Kjell Olsson
tecknar föreningen var för sig.
Kemikaliekommittén 1 år
Gemensamt på långa kontot.
Jan Dahlström

Ekmanska stiftelsen 1 år
Kjell Olsson
Ersättare 1 år
Anders Blom
Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg
Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter Michael
Wallin
ABF Gästrikebygden 1 år
Studieorganisatören i avdelning 3
Ersättare 1 år
Studiekommittén utser ett ombud
Bomhus Folkets hus repskap 1 år
Erik Kernehed, Håkan Nordin, JanÅke Öst, Jan Johansson, Hans Widh,
Mats Linander, Magnus Jonsson,
Glenn Wigren, Håkan Bertilsson,
Michael Wallin
Ersättare 1 år
vakant, vakant, vakant
Begravningsföreningen Fonus 1 år
Kjell Johansson
Ersättare 1 år Kjell Olsson
Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin

Statistikförare 1 år Kassören i avd 3 Ersättare 1 år
Håkan Bertilsson
Papperstrean ung på 1 år
Sandra Johansson, Per Thollin
Industriområdeskommittén 1 år
Evelina Enander Sjökvist, Julia
Peter Karlsson, Sandra Johansson,
Hillblom
Tomas Gustafsson
Karskäringens redaktionskommitté
1 år
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Michael Wallin, Ola Carlros

Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Michael Wallin, Bo Myrberg

Studiekommittén 1 år
Studieorganisatören, Jan Valkeinen
Kjell Johansson, Monica Kock,
Mattias Melin, Sandra Bohlin

Läkarvårdsfondens repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Håkan Bertilsson
Magnus Jonsson, Jan Johansson,
Glenn Wigren, vakant

Ersättare 1 år Jan-Åke Öst

Ersättare 1 år ( 4 st )
Erik Kernehed, vakant, vakant,
vakant

Valberedning 2 år
Thomas Pettersson, Ali Kocaarik,
vakant
Kvar sen tidigare
Benny Andersson,
Fredrik Magnusson
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Attacken på LAS!
Vi ser attacker på LAS, på arbetsmiljöarbetet och på
hela den svenska modellen. Borgarna och SD har startat
ett politiskt krig mot landets löntagare.
Vi måste samla oss – dags att prata politik på jobbet.
Tankarna är i en förhandling som representerar
makthavarnas strid för att begränsa vår möjlighet att
kämpa mot orättvisorna. Att på så många sätt försvåra
det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Begränsa,
baktala och utstuderade försök till att tysta de
förtroendevalda. Detta har vi arbetare upplevt förut.
Frustrationen, känslan av maktlöshet, man pekar på
orättvisorna men ställs med bakbundna händer.
För någon vecka sedan samlades många fackligt
politiska kämpar på LO:s valupptakt i Stockholm.
I samma stund som arbetarrörelsen mobiliserar sig kör
Svenskt Näringsliv sitt förlegade utspel om att vi inte
ska prata politik på jobbet. Svenskt Näringsliv öser
bensin över gnistan. Vi är eniga, vi är förbannade och
är beredda att slåss mot orättvisorna. De kan inte sätta
munkavel på oss. Har de missat att vi har yttrandefrihet
i Sverige?
De har försökt tysta oss i mer än hundra år. Men där
vaknade deltagarna på LOs valupptakt till och det
kändes som något nygammalt vaknat till liv igen. Hela
lokalen upprymdes i ett sorl, ett muller av beslutsamhet
som växer till kampanda.
Inför detta val går nämligen Alliansens,
Sverigedemokraternas och Svenskt Näringslivs agenda
i direkt attack mot arbetarrörelsen och alla anställda i
Sverige. De vill gå till val på att försämra för alla oss som
är anställda, inte bara genom klichén om sänkta skatter,
som försämrar vår gemensamma välfärd. Nu går de
även till attack mot vår anställningstrygghet.
De vill luckra upp Lagen om anställningsskydd, LAS.
De vill ta bort turordningen vid uppsägningar och låta
arbetsgivaren ensidigt och godtyckligt kunna säga upp
vem de vill. En ursäkt om att företagen måste ta tillvara
på kompetens i företaget. Grejen är att det görs redan, i
förhandling mellan fack och arbetsgivare.

Om Alliansen vinner valet kommer de att genomföra
denna försämring att arbetsgivaren ensidigt ska kunna
välja vilka som ska sägas upp. Kommer då någon
anställd våga ifrågasätta orättvisor på arbetsplatsen och
kränkande särbehandling, våga använda sig av sin
yttrandefrihet? Skulle någon någonsin våga ta ett
förtroendeuppdrag? Skulle någon ens våga bli gammal
och sjuk?
Genom Alliansens förslag om att skapa otrygghet hos
anställda, försöker de samtidigt att avväpna facken.
Utan fackförbund, vem ska stå på arbetarens sida och
vem ska förhandla och upprätthålla kollektivavtalen?
Löneökningen varje år, OB - tilläggen? Arbetsmiljön
och så vidare.
I dag dör mer än en person i veckan på sitt arbete i
Sverige. Alliansparterna och SD har röstat nej till en
nollvision mot dödsolyckor i arbetet. Vi såg hur förra
regeringen, med SD som stöd, minskade resurserna till
arbetsmiljöverket och lade ner Arbetslivsinstitutet som
forskade kring arbetsskador. Detta är ett oförsvarbart,
oansvarigt och farligt agerande mot de som har ett tungt
arbete och dagligen utsätts för risker på sin arbetsplats.
Men, förändringar ligger helt i linje med de senaste
förslaget: att arbetsgivarna själva ska få utse
arbetsplatsens skyddsombud. Vi kan bara undra vilka
som i sådana fall skulle utses.
Borgarna och SD har startat ett politiskt krig mot landets
löntagare. Det är därför vi måste börja prata politik på
jobbet. Sätta igång diskussionerna i fikarummet och
sätta igång tankarna om vilka konsekvenser det får om
vi inte röstar till vår fördel. Vi behöver en röd regering.
Finns det fortfarande någon som undrar över
varför vi behöver facklig-politisk samverkan?
Kjell Olsson
Politisk ansvarig i Papperstrean
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Papperstrean Ung
Att vara medlem i en fackförening ger dig fördelar som arbetstagare. Förutom att facket förhandlar om dina villkor
så har du genom ditt medlemskap en hel del försäkringar, möjlighet att påverka din arbetsplats och även möjlighet till
facklig rättshjälp i juridiska ärenden som rör arbetet. Dessutom har du möjlighet att delta på utbildningar eller
aktiviteter som facket anordnar, bli förtroendevald eller engagera dig genom att delta på möten där du har rätt att
framföra dina önskemål om vad facket ska arbeta med. Ett medlemskap i facket ger trygghet och ju fler som är
anslutna desto starkare står fackföreningen i förhandling med arbetsgivaren.
Visste du att...
det inte finns någon lag som styr ”minimilöner” i Sverige.
Lönen förhandlas helt och hållet mellan arbetsgivare och fackförening genom kollektivavtal.
Detsamma gäller andra ersättningar som tex OB-tillägg.

Ungdomskommittén består av:
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut&Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Mek
Julia Hillblom – Fiber
Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.

Ungdomsträff 2018
Just nu pågår arbetet med att planera årets Ungdomsträff som kommer gå av stapeln under våren.
Mer information kommer inom kort, men du kan anmäla intresse redan nu genom att kontakta undertecknad!

Glöm inte att anmäla dig till Pappers Ungdomskurs!
Datum: 21/5–24/5
Plats: Clarion Gävle
Sista anmälningsdatum: 29/3
Pappers ungdomskurs kommer att genomföras i Gävle dagarna innan kongressen. Detta är en möjlighet
för avdelningarna som skickar deltagare att också låta dem vara observatörer på kongressen.

Ungdomsansvarig Sandra Johansson
sandra.johansson@billerudkorsnas.com
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning korvring kärade pölare och pölarinna! Hoppas ni mår prima trots
vinterkylan som dragit in från Ryssland med en massa snö som är vit när den
faller ner. Fast den blir ju snart slaskbrun längs vägarna på grund av bilarna,
och gul i gathörnen. Ni kanske är vackert frostnupna i kinderna där inte mössa
och halsduk kommer åt? Röda om kinderna och blåsprängda näsor är
tvåbeningarnas lott just nu, både i och utanför rastgården.
Ben kyla borde väl vara det enda hotet från öst nu när Ryssland är en
superkapitalistisk marknadsekonomi? Konstigt vore det väl annars, kan en
liten hund tycka, om hotet var mindre förr när Ryssland var kommunistiskt.
I så fall får vi alla hoppas, både två-och fyrbeningar, att Ryssland återigen
blir kommunistiskt, så att hotet återigen blir mindre.
Det skojiga med snön är att det är spännande att se vad som döljer sig hunder snön, fast det ser man ju inte förrän
den smälter. Det är ju mycket snö som ska smälta bort, ben till nästa nummer är det nog inte mycket kvar, då kan
man nog börja se alla bortslängda burkar, hockeyklubbor och fläsksvålar som töar fram. Det gamla vanliga alltså,
men för några år sedan så töade det fram ett antal nöpor på gården där jag bor, och det vart ett jämrans rabalder,
för nöpor var det ingen som visste vad det var. Och hur skulle man då veta hur dom skulle sopsorteras? Och vem
skulle betala för upplockningen? Huga vilket suckande och gläfsande det blev. Tills en dag när alla nöpor var borta!
För jag hade snott dom och grävt ner dom, för att uppgrävas nästa gång ett rabalder benhöver sättas igång.
Vi får se när det blir.
Och ljust är det återigen, eller åtminstone så är det ljust mycket längre än i Julas, för dom som nu gillar ljuset alltså.
Själv tycker jag man sover bättre i mörker, ben det är ju jag det. Snart är det så ljust att ni får börja tänka på att ta
på er fläckfria kläder istället för dom fläckiga som ni kommer hundan med än så länge. Till exempel slipsen med
ketchupfläckar får ni lämna hemma, och om ni ska på Toga-party så får ni inte ta på er ett fläckigt lakan.
Jag tycker att ni ska lyfta på era hattar – själv ska jag vifta på svansen – åt alla medaljer som ni tvåbenta lyckades
vinna i de Olympiska Spelen som precis avslutats. Där ser ni, ni är inte hälften så inkompetenta som ni själva tror.
Ryck upp er. Hittar ni inga hattar att lyfta på så får ni väl använda fantasin för hundan!
Och snart är det påsk också så då får ni passa på att äta mycket honung, för då är Julen för bi. Och då har det
säkert töat fram både gegga och träck som vi alla kan vältra oss i. Och då blir ju allting så mycket roligare.
Ha det brö och var snälla mot varann tills ni får det tvivelaktiga nöjet att höra från mig igen.
Och morra gärna iväg en hälsning till din brorson i Brakvattnet, Dränglurven Tryn-Orvar. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Studiekommittén 2018.
Papperstrean har haft sitt årsmöte 2018 och bland annat så genomfördes
en massa val på diverse poster. Några fram till årsmötet förtroendevalda
har slutat av olika anledningar och några nya unga och gamla har blivit
förtroendevalds.

Utbildningsdepartementet

Håkan Nordin har nu efter många års slit slutat i Studiekommittén och
sin anställning på Billerud-Korsnäs och blivit pensionär. Det är nu dags
för Håkan att gå med i PRO, fixa färdtjänst, anmäla sig till utbildningen
Seniorsurf på ABF eller vad han nu hittar på som nybliven pensionär.
Jag vill i alla fall från Studiekommittén passa på att tacka Håkan för allt
jobb han lagt ner på studieområdet och för hans alltid glada och snälla
humör. Det har under alla år alltid varit trevligt att arbeta med Håkan.
Nu hoppas vi att du kommer att få många och friska år, nu när du
äntligen fått lite mer ledig tid.

Sandra Bogren Bohlin är från och med årsmötet ny representant i Studiekommittén och det kommer att bli
intressant att jobba med Sandra. Hon är ung och hon är kvinna och kommer säkerligen att komma med nya och
friska idéer vilket alltid behövs för att vi ständigt behöver förnya oss och bli bättre.
Medelåldern kryper nedåt i studiekommittén och stafettpinnen efter Håkan som seniorrepresentanten i
kommittén är det nu Kjell Johansson som får ta över. Näst äldst är tyvärr jag själv men vad sjutton, det spelar
ingen roll. Man är inte äldre än vad man känner sig men nog känns det lite stelt både här och där.

Pappers ungdomskurs 21-24 maj i Gävle.
Kursen startar den 21 maj klockan 15:00 och beräknas sluta klockan 15:00 den 24 maj. Kursen riktar sig till
alla medlemmar som är runt 30 år och yngre och man behöver inte ha något förtroendeuppdrag. Vad kostar det
att gå kursen och förlorar man något ekonomiskt om man går? Det kostar inget att gå ungdomskursen, den
kostnaden står vårt förbund Pappers för. Man förlorar inget ekonomiskt på att gå en facklig utbildning och detta
gäller naturligtvis också Pappers ungdomskurs.
Vad som gäller i detalj gällande vad kursen handlar om och vart man skicka in sin ansökan och vad som gäller
angående ekonomin står att läsa i den inbjudan som har skickats ut via e-post till alla som är medlem i Pappers
och är född 1987 eller senare.
Om man går Pappers ungdomskurs så kan man få möjlighet att även närvara som observatör på Pappers
jubileumskongress som genomförs i Gävle den 25-27 maj. Detta måste också meddelas till mig och detta görs
enklast på anmälningsblanketten.
Känner du att du ingår i målgruppen och är intresserad och inte har fått en inbjudan till Pappers ungdomskurs
gör enklast är att du hör av dig till mig på e-post: studieorg@papperstrean.se så ser jag till att du får en inbjudan.
Kom ihåg att jag måste ha din anmälan senast den 26 mars för att jag skall hinna skicka in den i tid till
Förbundet.
Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00. Telefon: 026-191053.

- 13 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 enligt ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2018:
Inplanerade datum för studiekommittén: OBS ändrat datum 20/3!
POSK: 13-14/3, 22-23/5, 28/8, 7-8/11
Pappers Ungdomskurs: 21-24 maj i Gävle, sista anmälningsdag 29/3.
Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Sandra Bohlin
Nyvald i Studiekommittén.
Några snabba frågor till henne.
När började du på firman?
Har du några fritidsintressen?
Vad gör du när du är ledig?
Hur bor du?
När tatuerade du dig senast?

2014
Motorcykel och alla djur.
Umgås med vänner.
Radhus.
För 9 år sen.
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: 3– 4 februari 2018. Plats: Gavlehovshallen. 102 matcher.
Klockan 09.00 – 18.30 båda dagarna Flick- och pojklag i ålder 8 – 12 år
65 ungdomslag deltog i Novahallen på Gavlehov.
Efter 102 matcher gjorde ungdomarna tillsammans 246 mål och varje mål är värt 251:50 kronor
Med entre, cafeförsäljning och målsponsorer så blir det strax över 100 000 kronor under denna helg.
Under 4 år har cupen samlat in över 400 000 kronor till Barncancerfonden
Historia:
2015 80 matcher 234 mål.
2016 92 matcher 253 mål.
2017 90 matcher 213 mål.
2018 102 matcher 246 mål
Två Pappersmedlemmar vann priser i dragningen den här gången
Kjell Johansson vann
Erik Martinsson Friidrottslandslaget Gefle IF tröja.
Michael Wallin vann
en tredygnsvistelse i en Sociala Fondens lägenhet i Stockholm.

Mer information på GFF hemsida:
www.barnhjälperbarn.se barnhjalperbarn@gmail.com

.

En blomma och ett stort tack och stöd till
9 personer från Papperstrean som deltog i målsponsringen. Många bäckar små,
det blev 2 706 kronor till barncancerfonden.
BillerudKorsnäs
Sociala Fonden
Pappers avd.3
Tarja Rautiainen
Tillsammans hjäper vi barn med cancer.
Gestriklöands fotbollsförbund/Gefle IF fotboll
Roger Hallqvist
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Från och med vecka 9 kommer 152:ans
ytterdörr att vara låst. Hyresvärden har på grund
av säkerhetsskäl beslutat detta.
Om du vill komma i kontakt med Papperstrean
eller Sociala Fonden så måste du ringa på
dörrklockan, så kommer vi och öppnar.
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Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning för BillerudKorsnäsanställda 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 telefon 026-15 16 34.

Nytt från Läkarvårdsfonden
Från och med 1 februari 2018 är expeditionen på BKOM-center
obemannad. Hans Norrbelius har slutat efter 20 års trogen tjänst.
Du är fortfarande välkommen dit och lämna dina kvitton.
Fyll i en utbetalningsblankett, stoppa den tillsammans med dina
kvitton i ett kuvert och lägg sedan kuvertet i brevlådan som finns
där. Sen kommer jag att tömma brevlådan och betala ut din
ersättning så fort jag kan. Du kan även sända in din kvitton med
internposten eller med vanliga posten som tidigare.
Kjell Johansson föreståndare och kassör

- 17 -

Äntligen har vi
en ny fungerande hemsida!!!

Surfa in på

www.papperstrean.se
och bläddra runt.
Saknar du nåt? Är nåt fel? Andra tips?
Använd formuläret på hemsidan under ”Kontakt”.
Chefen till sin nyanställde:
– Du jobbar långsamt, du fattar långsamt och
du kommunicerar långsamt. Är det något du
gör snabbt?
– Jag blir snabbt förbannad på chefer!

Jag hatar när jag sjunger med i en låt
och så sjunger artisten fel text!

-5°C Folk i Skåne håller på att förfrysa. Norrlänningen grillar den sista korven före vintern.
-10°C Gävleborna sätter på värmen i sina hus. Norrlänningen tar på sig en långärmad tröja.
-20°C Stockholmarna flyr till Mallorca. Norrlänningen slutar fira midsommar.
-30°C Folk i Malmö dör av kyla. Norrlänningen börjar torka tvätten inomhus.

Tandläkare tjänar pengar på att
folk har dåliga tänder så varför ska
vi då använda tandkrämer som
tandläkarna rekommenderar?!

Bakom varje arg kvinna står en
man som inte har en aning om
vad han har gjort.
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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
Blossom Tainton Lindqvist
är en strålande talare full med kunskap, erfarenhet och inspiration.
Det är handfasta råd och verktyg och en föreläsning innehåller alla
delar som behövs för att må bra. Alltifrån attityd, vatten, andning, sömn, mat och träning.
Måndag 16 april:
BKOM-Center Pelarsalen eller Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30.
Efter sista ansökningsdag skickas bokningsbekräftelse där plats framgår.
Tisdag 17 april:
Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30
Sista ansökningsdag 11 mars

EVENT
SHOPPINGRESA
Lördag 19 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115 kronor och skattepliktig förmån 120 kronor. (Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 2 april
Lördag 28 april från Frövi och Gävle till Macken
Överallt vid en väg ligger en mack. Den heter Roys och Rogers bilservice.
Dit kommer en gång en man med en vit Opel. Ring mej sen! säger Roy.
Annars händer ingenting. Macken ligger där den alltid har legat. Överallt.
Och Roy och Roger förblir precis likadana som dom alltid har varit.
Precis som alla andra bilreparatörer.
Pris: 520 kronor och skattepliktig förmån 515 kr. (Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

MÄSSRESOR
Allt för sjön, Fotomässan och Explore Lördag 10 mars:
Sportfiskemässan Lördag 17 mars:
Trädgårdsmässan Lördag 24 mars
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.
Pris 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor.
Max 6 biljetter per sökande.

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
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Fotboll: Sverige – Chile 24 mars Friends Arena
Matchen börjar kl 18:00.
Pris: Kostnaden är 285 kr och skattepliktigt förmån 300kr per person.
(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)

Se fondens hemsida för eventuella restplatser.
LOKALA EVENT
Björn Skifs Göransson Arena, Sandviken 20 Oktober
Pris: 395 kronor och skattepliktig förmån 400 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 11 mars.
Tomas Ledin Göransson Arena, Sandviken 3 november
Pris: 495 kronor och skattepliktig förmån 500 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 25 mars.
GES- Glenmark Eriksson Strömstedt 18 augusti Brunnsparken Örebro
Pris: 340 kronor och skattepliktig förmån 355 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 27 maj

FURUVIKSKORT
Furuviksparkens säsongskort för 2018. Pris för barn 3-12 år: 490kr. Pris för vuxen (från 13 år): 640kr.
Kortet gäller på alla Furuvikskonserter i mån av plats, (ej stolt och nykter).
Det ger även fri entré till Gröna Lund samt 30 procents entrerabatt på Kolmården, Aquaria Vattenmuseum
och Skara Sommarland.
Sista ansökningsdag 3 juni.
(För den som vill gå på Gröna Lunds säsongspremiär är sista ansökningsdag 15 april)

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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Anhörigstöd.
Strokegrupp
Anhöriggrupp för dig som har en närstående
som drabbats av stroke.
En grupp har startat i år. Vill du vara med så hör
av dig till Anhörigcenter.

Familjer i sorg.
När det inträffar ett dödsfall i
familjen blir ingenting sig likt.
Det kan vara svårt att prata med
barnen om sorg. Då kan det vara
en hjälp att träffa andra som varit
med om samma sak och som vet
vad det handlar om.
Vi arbetar med aktiviteter och
övningar kring olika teman för
barnen och föräldern.
Exempel på teman är minnen,
känslor, vad som hjälper sorgen
och vad som är annorlunda.
Nya stödgrupper startas efter
behov. Anmäl ditt intresse på
telefon 026 17 23 23

Hälsocirkel
Här får du som anhörig möjlighet att sätta focus
på din egen hälsa.
Varje träff har ett tema som sömn, kost, motion,
stress avslappning med mera.
En grupp har startat i år. Vill du vara med så hör
av dig till Anhörigcenter.

Samtalscafé för dig som är
tonåring/ung vuxen.
Det kan vara svårt att prata om detta med dina kompisar.
Att träffa andra som är i liknande situation kan hjälpa dig.
En grupp har startat i år. Vill du vara med så hör av
dig till Anhörigcenter.

Många fler träffar med spännande
innehåll finns. Se hemsidan för mer
information.
Kontaktuppgifter:
Telefon 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se
Hemsida: www.gavle.se/anhorigstod

Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor omsorg om en närstående.
Anhörigstöd kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen och medverka
till ökad livskvalitet – både för dig som vårdar och för den du vårdar.
Min mamma har en demenssjukdom, min brorsa lider av psykisk sjukdom,
mitt barn har en funktionsnedsättning. Känner du dig ensam om allt ansvar?
Kontakta Anhörigstöd i Gävle, vi vill hjälpa dig.

