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Kjelles krönika – 20 april - 2022  
 

Hej igen! 

 

Papperstreans årsmöte! 

Ikväll genomförs Papperstreans årsmöte 2022! 

 

Jag kommer då att efter 10 år som ordförande tacka för mig och lämna över 

uppdraget till en nyvald ordförande. 

Det är med dubbla känslor jag lämnar detta fina uppdrag men det är dags 

att yngre krafter får ta över nu! 

Jag kommer att hänga kvar med nya ordförande en tid men efter sommaren 

vet jag inte riktigt vad jag får för uppgifter av Företaget. 

 

Det har varit en intressant och lärorik upplevelse att få ha detta uppdrag 

med både roliga och tunga allvarliga stunder.  

Det som sticker ut mest under min ordförandetid är inledningen då Korsnäs 

slogs ihop med Billerud och beslutet att avyttra PM2 till Swedpaper. Likaså 

när vedgården avyttrades till Göranssons några år senare. 

  

Sen har det varit en del annat som hunnits med under åren, exempelvis 

fackets 100-årsfirande vid Gasklockorna 2013 och personalreduceringar som 

senast 2019-2020 som än en gång slog hårdast mot kollektivet. Det är 

naturligtvis en av de mindre roliga delarna att brottas med. 

  

Men oavsett vilka frågor det handlar om är det inte bara ordförande det 

hänger på om resultatet ska bli lyckat. 

Att styrelsen fungerar på ett bra sätt är också av stor vikt och det gör den här 

styrelsen på ett fantastiskt vis. 

Viktigaste av allt är ju att vi alla medlemmar engagerar oss tillsammans. 

Ju fler vi är som står bakom de frågor vi driver desto starkare blir vi! 

  

Jag vill också önska nästa ordförande som tar över ordförandeklubban ett 

stort lycka till på vägen. 

 



 

 General 

Nya ordförande kommer såsmåningom att börja skriva i sin egen krönika. 

 

Nytt mobilnummer: 

Den 21 april kommer jag och nya ordförande att byta mobilnummer med 

varandra. 

070-7951591 är till ordförande och mitt nya nummer blir då 070-7951581 

 

Än en gång, Tack för de här åren! 

Sköt om er och ha de! 

 

// Kjelle  


