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Peos krönika – 4 oktober - 2022  
 

Hej på er! 

 

Pappers medlemsundersökning! 

Det är dags för den årliga medlemsundersökningen vad du tycker om 

Pappers. 

Syftet med undersökningen är att lära oss mer om dig som medlem och följa 

upp resultatet från 2021. 

Mellan den 4-19 oktober genomför Pappers en digital 

medlemsundersökning. 

Alla medlemmar får en länk via e-post eller sms från undersökningsföretaget 

Novus. 

 

Klicka på länken och svara på frågorna. Det tar ungefär 10 minuter. 

Alla som slutför undersökningen kommer att få en digital trisslott som tack 

för hjälpen. 

Trisslotten mejlas ut den 21 oktober och du får den som personlig länk via 

mejl.  

Har du inte fått e-post eller mejl kan det bero på att det saknas mejl och 

telefonnummer i medlemssystemet till dig. 

Gå in på mina sidor, www.pappers.se/mina-sidor och uppdatera dina 

kontaktuppgifter. 

Gör gärna det så missar du inget! 

 

Fackliga Referensgruppen Billerud Korsnäs 

Träffades förra veckan, denna gång i ett fysiskt möte på Gruvöns bruk. 

Vi möttes upp av Samordnande HSO Stefan Johansson som var vår värd 

under besöket. Inledningsvis fick vi en guidad tur på deras flaggskepp KM7 

innan Fabrikschefen Peter Lindgren informerade lite om företagets framtid 

och kommande investeringar samt trivseln på företaget.  

Därefter genomfördes ett nerkortat fackligt referensgruppsmöte. Bland 

annat blev det lite diskussion om att företaget kommer att likställa 

säkerhetsregelverket för entreprenörer som med stor sannolikhet kommer 

att få påverkan för alla anställda inom Billerudkoncernen. 

https://www.pappers.se/mina-sidor/login?destination=/mina-sidor
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Träff med årets Yrkestraineer 

Det har varit en träff med årets Yrkestraineer. Tyvärr kunde jag inte närvara 

pga. begravning. 

Men Emma, Erik, Tarja och Kjell tog hand om våra yrkestraineer. 

Inledningsvis fick de info om Sociala Fonden som de har rätt att använda. 

Därefter fick de information om facket och fördelarna att vara med, 

försäkringsinformation, om ung 3an samt arbetsmiljö och 

skyddsorganisationen. 

Allitd lika trevligt att träffa yrkestraineerna och inget undantag denna gång 

heller enligt 3ans föredragare. 

 

Familjens jurist! 

LO-distriktet Dalarna Gävleborg bjuder in till ett Teamsmöte tillsammans 

med Familjens jurist. 

Målgruppen för konferensen är LO-medlemmar. 

Datum och tid: 

Den 26 oktober 18:00 - 19:30 digital föreläsning via Teams. 

 

På programmet står: 

- Skillnaden på att vara gift och sambo 

- Framtidsfullmakt 

- Testamente 

- Att ta hand om ett dödsbo. 

 

Kom ihåg att skicka in er anmälan till: 

lo-dalarnagavleborg@lo.se 

En Teamsinbjudan till mötet kommer då att skickas till anmälarens e-

postadress. 

 

 

Sköt om er och ha de. 

 

// Peo  
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