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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 11 april. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 8 april.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
Måndag och Onsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

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

Anders Blom (Papperstreans stödgrupp) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

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

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.

"Vår personal"

Tarja

Håll ut!
Snart börjar
solen smälta
snön igen.
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Hej!
Som alltid infinner sig en viss lättnad när årsmötet är avklarat.
Det är en ju hel del förberedelser inför årsmötet trots att mötet
förläggs ute på stan numera. Valberedning, revisorer, Pappers
expeditions personal och styrelsen har haft mycket att göra
innan årsmötet och som vanligt har de gjort ett fantastiskt jobb
med att få ihop pusslet.

Jag vill i alla fall tacka för senast till alla som deltog på
Papperstreans årsmöte som även i år hölls vid Elite Grand
Hotell här i Gävle. Än en gång blev det ett välbesökt årsmöte,
vilket är bra. Det är viktigt att man som medlem deltar på
medlems och årsmöten. Det är där man kan vara med och få
information vad som händer, tycka till, föreslå förändringar och

      vara med och påverka i de beslut som skall tas.  Mer om
                                               årsmötet finns att läsa längre fram i tidningen.

Värt att notera är att styrelsen utökats eftersom att Papperstreans ungansvarige Sandra Johansson
valdes in som styrelseersättare på den vakanta plats som funnits sen ett par år. Det är riktigt kul att
vi får in en person, en tjej, ansvarig för Papperstrean ung som bl.a. kan bevaka och driva
ungdomarnas frågor men även för kommande generationsväxling som är påbörjad inom
Papperstreans styrelse  Notera också att nästa år flyttas årsmötet från februari till i mars. Årsmötet
2020 kommer att genomföras den 25 mars. Så lägg in det i er planering för 2020.

Motioner till Förbundsårsmötet
Tiden går fort, men om drygt två månader genomförs Pappers Förbundsårsmöte. Inför kommande
Förbundsårsmöte finns som vanligt möjlighet att motionera på allt annat än Pappers stadgar.
Motionsrätt till ordinarie förbundsmöte har enskilda med-lemmar, avdelningar och förbundsstyrelse.
Avstyrks motion av avdelningsmötet ska avdelningen ändå sända in den som enskild motion.

Fundera på om ni har något ni vill se några förändringar på och skriv ett förslag på en motion. Om
ni vill ha hjälp hur man skriver en motion kan ni höra av er till någon i Papperstreans styrelse.
Förbundsårsmötet genomförs den 22-23 maj och motionstiden går ut den 27 mars. Skicka förslag
på motioner till papperstrean@telia.com senast måndag den 18 mars så att styrelsen och

avdelningen hinner behandla motionen innan den skickas in.

Sirius
Fackliga representanter och HR från Gävle bruk har deltagit på en konferens som Sirius
arrangerade. I det här fallet är inte Sirius ett idrottslag utan är en förkortning för ”Skogsindustrins
råd för industriell utveckling i samverkan” och de verkar partsgemensamt inom massa- och
pappersindustrin.
Sirius Forum arrangeras årligen, med olika teman och deras fokusområden är arbetsmiljö/säkerhet/
hälsa, kompetens och utbildning, ledarskap och medarbetarskap och likabehandling och mångfald.

I år genomfördes denna konferens i Näringslivets hus i Stockholm.
Som en uppföljning på förra årets succé, hade Sirius även denna gång fokus på hur man skapar en
hälsosam arbetsmiljö för det viktigaste vi har – hjärnan.

Sirius belyste detta ämne utifrån olika vinklar. Här ingår såväl det individuella som det
organisatoriska perspektivet. Enkelt uttryckt – hur får vi hjärnkoll på arbetsmiljön!

Högst poäng av föreläsarna får Nils Simonson författare och läkare som berättade om den ”Den
formbara hjärnan”
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Distriktsmöte
Pappers har haft Distriktsmöte i Gävle-Dala distriktet.
Mötet genomfördes i Gävle den här gången. I den första
delen av distriktsmötet genomfördes en utbildning i
SharePoint, Power BI och administrativa rutiner. Ämnen
som behandlades i övrigt var bl.a. Verksamhetsplanering
för avdelningarna, rapport från förbundet om avtals och
förhandlingsfrågor, rapport från förbundets
förhandlingskommitté, studier, arbetsmiljö, UNG-20,
rapport från Pappers avdelningar i distriktet och
kommande medlemsdialog. Jag återkommer till
medlemsdialogen under slutordet.

Förbundets representanter denna gång var 2-vice
ordförande P-A Pettersson och nyanställda Sara
Wiinikka och Per Lagerborg som skolas in för
kommande generationsväxling på förbundet. Tanken var
också att studie, press och informationsombudsmannen
Mikael Nilsson skulle deltagit men han blev tyvärr sjuk
och fick ställa in i sista stund.

Ekmanska stiftelsen
Jag vill som avslutning påminna om att det nu är 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. Frågor kring detta
besvaras på telefonnummer 026-15 16 34.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och
skickar senast 31 mars.

Slutord
Den 16 april kommer P-A Pettersson från Pappers på
så kallad medlemsdialog som årligen genomförs från
förbundet. Vi gör då som vanligt en rundvandring på
bruket. I år vill man diskutera och höra vilka frågor och
förslag på avtalsförbättringar medlemmarna tycker är
viktiga inför kommande avtalsrörelse, aktuella frågor på
bruket och tankar kring Europaparlamentsvalet som
sker i slutet av maj.

Vi kommer också eventuellt ha ett avdelningsmöte där
P-A kommer att informera och ta emot förslag från
medlemmar på avtalsförbättringar eller annat ni anser är
viktigt att driva.

Inför det här besöket kommer Papperstrean mellan
varven att besöka avdelningar på bruket och starta
tankeprocessen. Så börja gärna fundera redan nu inför
P-A:s besök den 16 april.

Ha de // Kjelle

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.
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Övertid/U-tid för 2018
Pappers efterfrågade vid förhandlingen i januari en
sammanställning av övertidsuttaget och u-tiden för 2018.
Företaget överlämnade vid senaste förhandling en
sammanställning över övertidsuttaget för 2018.
Parterna kunde konstatera att övertidsuttaget ligger
ganska nära utfallet 2017. När det gäller utfallet för
U-tiden bad Företaget att få återkomma. Så snart
underlaget finns framme skickas det över till Pappers.

Projekttillägg
Pappers lyfte i senaste förhandling frågan om möjligheten
finns för en medlem att erhålla ett projekttillägg.
Företaget svarade att det avgörs av vilken roll som
medarbetaren har i projektet. Företaget har haft dialog
med sektions och gruppchef för att få klarhet i vad
projektet innebär. Frågan utreds vidare.
Företaget återkommer i frågan

Ferielöner
Vid förhandlingen i november kom frågan upp om nivån
på ferielönerna då en jämförelse gjorts inom
BillerudKorsnäs och det kan konstateras att vi ligger i
det lägre spannet. Pappers lovade att ta kontakt med
sina fackliga kollegor utanför företaget för att få en
bättre bild av hur vi förhåller oss.

Till förhandlingen i januari hade Pappers skickat över en
sammanställning som de gjort med hjälp av sina fackliga
kollegor i branschen. Parterna konstaterade att det är
viktigt att vi har marknadsmässiga ferielöner så vi kan
rekrytera de ersättare vi behöver. Företaget föreslog en
justering uppåt av ferielönerna och Pappers lovade att
återkomma i frågan snarast möjligt.

Pappers har mellan förhandlingen i januari återkommit
med ett positivt svar och parterna kunde i och med detta
godkänna en ny nivå för ferielöner.

MK-tillägg
Pappers lyfte vid senaste förhandlingen frågan om hur
Företaget ser på möjligheten att erhålla ett MK-tillägg
när man gör något som ligger utanför befattningen.
Pappers hänvisade till någon befattning där det borde
ingå ett MK-tillägg.
Parterna diskuterade kring detta och enades om att
återuppta diskussionen när Pappers återkommer med
några konkreta exempel

Förhandlingsrapport
Betalning 2-skift inrivning
Pappers ställde i senaste förhandling frågan om hur
lönesättningen kommer se ut för de tre medarbetare som
internrekryterats till befattningarna på 2-skift inrivning.
Företaget svarade att de kommer behålla den
befattningsgrad som de har idag det vill säga
motsvarande högsta kompetens. Ob-tillägget ändras
dock på grund av skiftformen

Anställningsavtal
Pappers lyfte i senaste förhandling frågan gällande
uppgifterna i anställningsavtalet för en medlem som bytt
befattning internt. Företaget tydliggjorde att diskussioner
hållits med medarbetaren kring bytet av befattning och
vilka konsekvenser detta innebär för lönen. Företaget
beklagar att ett fel smugit sig in i avtalet men det är den
angivna befattningsgraden som gäller.
Pappers återkommer i frågan

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader

Nästa förhandlingsdag är den 22 mars.

Tvisteförhandling
Pappers har tidigare begärt tvisteförhandling för
övertidsbrott genomförda under 2018. Företaget
återkom i frågan och Parterna har kommit överens om
ekonomisk ersättning för genomförda övertidsbrott
under 2018

Lönerevision
Överläggningarna gällande 2019 års lönerevision är
påbörjade. Företaget har överlämnat ett förslag som
Pappers kommer att ta ställning till och återkomma till
företaget.
Eventuellt kommer ett förslag till lönerevision för 2019
att stå klart för beslut på två extra avdelningsmöten
under april.
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Slopad karensdag:
Är du snuvig och jobbar långa pass? Då är du en av
vinnarna när karensdagen nu ersatts av ett
karensavdrag. Det ska göra sjuklönen mer rättvis.

Sjuklön:
Normalt betalas 80 procent av lönen av arbetsgivaren
dag 1–14 när du är sjuk. Därefter träder
Försäkringskassan in.

Så var det förut:
Den gamla karensdagen innebar att du inte fick något
betalt alls den första dagen du var sjuk, oavsett hur
lång den dagen var.

Skulle du ha jobbat åtta timmar fick du åtta timmars
avdrag på lönen. Blev du sjuk inför ett
tolvtimmarspass fick du tolv timmars avdrag.

Blev du sjuk under dagen och gick hem när det var
två timmar kvar fick du två timmars avdrag. Dag två
du var sjuk fick du sjuklön.

Så fungerar det nu:
Sjuklönen börjar räknas redan från första dagen du
blir sjuk. Från den görs i stället ett avdrag på 20
procent av vad sjuklönen skulle vara för en vecka.
Du förlorar alltså i princip en femtedel av din
veckoinkomst.

Personer som jobbar långa skift:
Har du 36-timmarsvecka och blir sjuk när du ska
jobba ett tolvtimmarspass fick du med karensdagen
tolv timmars löneavdrag. Med karensavdraget får du
bara 7,2 timmars avdrag.

Vissa som jobbar deltid:
Jobbar du till exempel 60 procent fördelat på tre
dagar i veckan fick du förut en hel dags karens om du
blev sjuk. Nu får du i stället motsvarande en femtedel
av din veckoarbetstid i karensavdrag.

Förlorare:
Den som blir sjuk under dagen och går hem: Gick du
hem från jobbet under arbetsdagen räknades den
förut som karensdag, och du fick bara löneavdrag de
timmar du var borta den dagen. Nästa dag fick du
sjuklön.

Med karensavdraget får du 20 procents avdrag av
vad sjuklönen skulle vara för en vecka om du
fortsätter vara sjuk nästa dag.

Spelar ingen roll:
De med regelbundet dagtidsschema: Jobbar du
åttatimmars-dagar måndag till fredag påverkas du för
det mesta inte. Tidigare fick du en dag utan lön när du
blev sjuk. Nu får du 20 procents avdrag för en
vecka. Alltså en femtedel av veckoinkomsten, som en
dags lön.

I princip har alltså ”en dags löneavdrag” ersatts med
”en femtedels arbetsveckas löneavdrag”.

Vice ordförande Michael Wallin
2:e vice ordförande Bo Myrberg
Vice Kassör Bo Myrberg
Sekreterare Kjell Johansson
Vice sekreterare Anders Blom
2:e vice sekreterare Jan Niskanen
Facklig/Politiskansvarig Kjell Olsson
Mångfaldsansvarig Kjell Olsson
Infoansvarig Mats Linander
Förhandlingskommittén Kjell Olsson, Michael Wallin  Bo Myrberg,och Peter Karlsson.
Verkställande Utskott Ordförande, Kassör, Sekreterare, Infoansvarig och SHSO.

Styrelsen i pappers avdelning 3
konstituerade sig enligt följande:

    Tjänar du på de nya karensreglerna?
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                                 Valda 2019
Kassör 2 år
Mats Linander

Samordnande Huvudskyddsombud
2 år
Peter Karlsson

2 ledamöter till styrelsen 2 år
Michael Wallin och Bo Myrberg

Kvar sen tidigare i styrelsen. Kjell
Olsson, Kjell Johansson, Tomas
Hjalmarsson, Leif Mellin och Erik
Kernehed

4 styrelse - ersättare 1 år
Anders Blom            Produktgruppen
Stefan Holm                         Underhåll
Jan Niskanen                  Massabruket
Sandra Johansson               Transport

1 revisor 2 år
Magnus Jonsson

Kvar sen tidigare Jonny Andersson
och Lars Högfors

3 revisor - ersättare 1 år
Göran Larsson, Mikael Alderborg,
Per Thollin

Ledamot till förbundsmötet 1 år
Ordförande i Pappers avd 3

3 ersättare 1 år
Vice ordförande, Kassören i avd 3,
Andre vice ordförande

Firmatecknare 1 år
Mats Linander och Kjell Olsson
tecknar föreningen var för sig.
Gemensamt på långa kontot.

Statistikförare 1 år Kassören i avd 3

Papperstrean Ung-ansvarig 1 år
Sandra Johansson

Papperstrean Ung på 1 år
Sandra Johansson, Evelina Sjökvist,
Per Tholin, Julia Hillblom, Anders
Edlund, Sandra Bogren Bohlin

Karskäringens redaktionskommitté
1 år
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Michael Wallin, Ola Carlson

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

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin  A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen     C. Ulf Carendi
D. Thomas Åkerblom,  E.
SwedPaper Tomas Hjalmarsson

Papperstreans Stödgrupp 1 år
Anders Blom, Kjell Olsson, Michael
Wallin, Leif Mellin, Johan Wikström

Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas Pettersson

Försäkringsansvarig 1 år
Leif Mellin

Ersättare 1 år
Anders Blom

Försäkringsinformatörer 1 år
Leif Mellin, Peter Karlsson
Kalevi Räntillä, Lars Högfors
Anders Blom, Fredrik Magnusson

Kommittén för mångfald 1 år
Kjell Olsson, Birgitta Borgqvist,
Emelie Stööp, Kent Boman

Kommittén för personlig
skyddsutrustning 1 år
Peter Karlsson

Ersättare 1 år
Erik Kernehed

Kemikaliekommittén 1 år
Jan Dahlström

Ersättare 1 år
Håkan Bertilsson

Industriområdeskommittén 1 år
Peter Karlsson, Sandra Johansson,
Tomas Gustafsson, Mathilda
Hagström

Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Michael Wallin, Bo Myrberg

Ersättare 1 år Jan-Åke Öst

Läkarvårdsfondens repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Håkan Bertilsson
Magnus Jonsson, Jan Johansson,
Glenn Wigren, Erik Kernehed,
Ersättare 1 år ( 4 st )
Jan Valkainen, Thomas Pettersson

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, Jan-Åke Öst, Jan
Johansson, Hans Widh, Mats
Linander, Magnus Jonsson, Glenn
Wigren, Håkan Bertilsson, Michael
Wallin, Mikael Persson

Ersättare 1 år   Thomas Pettersson,
Jan Valkainen

Begravningsföreningen Fonus 1 år
Kjell Johansson

Ersättare 1 år   Kjell Olsson

Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin

Valberedning 2 år
Benny Andersson,
Fredrik Magnusson

Kvar  sen tidigare
Ali Kocaarik, Thomas Pettersson,
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Styrelsen 2018-2019

Michael Wallin
Vice ordförande
Förhandlare

    Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud
           VU, Förhandlare

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

        Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlingsansvarig

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Kjell Johansson
Sekreterare, VU
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            Jan Niskanen
ersättare Massaproduktion
2 vice sekreterare

         Leif Mellin
Försäkringsansvarig,
1 Vice sekreterare

Stefan Holm
ersättare Underhåll

       Erik Kernehed
     Styrelseledamot

       Anders Blom
ersättare Produktgruppen
Papperstreans stödgrupp

          Bo Myrberg
2 vice Ordförande
Vice kassör Förhandlare

Sandra Johansson
ersättare Transport
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Kommer ni ihåg att i samband med förra årets
riksdagsval gick Svenskt Näringsliv ut med ett förslag på
att försämra vår anställningstrygghet.

De ville 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 är att företagen måste ta tillvara på
kompetensen i företaget. Grejen är att det görs redan,
i förhandling mellan fack och arbetsgivare.

Genomförs en sån här försämring av LAS,
att arbetsgivaren ensidigt ska kunna välja vilka som ska
sägas upp,  vilken anställd vågar då 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?
Vad tror ni?

Då har man lyckats med att skapa otrygghet hos
anställda. De avväpnar samtidigt 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.

Nu i veckan klargjorde Svenskt Näringsliv att man bland
annat vill avskaffa anställningsskyddet. Det är en av
punkterna i den modell för stärkt flexibilitet och trygghet
i arbetslivet som presenterades.

I fem punkter redovisar Svenskt Näringsliv hur man vill
lösa frågorna kring arbetsrätt och kompetensutveckling
som pekas ut i januariavtalet mellan S, MP, C och L.
Politikerna hotar med lagstiftning om inte parterna
kommer överens.

Fackligt Politisk rapport
Hela LAS måste reformeras så att det blir enklare för
arbetsgivarna ”att bemanna utifrån företagets verksamhet
och vardag” Det behövs en genomgripande reform”
menar Svenskt Näringsliv.

Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens
arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens
möjligheter att anställa. Enligt Svenskt Näringsliv ska det
alltså vara upp till arbetsgivaren att bestämma om en
person ska få jobba kvar eller inte.
Därmed faller allt som har med turordningsregler,
omplaceringsskyldighet och företrädesrätt bort,
konstaterar organisationen.

Skyddet mot att oskäliga uppsägningar ska ske
godtyckligt, finns redan i andra lagar som i
diskrimineringslagen och i föräldraledighetslagen
resonerar Svenskt Näringsliv.

Trots de långtgående förslagen om ändringar tar LO  inte
så allvarligt på utspelet, mer som ett inspel i parternas
förhandlingar. De passar på att öka trycket nu.
Men att göra folk rättslösa och ge arbetsgivaren carte
blanche att säga upp folk, det är helt ohållbart.
Det blir helt rättsosäkert om arbetsgivaren efter eget
godtycke kan säga upp vem de vill.

Det finns dock delar som LO tycker ser bra ut,
exempelvist att de vill höja A-kassan och att de vill göra
satsningar på omställning är också bra.

Svenskt Näringsliv vill även se en
arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger ett bättre
skydd. Bland annat kan taket i försäkringen under en
kort inledande period vara högre än det är i dag.

Fackligt Politiskt ansvarig

Med anledning av att arbetslöshetskassan under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte höja
medlemsavgiften, kan kassan inte längre göra det. Därför är en höjning av medlemsavgiften oundviklig.

Avgiften höjs från 129 kronor till 149 kronor den 1 april 2019.

A-kassan
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Innan jag börjar vill jag bara säga det här: Det här! Sådärja, nu kan vi börja.
God Morrning på er alla rackor, brackor, byrackor och gatukorsningar.
Eller piltar och stintor kanske ni tvåbeningar föredrar att kallas? Hoppas det
mås brö för er trots att den begynnande våren fick ett bakslag i form av
snöslask? Ni kan ju kalla det för slösnask så låter det trevligare, som något
onyttigt ni tuggar i er framför TV:n medan snön står som…kanske inte som
spön, men kanske som…kaveldun (?) i backen. Ben ibland måste även ni få
göra något som ni inte förtjänat, eller ben hur? Jag benar, hur hundan skulle det
se ut om alla bara skulle göra det dom förtjänar? Va? Det skulle ju kunna
se…eh…rättvist ut! Och så kan vi inte ha det va?

Ben hys gott mod, piltar och stintor, för tids nog kommer våren, det står inte på förrän det dröjer länge det!
Då får ni hälsa våren med en jubelsång sprintande genom törnsnåren med utslaget hår och fladdrande polisonger.
För att sedan gnaga på en fläskstek (mindre miljöpåverkan) och en alkoholfri öl till det. Men tills dessa flyktiga
tilldragelser inträffar får ni väl roa er bäst fan ni vill. Ni kan ju till exempel köpa nya solstolar och planera
semesterresorna. Nu ska det ju resas klimatsmart, med tåg, det är ju det senaste.
Och det kan ju vara trevligt att åka tåg till Finspång. Ja, eller till Paris eller Istanbul. Vart ni åker lägger jag
mig inte i, huvudsaken är att ni åker någonstans, så att ni inte blir griniga.

Ljuset har kommit tillbaka, för dom som gillar det. Perbensonligen sover jag bättre i mörker men det är ju olika hur
man tycker om att slagga. Eller slafa som tysken säger. Nackdelen för er med ljuset är ju att fläckarna på era kläder
som under vintermörkret doldes, kommer nu fram som fyrbåkar i ljuset. Som sagt, hög tid nu att boka tvätt-tid för
skjortan med blodfläckarna på, efter det sedvanliga slagsmålet med morbror Ruben efter Julmiddagen. Ljuset
återkom, men inte värmen ännu. Ingen idé att klä av sig för tidigt, för då är det väl risk för förkylning med
medföljande flimringar i fnösket.

Förresten, medan ni väntar på våren kan ni göra som husse, anmäla er till en kurs! Han har anmält sig till en kurs i
Kung Fu, för han tycker mycket om kungafamiljen. Så han ser fram emot att lära sig mer om när Drottning Kristina
levde rövare i slaget vid Lützen. Eller hur det nu var. Det enda han egentligen vet i saken är att det var Olov
Sketkonung som dog av ärtsoppan.

Tänk på vad ni säger, hör och gör. Både hemma och på rastgården. Annars gör någon annan det åt er.
Ni tvåbeningar borde göra mer som vi hundar när ni hamnar i konflikt, alltså bitas eller fly, men den instinkten börjar
ni tappa. Men min pölare Ali Ben hade ett förslag häromdagen:” Abou Flemtis, tvåbeningarna kan ju kompensera det
med giftigheter, hajaru len? Eller taskig andedräkt kanske? Efter en trippelmacka med vitlök, ansjovis och pesto så
vinner dom varenda förhandling, jag svär bre!”

Har det nu så bra som ni förtjänar, eller bättre, kasta kuddar på varann som flörtkulor så hörs vi kanske mer längre
fram när ni mest anar det. Slåss inte, men slå någon med häpnad. Och gläfs gärna en hälsning till din drylling i
Trekvista, morrhåret Laban. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Rapport från möte med Studiekommittén 190129

Studieplanering 2019.
Studieplaneringen håller på som bäst då Studiekommittén träffar
ombudsgrupperna just nu. Produktgruppen har redan planerat sina studier
när ni läser detta och övriga ombudsgrupper kommer att planera. Det som
sedan följer är att Papperstreans styrelse, alla kommittéer och alla övriga
fackliga förtroendevalda skall kontaktas för att se över om det finns några
behov av studier som fattas. Detta leder i slutänden till ett resultat som skall
malas vidare i Gävle-Dala-distriktet och i Förbundet.

Studier i Papperstrean i framtiden.
Vi har under ett antal möten nu diskuterat om hur vi skall arbeta med våra
studier i avdelningen i framtiden. Detta för att vi skall klara av att möta de
krav som kommer i framtiden. Vi diskuterade att vi måste bli mer aktiva
med studieuppsökeri så att vi på detta sätt kommer närmare våra f
örtroendevalda och våra medlemmar i Papperstrean. Frågan kommer att
fortsätta att diskuteras ännu ett tag på ett antal kommande möten i
Studiekommittén.

Studieutbud i Pappers 2019.
Det är beslutat att Pappers kommer att genomföra:
2 Förbundskurser, 2 Lag & Avtal, 2 Miljökurser, 1 Ungdomskurs, 1 Ekonomiutbildning, 1 Revisorskurs.

Till detta tillkommer utbildningar anordnade av LO, Runö Folkhögskola och ABF

Nästa möte. 27 mars 2019 kl.08:00-16:00 i VU-rummet på 152:an (som vanligt).

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2019!
Studiekommittén:  26/3
Pappersutbildningar:
Ungdomskurs: 13-16/5 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 5/4-2019.
Förbundskurs Steg 1 9-12/9, steg 2 30/9-3/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Lag & Avtal: Steg 1 16-9/9, steg 2 8-10/10 i Göteborg, senaste anmälningsdag 1/6-2019.
Ekonomiutbildning: 19-21/11 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 2/10-2019.
Miljökurs: Steg 1 11-14/11, steg 2 3-5/12 i Göteborg, senaste anmälningsdag 27/9-2019
Revisionskurs: 10-12/12 på Runö Folkhögskola i Åkersberga, senaste anmälningsdag 27/9-2019.

Utbildningar på Runö Folkhögskola
Huvudskyddsombud 1:
27-29 maj, senaste anmälningsdag 29 mars.
19-21 augusti, senaste anmälningsdag 20 juni.
7-9 oktober, senaste anmälningsdag 9 augusti.
25-27 november, senaste anmälningsdag 27 september.

Huvudskyddsombud 2:
10-12 juni, senaste anmälningsdag 12 april.
23-25 september, senaste anmälningsdag 28 juni.
9-11 december, senaste anmälningsdag 11 oktober.

Hej!
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Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka på LO:s hemsida förutom ”Insikter”. Kallelser till
de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista anmälningsdatum. Du kan
redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som skulle passa. Gå gärna in på Pappers
och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant för just dig. Adresserna till dessa hemsidor
finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.

Länkar om studier.

Pappersindustriarbetarförbundet: 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 länken nedan och klicka
på ”Kalendarium” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter
som är planerade och senaste ansökningsdatum för kursen.
 www.pappers.se

Runö Folkhögskola. Genomför ett flertal arbetsmiljöutbildningar.
Gå in och titta på deras program på nedanstående adress.
https://www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/

LO: Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant.
Om så är fallet hör du av dig till mig så skall vi tillsammans titta på frågan och
om intresse finns anmäla dig till utbildningen. Du kan söka alla utbildningar utom
”Insikter” i utbildningsprogrammet
http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/los_centrala_kurskatalogg

Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu möjlighet att anmäla sig till utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på någon av
ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande till mig på
studieorg@papperstrean.se direkt efter att du anmält dig där du skriver:
 Namn.

 Telefonnummer som jag kan nå dig på, om behov finns.

 Vilken utbildning du har anmält dig till.

 Vem som genomför utbildningen, exempelvis Pappers, Runö eller LO?

 När utbildningen kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till dig om det behövs.
Detta för att jag så snabbt som möjligt får reda på när någon har anmält sig.

Du kan också precis som tidigare anmäla dig till mig. Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka in den till mig
precis som vanligt i ett internkuvert adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Det går även bra
att skicka via e-post studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten.
Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns oftast där på
måndagar 8:00–16:00 om jag nu inte har jobbat natt före (A-Skift).
Telefon: 026-191053.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson  Din Studieorganisatör
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Papperstrean Ung
  After Stopp!

Papperstreans egen ungdomsträff  infaller i år efter premiären av vårstoppet!
Anmäl ditt intresse till Ungansvarige redan nu!

Datum: 29 maj
Tid: 08.00-16.00

Plats: Ej fastställt

Utbildningar
Det har kommit in flera anmälningar till årets upplaga av Pappers Ungdomskurs som går av stapeln i april.

Det ska bli superkul att träffa er alla från Papperstrean där!

LO:s ungkurser:
Om Facket,  24–25 april, Falun. Sista anmälningsdag 26/3!
Beskrivning: Om Facket är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO: Ungs utbildningspaket.
En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter,
kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Om Samhället,  22–23 maj, Gävle. Sista anmälningsdag 24/4!
Beskrivning: Om Samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO: Ungs utbildningspaket för unga upp till
30 år. En kurs som ger dig en grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är
uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.

Ungansvarig
Sandra Johansson

sandra.johansson50@gmail.com

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson  Transport
Evelina Enander Sjökvist Lut & Kraft
Per Thollin PM 4-5
Anders Edlund Underhåll mek.
Julia Hillblom Fiber
Sandra Bogren Bohlin Utlastningen

Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.

Håll dig uppdaterad via hemsidan www.pappers.se/ung-2020
och följ projektet på           instagram p_ung2020
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Nu är det dax för årets första turnering.
Det blir som vanligt en dubbelturnering med lottade lag på plats.
Upplägget kan variera, beroende på hur många som anmäler sig. .
 
 Datum: 10/3 ( Söndag ) Tid: Kl. 13:00-17:00 Plats:  Korpenhallen (Alderholmen)
 
Skicka intresse till henrik.skog@billerudkorsnas.com
 
Mvh Henke

Hej alla badmintonspelare!

                        Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Sex BillerudKorsnäsare har lämnat in sina målsponsringslappar till Pappers avd 3 och var med i en extra dragning.

Michael Wallin
 Vann en tredygnsvistelse i en Sociala Fondens lägenhet i Stockholm.
Dragningen skedde på Papperstreans expedition den 25 februari 2019.

Tarja har dragit vinnaren.

.

En blomma och ett stort tack och stöd till
Alla ni som deltog i målsponsringen. Många bäckar små, det blev 1 890 kronor till Barncancer-
föreningen.
BillerudKorsnäs, Sociala Fonden, Pappers avd.3, Karskäringen, Tarja Rautiainen

Tillsammans hjäper vi barn med cancer.
Gestriklands fotbollsförbund/Gefle IF fotboll, Roger Hallqvist
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Papperstreans årsmöte genomfördes för ett par veckor
sen, även i år vid Elite Grand Hotell. Det blev en lugn
och sansad tillställning med ca 55 stycken medlemmar
som deltog.

Inbjuden gäst var Janne Westman, Pappers avd 4 vid
Fors. Tidigare ordförande, men som numera bytt ut
ordförandeklubban till golfklubbor då han blivit en
nybliven glad pensionär.

Efter inledningstal och öppnande av årsmötet valdes
Janne Westman till årsmötesordförande som därefter tog
över ordförandeklubban

Janne tackade för inbjudan och förtroendet att få leda
årsmötet. Janne gjorde det med van hand och på ett
föredömligt vis. Verksamhetsberättelser, ekonomin och
revisorernas berättelse behandlades. De sedvanliga
valen genomfördes utan några som helst dramatiska
förändringar. Det blev bland annat omval av
Samordnande Huvudskyddsombudet Peter Karlsson,
Kassören Mats Linander, Ledamöterna Michael Wallin,
Bo Myrberg och Revisor Magnus Jonsson. Värt att
notera är att Papperstreans ungansvarige Sandra
Johansson valdes in som styrelseersättare på den
vakanta plats som funnits sen ett par år.
Janne höll ett fint avslutningstal bland annat om det fina
samarbetet med Pappers avd 3 och övriga avdelningar i
Gävle Dala distriktet under alla år han varit med.

Innan årsmötet avslutades berättade Papperstreans
”Sandror” Sandra Johansson och Sandra Bohlin om de
aktiviteter som planeras inför Pappers 100-årsfirande
2020 i Stockholm.

Rapport från Papperstreans Årsmöte
Papperstreans Ungansvarig Sandra Johansson har hela
tiden ingått i projektgruppen som en av sex
representanter som jobbat fram förslaget till
ungdomssatsningen, Ung-20, som kommer att
genomföras i samband med förbundets 100-årsjubileum
2020. För att lyfta fram och inspirera dagens och
morgondagens unga fackliga ledare.
Firandet genomförs mellan 29 september - 2 oktober
2020 i Stockholm för ca 2 000 ungdomar och
medlemmar under 30 år.

Därefter avtackades Janne Westman för ett mycket väl
genomfört årsmöte som årsmötesordförande och en
gåva överlämnades med bland annat ett standar och en
ryggsäck fylld med lite smått och gott.

Dessutom avtackades Monika Kock för sitt mångåriga
uppdrag som förtroendevald i Avdelning 3. Monika har
tidigare varit skyddsombud på kvalitets lab, och  varit
engagerad i studiekommittén,  jämställdhetskommittén
och under många år i Fackligt Sociala kommittén,
numera Papperstreans stödgrupp.

Papperstreans ordförande tackade också styrelsen för
ett mycket gott samarbete, alla Skyddsombud,
Valberedning, Revisorer och andra som utfört uppdrag
åt avdelningen och sist men inte minst personalen, Tarja
Rautiainen som gör ett jättejobb som är ovärderlig för
avdelningen och Pappers medlemmar.

Efter att årsmötet avslutats och styrelsen konstituerat sig
så bjöds det på en god middag och dryck innan
hemgång.

Karskäringsredaktionen

Thomas Pettersson valberedare
Jan Vestman mötesordförande
och Kjell Johansson sekreterare
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Bilder från
Papperstreans

årsmöte

Ordförande
Kjell Olsson

höll ett
inledningstal

Jan Vestman från avd 4 Fors
avtackades som mötesordförande

Monika Kock avtackades efter en lång facklig karriär

Mats Linander och Yngve Berglind ville vara med på bild

Sandra Johansson

Erik Kernehed sträcker inte gärna upp handen

Pappertreans nya fana

Fotograf  Peter Karlsson
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FÖRELÄSNING
Paul Svensson, syns ofta i TV-rutan där han lockar med förförisk matlagning. Han föreläser om hållbar mat,
gastronomi och om mat för alla sinnen.
Måndag 13 maj: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30 – 19:30
Tisdag 14 maj: Föreningshuset, Gävle kl. 17.30 – 19.30
Sista ansökningsdag 7 april.

SPORT
Söndag 17 mars från Frövi och Gävle till skidspelen i Falun.
11.30 Start, individuell (F) damer 10 km. 14.30 Start, individuell (F) herrar 15 km
Pris: 225kr och skattepliktig förmån 225kr. I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 4 biljetter per sökande. Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Lördag 23 mars från Frövi och Gävle Fotboll: Sverige – Rumänien
Matchen börjar kl 18:00. Pris: Kostnaden är 240 kr och skattepliktigt förmån 255kr per person.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 4 biljetter per sökande.
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Fredag 7 juni från Frövi och Gävle Fotboll: Sverige – Malta
Matchen börjar kl 20:45.
Pris: Kostnaden är 240 kr och skattepliktigt förmån 255kr per person.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 4 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 28 april.

EVENT
Fredag 30 augusti från Frövi och Gävle till Dalhalla och
The Hives, Mando Diao, The Sounds
Tre av Sveriges bästa liveband, The Hives, Mando Diao och The Sounds
intar Dalhalla. Välkommen till en exklusiv och helt unik rockkväll!
Biljetterna är placerade på kategori grön sektion B.
Pris: 850 kronor och skattepliktig förmån 915 kronor.
I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag: 9 juni.

Lördag 25 maj:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120kr och skattepliktig förmån 125 kr. I priset ingår bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 31 mars.

MÄSSRESOR I priserna ovan ingår bussresa och entrébiljett till en mässa.
Max 6 biljetter per sökande.

Allt för sjön  Lördag 9 mars
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor. Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Nordiska trädgårdar och Explore  Lördag 23 mars:
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor. Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Bo och bygg samt underbara barn  Lördag 12 oktober. Mer info publiceras på hemsidan under våren.

Allt för hälsan och Sthlm Food and Wine  Lördag 9 novMer info publiceras på hemsidan under våren.

På gång med Sociala Fonden …
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LOKALA EVENT
Välkommen till succékonserten Från Broadway till Duvemåla
- en föreställning som turnerat för fulla hus runt om i hela
Sverige sedan 2016.Här drabbar stora röster och stora känslor
samman i ett musikaliskt pärlband av de största och mest älskade
hitsen från musikalernas förtrollade värld.
Det är med stolthet vi kan presentera några av Sveriges absolut
främsta musikalartister tillsammans på en och samma scen.
Dessa har huvudroller i bagaget från bland annat Phantom of the Opera, West Side Story, Kristina från Duvemåla,
Cats, Broarna i Madison County, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady, Rent, Jekyll & Hyde, Livet är
en Schlager, La Cage aux Folles och Sound of Music.
I höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila Adéle, Niklas Asknergård och Malena Tuvung.
Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till vår nya solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta och
bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa sångare av tidningen Sweden Rock Magazine.

Söndag 22 september: Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.Sista ansökningsdag: 17 mars

Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla, örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8. Pris: 240 kronor och
skattepliktig förmån på 255 kr.Sista ansökningsdag: 24 mars

Fredag 16 augusti: Diggiloo, Strömvallen Gävle
Proppfylld med några av våra mest folkkära artister, grymma dansare
och stor ensemble – Sveriges soligaste sommarturné Diggiloo är tillbaka
för att återigen bjuda på tre timmar underhållning. Det blir härlig musik,
massor av skratt och en stor dos kärlek precis som vanligt!

Om du gillar Diggiloo kommer du att älska 2019 års årgång. Det blir en sommar som bjuder på kära återseenden av
efterfrågade favoriter. Jessica Andersson, eller ”mamma Diggiloo” som hon också kallas, är tillbaka och det är
veteranen Magnus Carlsson också! Och inte kan vi väl åka ut på turné utan vår egen programledare och
pappakropp David Lindgren? Mariette kunde inte heller hålla sig utan hoppar på världens bästa sommarjobb för
andra sommaren i rad. Vår 17:e turné är laddad med ännu fler stjärnor. John Lundvik, multitalangen som tagit SM-
brons i både Mello och 100 meter stafett, gör Diggiloo-debut liksom countrystjärnan Mimi Werner.
De får dessutom sällskap av stjärnornas stjärna! Casper Janebrink tar med sig alla Arvingarna ut i gröngräset.
Biljetterna är placerade sektion A rad 17 och 18. Pris: 295 kronor och skattepliktig förmån på 300 kr.
Sista ansökningsdag: 31 mars

Lördag 2 november 2019: Mia Skäringer: Avig Maria
– No more f***s to give Göransson Arena
Den utsålda turnén ”Avig Maria – No more fucks to give”
fortsätter även till våren och hösten 2019. Mia beskriver
föreställningen som ”En hyllning till kvinnan – den feminina energin.
Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse.
Berättelsen om mig”.
Manus: Mia Skäringer. Regi: Helena Bergström.
Biljetterna är placerade på främre parkett. Pris: 350 kronor och skattepliktig förmån på 350 kr.
Sista ansökningsdag: 24 mars

Kulturutlottningar pågår! Mer information finns på Fondens hemsida.
Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande!

Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.



- 20 -

Blir flyget kraftigt försenat finns det olika
regelverk som styr vilken ersättning som
man har rätt till. Utöver schablonbelopp
kan du få pengar för olika omkostnader
och förlorad arbetstid.

I ett första steg ska flygbolaget hjälpa dig med det rent
praktiska. Rätt till service och assistans har man oavsett
orsak till det inställda eller försenade flyget. Det kan vara
allt från en smörgås till övernattning på hotell.

Vid försening mer än 3 timmar har du enligt EU:s regler
rätt till kompensation med ett schablonbelopp. Då gäller
att flyget ska avgå från en flygplats inom EU, eller ska
ske med ett flygbolag med hemvist inom unionen.

Reser du från Sverige till Thailand får du alltså
kompensation, men uppstår förseningen på hemresan
och bolaget har sin hemvist i Asien blir du utan.

Ett flyg från Stockholm till London som är försenat tre-
fyra timmar ger dig rätt till 250 euro i ersättning. Är
avståndet längre, till exempel Stockholm-Gran Canaria,
stiger summan till 400 euro. Maxbeloppet är 600 euro.

Parallellt med det har kan du också ha rätt till skadestånd
för kostnader du haft, enligt den så kallade
Montrealkonventionen som cirka 130 länder skrivit
under. Det kan röra sig om betalda hotellnätter eller
lokalresor som förverkas, eller förlorad arbetsinkomst.
Maxbeloppet för skadestånd är drygt 50 000 kronor.

Klaga ska man alltid göra direkt till flygbolaget. Gör det
skriftligen, så att det finns bevis på vad kommunikationen
innehållit. På sajterna hallakonsument.se och
konsumenteuropa.se finns tydlig kommunikation hur man
går till väga.

När flyget blir försenat

För Sverige gäller att du skall klaga inom 2 månader.
Men i andra länder kan reglerna se annorlunda ut. Ligger
extraordinära omständigheter, till exempel väder bakom
förseningen kan bolagen friskriva sig från ansvar. Har inte
bolaget svarat inom sex veckor, eller om man inte är nöjd
med det svar man fått, kan man vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden, ARN, för att få tvisten prövad.
I vissa fall är det bara ett annat lands tvisteorgan som ska
ta ställning till kravet, konsumenteuropa.se har
information om detta.

Medlemmar i Pappers är försäkrade i

”Klaga direkt till
flygbolaget. Gör det
skriftligt så att det
finns bevis på vad
kommunikationen

innehållit.”


