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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  21 december. Se till
att lämna in  ert material
senast  den 18 december.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

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

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

"Vår personal"

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

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.

Tarja

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson
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et Ung i Pappers

Det sjuder av facklig ungdomsverksamhet i
Papperstrean igen! Papperstreans ungdomsansvarige och
ungdomskommittén har börjat komma igång riktigt bra
som ni kan läsa om i detta nummer.

Jag träffade delar av ungdomskommittén för någon vecka sen
och blev otroligt imponerad. Vilket driv och engagemang och
vilka planer de har. Nu gäller det att hålla i den energi och det
engagemang som finns, spinna vidare på och bygga verksamhet
av. Resten av fackliga organisationen måste ge plats och

                                                        stöttning, medan de unga måste våga fylla den  platsen och
                                                     kräva sin rätt.

När nu företaget anställer yngre medarbetare måste facket vara med och informera ungdomarna.
Det är viktigt för Pappers att engagera ungdomar i vår bransch både genom att informera om
fackliga rättigheter och om de goda framtidsutsikter som finns i många av de branscher vi
organiserar.  Och vem tror vi bäst informerar om detta till ungdomarna? Jo, givetvis
ungdomsansvarig och ungdomskommittén. Om vi äldre fackliga företrädare backar upp dessa
ungdomar är de mest lämpad e att informera om vad facket gör och fackliga rättigheter m.m.

Att lyfta de fackliga frågorna ur ett ungdomsperspektiv och lyfta fram den yngre generationens
talan och frågor är otroligt viktigt. Det är ofta som diskussionen sker över huvudet på de som
faktiskt är berörda. Därför måste vi äldre fackliga företrädare ta emot våra yngre medarbetare som
nu anställs inom vår bransch och väcka intresse hos de för fackliga frågor. Detta är en del i det vi
kallar facklig närvaro.

Om vi låter ungdomsverksamheten vara en naturlig del i verksamheten och tror på den yngre
generationen kommer Pappers att utvecklas och bli starkare. Det är också viktigt att de yngre
möter och lyssnar på den kunskap som de med längre erfarenhet har. En stark
ungdomsverksamhet behövs både för att säkra framtidens behov av fackliga ledare och
representanter, men även för att idag få en större dynamik och bredare verksamhet i
organisationen. Vi blir starkare idag, samtidigt som vi tryggar Pappers framtid. 

Om vi tror på och lyfter ungdomsverksamheten kommer det bidra till ett starkare Pappers i
framtiden likväl som i nutiden. Det gäller att vi alla är med och bygger för framtiden. Likväl som
stommen är viktig, behöver skogen planteras igen!

Skyddsombud
Nu är Svenskt Näringsliv (SN) i farten igen som ni säkert redan hört och läst.
Fler skyddsombud behövs – men SN anser att skyddsombuden ska frikopplas från
facket.

Bättre möjligheter att frikoppla skyddsombudsrollen från facket måste finnas. Skydds- eller
arbetsmiljöombuden har en lång historia i Sverige. För många arbetsgivare är de en välkommen
samtalspart för att få arbetsmiljöarbetet att fungera bättre.

Även de regionala skyddsombuden (RSO) fungerar i många fall bra och är uppskattade av
arbetsgivarna, men bilden är inte entydig.

Hej igen!



- 4 -

Svenskt Näringsliv har därför tagit fram rapporten ”Dags
att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver
moderna regler och roller”, där förslag till förändringar i
regelverket kring skyddsorganisationen presenteras.

I en kartläggning av frågor som kom in till Svenskt
Näringslivs medlemsorganisationers rådgivare framgick
det att problem och konflikter som kopplas till
skyddsorganisationen är långt ifrån ovanliga.
I dag är det så att det råder stor brist på skydds- och
arbetsmiljöombud. Samtidigt är regelverket kring hur de
ska utses föråldrat enligt Svenskt Näringsliv (SN)
Det tillkom för 40 år sedan då arbetslivet såg helt
annorlunda ut än nu. Då dominerades arbetsmarknaden
av stora företag med fasta strukturer och den fackliga
anslutningsgraden var väsentligt högre.
I ett modernt arbetsliv borde rimligen den som är mest
lämpad och som har sina kollegors förtroende vara den
som blir skyddsombud

Det regelverk som ger facken företräde att utse
skyddsombud, i praktiken endast egna medlemmar, trots
att de kanske bara står för en liten del av medarbetarna
framstår som allt mer otidsenligt enligt SN. I ett modernt
arbetsliv borde rimligen den som är mest lämpad och
som har sina kollegors förtroende vara den som blir
skyddsombud.

I dag uppfattas skyddsombudsrollen allt för ofta som
oattraktiv. SN ser exempel på arbetsgivare som tvingas
betala extra för att få medarbetare att ta på sig rollen.
Det måste finnas bättre möjligheter att frikoppla
skyddsombudsrollen från facket och den behöver göras
mer attraktiv om vi ska få fler att ta detta viktiga
uppdrag.

Ändå skjuter staten varje år till över 100 miljoner kronor
till facken för att de ska bedriva denna verksamhet?
Dessutom planeras nu en utvidgning av den.

SN vet att dessa frågeställningar är långt ifrån
okontroversiella men betydelsen av ett välfungerande
arbetsmiljöarbete och samverkan mellan arbetsgivare
och medarbetare ute på arbetsplatserna är allt för stor
för att man inte ska ta i frågan.

Vad säger man? Man blir i alla fall inte förvånad över
deras utspel...

Förbundsmöte

Den 22-23 november är det dags för Pappers
förbundsmöte vid Vidbynäs gård utanför Södertälje.

Där kommer Förbundsmötet bl.a. att behandla och
besluta om Förbundets verksamhetsplan för 2018,
behandla motioner som skickats till förbundet,
medlemsavgifter för 2018 m.m. I kommande nummer av
Karskäringen kommer en rapport från förbundsmötet.

Börje Wallén

Förra veckan fick vi information att Korsnäs och
Pappers avdelning 3s tidigare medarbetare Börje Wallén
avlidit efter en tids sjukdom. Börje arbetade på
elverkstan och var under många år aktiv i Papperstrean.
Han satt i styrelsen mellan 1986 och 1991 och var bl.a.
sekreterare, studieorganisatör och ivrig pådrivare i
debatter och förhandlingar. Han medarbetade flitigt i
Karskäringen och var även förste tryckare när vi tryckte
tidningen själva på egen tryckpress.
(Läs Ulf Westins minnesord)

Slutord

Företaget håller för fullt på att förbereda och planera
schemalagda u-tiden för 2018. Så småningom kommer
ni och vi att få del av planeringen.

När ni får del av planeringen måste ni, var och en gå
igenom förslaget för att se om det verkar  Ok. Anser ni
att det är brister och felaktigheter i planeringen måste ni
på en gång agera och i första hand påpeka det till er
närmaste chef. Då finns ev. möjligheten för dem att
korrigera detta. I andra hand hör ni av er till oss, så får
vi ta det med företaget.

Ha det bra!

Kjelle
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Beredskap Mek.

Vid förhandlingen i september lyfte Pappers frågan
om att de fått kännedom om att sommarjobbare på
Mekavdelningen under sommaren fått frågan om att
ingå i beredskapen och undrade om detta är lämpligt
med anledning av deras oerfarenhet och riskerna på
avdelningarna.

Företaget tog till sig frågan och återkom i senaste
förhandlingen med ett förtydligande kring detta. Att
sommarjobbare skall ingå i beredskapen är inget
Företaget eftersträvar. Under sommaren 2017 var
två erfarna sommarjobbare med i beredskapen under
varsin vecka. Under beredskapsperioden gick de
med en erfaren beredskapshavare och även mek-
samordnarna fanns som backup. Företaget avser att
följa upp beredskapsplanen för kommande sommar
i samband med semesterplaneringen.

Lönetrappa Fiber

Företaget har under hösten förhandlat med Pappers
om förrändad körkompetens på Fiber vilket senare
fastställdes. Pappers lyfte i den förhandlingen även
betalningsfrågan. Företaget hävdade då att det är en
annan fråga som kommer i en senare förhandling. I
senaste förhandlingen fick Pappers förslag på ny
lönetrappa presenterat för sig.

Avdelningschefen anslöt till förhandlingen och
redogjorde för det förslag till ny lönetrappa som tagits
fram för Fiber. Pappers tog till sig förslaget och
återkommer.

Skiftschema Lok (Pappers)

Vid skiftschemarådet den 7/9 enades rådet om att
göra en justering av lokets skiftschema för att
möjliggöra att vi följer regelverket om 70 timmars
arbetsvecka.

I det skiftschema som loket har sen tidigare
innefattade förstaveckan 71 timmar.Därför kommer
förstaveckorna i schemat justeras så att fredagens
dagskift jobbar 08:00-17:00 istället för 08:00-18:00.
Detta får till följd att u-tiden utökas med 9 timmar.

Ett första förslag var att förändringen skulle gälla från
när det nya schemat för 2018/2019 börjar gälla
d.v.s. från 1/4-2018.

Pappers återkom vid senaste förhandlingen och
önskar att en diskussion förs om att tidigarelägga
övergången till 70 timmars arbetsvecka enligt det nya
schemat. Parterna beslutade att undersöka av detta
närmare. Frågan tas upp igen på nästa förhandling.
Pappers påtalade även att det är viktigt att lokgruppen
inte gör någon extra övertid under förstaveckorna.

Flex28/flextidsram vid deltidsarbete

Pappers lyfte vid förhandlingen i augusti frågan om
att en medlem som arbetar deltid fått avdrag för flex
28 trots att det enligt dem borde ha varit flex.

Företaget tog till sig frågan och återkom vid senaste
förhandling med svaret att det låg fel stämplingsmall
för medarbetaren i Medvind. Detta är nu rättat och
justerat bakåt i tiden.

Förhandlingsrapport

      Planerad U-tid 2018.
Tänk på att när du får se din planerade U-tiden för år
2018. Att om du vill ändra något på den, så måste du
snarast prata med din närmaste chef. Ju tidigare chefen
får reda på eventuelll felplanering ju större chans finns
det att den blir rättat.

                Nästa förhandlingsdag 24 november
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               Tips när du skriver en insändare.
Gör först klart för dig vad du vill säga i insändaren. Skriv gärna kortfattat ner vad du ska skriva om på ett
anteckningspapper. Ordna sedan dina anteckningar till en disposition, gärna efter det här mönstret:

1.Problem och orsaken till problemet. 2. Kort faktabeskrivning.
3.Argument med exempel. 4. Förslag och uppmaning.

Beskriv redan i första meningen vad du vill säga med din insändare. Det går bra att börja med en fråga, ett
påstående eller ett citat. Sedan utvecklar du dina tankegångar efter dispositionen.
En viktig tumregel är att skriva kort och enkelt. Då har du de bästa möjligheterna att bli läst av många.
En lång faktaspäckad insändare blir sällan läst till slut, om innehållet inte är mycket intressant.
Avsluta insändaren med ditt namn eller en signatur.

Jag skulle vilja tillägga att långa insändare inte bara sällan blir lästa.
De blir sällan publicerade. Tidningarna snålar med utrymmet.

Redaktionen

MBL-Teknik
Företaget har efter tre förhandlingar fastställt förslaget
som man presenterade i en MBL-info den 13
oktober. Den är i flera delar.

Förrådet:
Den första handlade om förrådet, där företaget
klargjorde att man bl.a. måste arbeta med möjliga
förbättringar och effektivisering av vår verksamhet inom
Teknik. Vi har även krav på ̈ flat rate¨ i budgeten för
fasta kostnader vid Gävle Bruk. Utveckling och
renodling av förrådsverksamheten för att möta
framtidens behov är ett led i detta.

Förslaget innebar att tre befintliga kollektiva tjänster
ersätts med en tjänst inom tjänstemannaområdet
(Förrådstekniker). Bemanning på Förrådet efter
föreslagen förändring är 7 förrådsarbetare (kollektiva)
en förrådstekniker och en assistent (tjänsteman).
Pappers reserverade sig mot den bemanningsminskning
som förslaget innebär. Förändringen träder succesivt
ikraft under 2018. För att skapa bra förutsättningar för
övergången tillsätts en förrådsarbetare på projekt/visstid
under hela 2018 och en blivande pensionär arbetar fram
till 30/4 2018.

Centrala Teknikservice
Även här klargjorde företaget att man måste se över och
rationalisera verksamheten inom Rep-gruppen och
Bemanningsreducering inom gruppen Rep och det finns

en effektivitetspotential inom gruppen att utnyttja tiden
mer effektivt genom att bl.a. bereda och schemalägga
arbete.  Företaget tänker inte tillsätta en ersättare efter
en tidigare pensionsavgång inom Centrala Teknikservice.
Gruppen minskar med en befattning från 6 till 5 st.

Centrala förhandlingar

Inget nytt gällande Lokalavtal, Pappers och
Göransson
Förhandlingarna 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.

Frågan lyftes vidare till centrala parter efter att
Göranssons kontaktat Industriarbetsgivarna för att få
hjälp i frågan. Parterna dvs. Industriarbetsgivarna och
Pappers har därefter haft central förhandling i frågan
och även där har man strandat i frågan. Den stora
skiljefrågan gäller lönen för de som ev. väljer att följa
med. Det är för stor skillnad mellan den lön man har
idag och det Göransson erbjuder.

Vad som nu händer är fortfarande lite osäkert.
Troligen kommer frågan att avgöras av en lönenämnd
innan december månads utgång. Vad det i så fall
innebär vet vi inte i dagsläget.

Övrig förhandlingsrapport.

Förhandlingskommittén.
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Arbetarrörelsens Intressenter AB (ARI) är ett aktiebolag som ägs av ett antal fackförbundsavdelningar och
arbetarekommuner i Gävleborg och Norduppland. ARI ska enligt bolagsordningen förstärka rörelsens
opinionsarbete, folkbildning och idéutveckling. Verksamhet finansieras med avkastningen på de pengar som
bolaget fick när det 2012 sålde sina aktier i Gävletidningar AB. Det handlar om pengar som arbetarrörelsen
investerade i Arbetarbladet 1993.

Detta är ARIs delägare:
ABF Gävleborg
Elektrikerförbundet Region Mitt
Handels avd 26
Hofors arbetarekommun
IF Metall Gävleborg
IF Metall Uppland
LO-distriktet Dalarna Gävleborg
Ockelbo arbetarekommun
Pappers avd 2
Pappers avd 3
Seko Gävle Dala

För att göra det lättare att hålla igång en kontinuerlig verksamhet anställdes 1 juni 2017 en
verksamhetsansvarig
Jan - Henrik Sandberg som alltså är den ende anställde.

ARI har antagit en verksamhetsplan för perioden fram till 31 december 2018.

 Den innehåller följande aktiviteter.
 Anställning av valarbetare i Hofors och Ockelbo arbetarekommuner.
 Opinionsbildning. Hjälp till delägarna med att skriva debattartiklar och insändare.
 Utbildning i hur man bildar opinion i sociala media.
 Utbildning om hur Sverigedemokraterna kan bemötas.
 Stöd till Stig Dagerman-priset.
 Möjlighet för delägarna att söka bidrag till olika aktiviteter.
 Vissa möjligheter för utomstående att söka bidrag.

Vill du veta mer om ARI?  Då ska du höraav dig till mig.

Jan-Henrik ”Henka” Sandberg, verksamhetsansvarig
e-post: janhenrik.sandberg@gmail.com
telefon: 070 - 226 37 71

Arbetarrörelsens Intressenter AB
- en presentation
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Lasse Wåhlstedt hälsade oss välkomna och öppnade konferensen och lämnade över till Pappers
ordförande Matts Jutterström.

Matts tog upp vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågorna inom förbundet och denna gång var det stort
focus på en extern föreläsare som heter Thomas Beäff. Thomas presenterade sig och berättade att han har
bakgrund som yrkesinspektör/arbetsmiljöverket, internationell standardiseringsexpert inom säkerhet och
arbetsmiljö sedan 1993.

Han arbetar numera som expert till olika företag och som nämndeman i domstolar. Thomas visade ett bra
men enormt stort material (235) bilder gällande tex SAM, delegering och inhyrning så att det blev en hel del
att ta in på två dagar.

Utöver det gick vi igenom några händelser/olycksfall som hänt i Branschen och vi tittade på en mall för
riskbedömning som används i Fiskeby. Vi avhandlade också en del arbetsskade/medlemsförsäkringar innan
vi gick på en tipsrunda i dom fina omgivningarna runt Rönneberga.

Med vänlig hälsning
Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud.
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     Börje Wallén 1946 – 2017
Det var med stor sorg jag sistlidna allhelgonahelg, mottog
beskedet att Börje Wallén avlidit. Den förhatliga cancern
hade åter skördat ett liv alldeles för tidigt.

Börje arbetade på elverkstan och var under många år aktiv
i Papperstrean. Han satt i styrelsen mellan 1986 och 1991,
var sekreterare, studieorganisatör och ivrig pådrivare i
debatter och förhandlingar. Han medarbetade flitigt i
Karskäringen och var även förste tryckare när vi tryckte
tidningen själva på egen tryckpress. Det var också i
kulturarbetet som jag främst lärde känna Börje. 1979 var

vi med om att bilda sånggruppen ”Upp trälar”, för att sjunga och spela arbetarsånger på fackmötena och
1983 var vi  medlemmar i en kulturkommitté inom Papperstrean, där vi bland annat utvecklade
arbetsplatsbiblioteket, köpte konst till matsalarna i fabriken och, inte minst, samarbetade med Folkteatern.

Börje tog sedan flera steg vidare: han blev krönikör och vinskribent i Arbetarbladet, han började med
teater, något som sedan skulle följa honom livet ut. Han skådespelade, regisserade och producerade. Han
snickrade, drog el och skurade golv. Allt med samma glada humör. För sitt engagerande kulturarbete
erhöll han Gävle kommuns kulturpris och ett välförtjänt teaterstipendium.

Börje gick aldrig riktigt i pension. De sista åren drev han projekt med Boulognerkaféet och som allt-i allo i
Bomhus Folkets Hus. I somras gjorde han sin sista teaterföreställning: ”Arvet efter Arne”, både som
skådespelare och regissör. Scenen var samma scenvagn som vi använde vid de legendariska
Trekantenfesterna i slutet av 1980-talet. När Gävle Kommun skulle skrota scenvagnen, köpte Börje den
och rustade upp den på sant Börjemanér.

Gävles kulturliv har med ens blivit så mycket fattigare och jag, och många med mig, har mist en god vän.
Med sin okuvliga livsglädje, sitt engagemang i allt han företog sig, att alltid vara beredd att räcka en
hjälpande hand, var Börje ett föredöme. Orden räcker inte till för att beskriva den tomhet han lämnar efter
sig.

Börje – du saknas oss!

Ulf Westin

Är du jaktintresserad, då finns det plats på Västergårdarnas jaktlag i Oslättfors,
2 mil utanför Gävle! Gäller både älg och småvilt. Ca 4200 ha jaktmark finnes.
Ansökan gäller för jaktsäsongen år 2018/19
och ansökan ska vara inne senast 30 mars-18.
För frågor och information, kontakta Ordförande Erik Kernehed på
erik.kernehed@billerudkorsnas.com
eller mobil 070-731 12 22

Jaktintresserad
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Den 9:e November åkte jag, i ett sällskap av fem, för
första gången till Dublin.  Som många andra svenskar

har jag varit i London
både inte bara en, utan
flera gånger. Men
detta var som sagt,
första gången i Dublin.
Men långt ifrån sista.
Jag kan varmt
rekommendera ett
besök. Det var mindre
och lite lantligare än
London, men ändå
modernare
bebyggelse. På sina
håll nästan futuristisk.

På Dublins flygplats var det via en trappa man tog sig
både ombord, och av planet. Dom gjorde stor affär av
att staden grundades av vikingar en gång i tiden, så alla
sken upp när dom hörde att man var från sverige.

Folket visade sig vara vänligt och hjälpsamt, och
snacksaliga. Plus en stolthet i hur dom förde, betedde,
och klädde sig. Första eftermiddagen där, efter att ha
installerat oss i den bokade trerumslägenheten, vecklade
vi upp en stadskarta utanför på trottoaren för att
bestämma i vilken riktning vi ville gå. Genast dök det
upp en medelålders skäggig man med gröna kläder som
pekade ut nöjesdistriktet ”Temple Bar” på kartan, plus
närmaste bättre pub. Det visade sig att de flesta pubar
hade live musik. Framförallt irländsk folkmusik som de
flesta besökare kunde utantill och sjöng med i. Och
många inhemska ölsorter, både stout och ale, varav
många jag inte hört talas om. Det är ju mest Guinness vi
ser i sverige. Även irländsk whiskey, vars tillverkning var
äldst i världen hävdade dom på en whiskyprovning vi
var på (rekommenderas!), fanns av många sorter som
jag inte sett till här på
våra systembolag.

I t ex London har man
ju större och bredare
utbud när det gäller
shopping och

restauranger. Men här på Irland låg tonvikten på det
inhemska hantverket, både i klädväg och smycken. Och
även vad det gäller maten så var den bästa maten dom
inhemska rätterna, särskilt ”Irish stew”, en lammgryta
som jag tyckte var väldigt god. Prova också det
irländska nötköttet, som är i världsklass, om ni får
chansen. Enbart gräsbete, till skillnad från våra svenska
kossor som mestadels äter brasilianskt kraftfoder.

Fredagskvällen var den fredag när sverige mötte Italien
och blev klara för VM-slutspel. Vi hittade en trevlig pub
som gärna visade matchen på storbilds-TV.  Det var fler
svenskar där och någon enstaka italienare (som blev allt
tystare ju längre matchen led), plus irländare som gärna
pratade fotboll. Men dom förstod inte alls Zlatans
storhet, utan för dom var det Henrik Larsson dom
pratade lyriskt om, som den bäste svenske spelaren
genom tiderna, enligt dom.

Höjdpunkten var
lördagens litterära pubtur
(rekommenderas!). Dom
är ju ohöljt stolta (med
rätta!) över sina författare.
T ex James Joyce, Oscar
Wilde och Samuel
Beckett. En annan berömd
irländsk författare,
Brendan Behan, brukade
benämna sig själv som : ”A drinker with a writing
problem”, enligt de två skådespelare som med bravur
spelade upp scener från författarnas böcker, samtidigt
som dom lotsade oss deltagare till ett antal av de
vattenhål de törstiga författarna föredrog.

Den trevliga kombinationen av trevligt väder (11-12
plusgrader), trevligt folk i en trevlig stad med god öl och
whiskey, och en intressant historia som för ett millenie
sedan var, till viss del,  gemensam med vår, genom
Dublins vikingabakgrund. Denna kombination som sagt
gjorde detta till en mycket trevlig resa som jag kommer
att göra om. Och rekommenderar.

//Mikael Persson

Dublinweekend November-17
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken Benicken alla byrackor, gatukorsningar, mångbeningar och Kalixtikar!
(Ja, varför ska tikarna från Kalix exkluderas? Vi måste tänka på mångfalden!).
Säg till mig bara om någon osyndpatisk jycke kränker er mångfald, så kommer
jag på stört om biter den kanaljen i sno…eh…snorhornet! Hoppas ni morr fint i
kotan, aortan, pancrean, gluteus maximus och andra inre och yttre organ. Plus
hårfästena. Och att normaltiden som vi återgått till sen sist har benkommit er väl?

Husse tycker det är en fördel med det tidigare mörkret, för nu syns inte
fläckarna lika bra när han har spillt på sig korintsås och fläskpudding.
Ben framöver när ni äter de kommande Julborden får ni se upp för i dom
lokalerna är det upplyst vanligen, så där syns det bättre om ni spiller på er
doppet i grytan. Så håll er över bordet när ni stoppar in julkorven.

Perbensonligen gillar jag mörkret, då kommer man hundan med mycket. Ben en del, eller ganska många, mår ju
sämre när det är mörkt. Men det kan ju vara praktiskt också när inte alla skavanker och damm (eller dam) syns
så bra. Det kan ni ha i åtanke nästa gång ni går till farmor med klenäter och isoleringsband. Ja, ni slipper dammsuga
åt henne alltså! Fattaniväl! Husses farmor använde sitt isoleringsband till att linda bandyklubban. Så fort det var ett
dåligt program på TV slog hon bandyklubban i TV:n. Ibland satt hon och slog hela kvällar, jag tror hon hade en
hemlig dröm att bli halvback i Huge. Ben inte fick hon något kontraktsförslag inte. Typiskt exkluderande.

Men dom som prompt vill ha mera ljus benhöver bara vänta mindre än en månad innan det vänder och blir ljusare
igen, för då är det Vintersolstånd (det heter så!). Så då gäller det att ni passar på. Ja, med det som ni nu vill passa
på med alltså! Och det lägger inte jag mig i vad det är, det får ni väl hitta på själva! Kanske passa på att pussla och
pyssla så går tiden i mörkret fortare? Ett pussel föreställande Finspång till exempel? Varför Finspång? Varför inte?!
Varför ska Finspång exkluderas? Tänk på mångfalden!

Om mångfalden sa min pölare, Afghanhunden Ali Ben, så här häromdagen: ”Shoo bre brusjan! Fett najs att jag får
vara med på ett hörn ibland! Då ökar mångfalden, hajaru len? Och jag snackar en blandning av svenska, arabiska,
ryska, spanska och kroatiska. Snacka om mångfald! Vid min kurats, jag svär bre!”

Ja, det vore väl trevligt om vi inte bara förverkligade oss själva, utan också mångfaldigade oss (läs er). Passa på att
göra det t ex hunder Vintersolståndet (det heter så!). Tänd lyset (nattlampan?) istället för att exkludera mörkret.
Var snälla mot varandra, se var ni går, och ha det brö så länge. Benminstone tills ni får det icke odelade, men dock
tvivelaktiga nöjet att höra från mig igen. Och gny gärna en hälsning till din mysfarbror i Bakvattnet, Femfeningen
Stånk-Orvar.

Högvoffningsfullt    Flemton

Elljusspåret runt Rudsjön
BillerudKorsnäs kommer i samverkan med Gävle kommun att uppgradera elljusspåret
runt Rudsjön och runt Signalberget med början i vecka 47.

Vi uppskattar att detta arbete kommer att pågå i cirka 4 veckor med en begränsad tillgång till motionsspåret.
Syftet är att vi vill höja kvalitén på spåren och därigenom främja möjligheterna till att motionera.
Vi ber om överseende och ser fram emot ett nyrenoverat motionsspår.

BillerudKorsnäs.
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Funktionsutbildningar.
Det är för närvarande svårt att rekrytera deltagare på
våra funktionsutbildningar för kassörer, revisorer och för
våra valberedare. Vad detta beror på är oklart just nu
men frågan kommer fortsätta att diskuteras. Ett förslag
som diskuterades är att anordna en endagsutbildning för
kassörer i samband med kassörskonferensen.

Styrelseutbildning.
Det har åter börjat diskuteras en funktionsutbildning för
styrelseledamöter. Vad en styrelseutbildning skall
innehålla och hur lång den skall vara är inte klart i
dagsläget och kommer att fortsätta diskuteras. Det finns
önskemål att man skall genomföra en provutbildning
under 2018. Det under förutsättning att man hinner ta
fram utbildningen.

Studieplanering 2017.
Erfarenheter från Distriktens studieplanering under våren
2017 diskuterades. Det var ett nytt upplägg där man
genomförde distriktets studieplaneringskonferens och
distriktsmötet på samma tid och plats. Man började
mötet med en gemensam 3 timmars utbildning i kampen
mot främlingsfientlighet och intolerans. Förbundet
informerade grupperna gemensamt i ett antal frågor.
Synpunkter framkom att det inte fungerat så bra som
den borde i några distrikt. I vissa fall var dagordningen
för optimistiskt planerad och tiden för att diskutera nästa
års studieplaner var alltför snävt tilltagen så det fanns
knappt tid att diskutera studier över huvudtaget.

Studieorganisatörskonferens 6-7 november.

Ankomst till utbildningar.
Om du tvingas börja din resa före klockan 06:00 för att hinna i tid till
evenemanget har du möjlighet att åka dagen innan och övernatta. Om du
påbörjar resan efter klockan 06:00 har du inte rätt till övernattning.

Avtal om ekonomisk ersättning vid utbildningar och konferenser.
Det finns inte någon uppgörelse med vår nya motpart
Industriarbetsgivarna så vi fortsätter med den gamla med
Skogsindustrierna tills vidare. Uppstår det något problem så skall man
kontakta förhandlingsavdelningen på  Förbundet.

Studieorganisatörens roll i avdelningen.
Mötet diskuterade om Studieorganisatörens roll i avdelningen och att
uppgiften förändrats genom åren. Hur och med vilka frågor skall
studieorganisatören arbeta med i framtiden? Det är svårt att rekrytera
nya studieorganisatörer i  vissa fall. Frågorna kommer att tas upp till
diskussion i samband med medlemsdialogen under 2018 när Förbundet
besöker alla avdelningar.

Studieplanering 2018.
Ett liknade upplägg som 2017 är planerat med
gemensamt datum och plats för studiekonferensen och
distriktsmötet under våren 2018. Det kommer även
denna gång genomföras en gemensam utbildning.
Synpunkter på att det måste finnas tid att diskutera
studier i dagordningen framfördes.

Studier 2018.
Förutom de obligatoriska grundutbildningar som vi
genomför under många år rapporterade distrikten sina
behov av nya alternativt nygamla förslag på utbildningar
som det finns behov av på våra avdelningar. Vilka
förslag som det finns möjlighet att genomföra både på
kort och lite längre sikt får vi se. Frågorna kommer
fortsätta diskuteras.

Ung-19 ”Eget förbund i framtiden?”
En konferens kommer att genomföras 2020 där alla
Pappers medlemmar under 30 år kommer att bjudas in
att delta för att diskutera ungdomsfrågor och
framtidsfrågor i Pappers. Vi har för närvarande drygt
1600 medlemmar under 30 år i Pappers. Det finns ett
mål att 800-900 personer deltar på konferensen.

Utbud studier 2018.
Studieutbudet 2018 finna att finna på Förbundets
hemsida www.pappers.se, bara gå in och titta.

Hej!
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Studieutredning i Pappers.
Förbundsstyrelsen har beslutat att tillsätta en grupp på
två personer som skall se över Pappers studier och
studiesystem och hur Pappers skall arbeta med studier i
framtiden.
Frågan skall utredas och vara klar 2:a kvartalet 2018.

Budget 2018.
Förbundet redovisade förslaget till budget för Pappers
studier & konferenser 2018.

LO-utbildningar.
Pappers har hittills erbjudit vissa utvalda delar av
utbudet på LO. Det finns diskussioner att göra hela
utbildningsprogrammet tillgängligt och att man skall
kunna anmäla sig till den utbildning där tidpunkten
passar. Inget är klart men besked i frågan kommer så
snart den är diskuterad och beslutad.

Arvode och stipendie 2018
Utbildningsarvode Stipendie
Vecka  6 680 kr 4 520 kr
Dag  1 336 kr    904 kr
Timme     172 kr    113 kr

Avtackning & Hej då!
Kristina Svensson från Gruvön och Roger Berglund från
Hallstavik tackade för sig då detta var deras sista
studieorganisatörskonferens i Pappers. Båda två har
arbetat med studier och fackliga frågor under många år
och har gjort det med den äran. Jag kommer sakna
båda två nu när de försvinner. Ibland känns det tråkigt
när människor blir gamla och färdig för pension men
dessa båda hårdingar är mycket väl värda att få lite mer
tid till eget förfogande.

Tack för allt Kristina och Roger!!

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

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2017/2018:
Inplanerade datum för studiekommittén: 21/11, 2018: 9/1, 13/3
POSK 2018: 13-14/3, 22-23/5, 28/8, 7-8/11
Handledarkonferens 2017: 11-13/12

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö: 9-12/10,              sista anmälningsdag snarast.

Pappers Förbundskurs: Steg 1 22-25/1, Steg 2 27/2-2/3 2018 på Rönneberga.   sista anmälningsdag 8/12.

Lag & Avtal: Steg 1 5-8/3, Steg 2 3-5/4 2018 på Rönneberga.                              sista anmälningsdag 19/1.

Pappers Miljökurs: Steg 1 13-16/3, Steg 2 10-12/4 2018 på Hotell Gillet.    sista anmälningsdag 29/12.
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Under oktober månad åkte jag som ungdomsansvarig
ner till vår huvudstad för att delta i LO:s
Ungdomsansvarigutbildning. Tillsammans med 42 andra
ungdomsansvariga från olika förbund tog vi oss igenom
en mycket intensiv och lärorik vecka. Den känslan jag
har med mig hem efter denna veckan är hur otroligt
viktigt det är att fortsätta det fackliga arbetet. Vi kan inte
bara luta oss tillbaka och hoppas på att det våra
föregångare kämpat för kommer att bestå. Vi måste
fortsätta kampen för våra rättigheter. Vi ungdomar måste
även våga ta plats och driva våra frågor – för vi är inte
bara framtiden, vi är NU också.
Arbetet inom ungdomskommittén börjar ta fart ordentligt
och vi arbetar just med att ta fram en 3-årig
verksamhetsplan.
Har du en idé, ett förslag eller en fråga som du vill att
ungdomskommittén ska driva? Tveka inte att höra av
dig!  Oavsett om du är ny i facket eller har varit med ett
tag så finns en del utbildningar som man kan anmäla
intresse till. Nedan följer några utbildningar som jag kan
rekommendera:
Pappers Ungdomskurs
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.

Om Facket (LO-kurs, datum ej satt ännu)
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.
Innehåll:
-      Människovärde.  -      Unga arbetare och makten
på arbetetsmarknaden -      Klass och rättvisa.
-      Facklig aktion och påverkan.

Vad är LO?
LO står för Landsorganisationen i Sverige
och är ett sammarbete mellan 14 svenska
fackförbund där Pappers är ett av dem.

LOs idé är att det lönar sig att driva frågor
tillsammans. Att vara med i facket ger dig
trygghet, men också gemensam styrka att
med andra påverka arbetslivet och
samhället. LOs styrelse  utgörs av
representanter från varje förbund.

Vill du veta mer om LO kan du besöka
www.lo.se

Om Samhället (LO-kurs, datum ej satt
ännu)
OM Samhället är en i raden av tvärfackliga
ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket.
En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring
hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är
uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och
varför LO samverkar med just socialdemokraterna. 

Innehåll:
-       Den fackliga ideologin
- Rätten till ett värdigt arbetsliv
- Ordning och rättvisa
- Opinionsbildning och facklig kamp 

Är du inresserad av någon av utbildningarna
eller har andra funderingar är du välkommen
att kontakta undertecknad.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson

sandra.johansson@billerudkorsnas.com

Ungdomskommittén
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Skinkcup i Bowling
Ta chansen att delta i årets Skinkcup, som spelas 17:de december kl 12:00 i Gävle Bowlinghall.
Samtliga medlemmar i Kornäskorpen är välkomna att delta, bara att skicka in en anmälan.
Det är gratis att spela. Och medlem i Korpen är du när du har någon form av anställning på BillerudKorsnäs!
För pensionärer och Swedpaper gäller det att ha löst medlemsavgiften innan start.

 Tävlingen spelas med lottade lag, där man turas om att slå sitt slag varannan ruta. Vi lottar lagen, och tar där
hänsyn till hur mycket man har spelat tidigare. Allt för att göra tävlingen så jämn som möjligt.
Vinnarna i tävlingen får varsin julskinka.
Sista anmälan är den 15 december.
Anmälan skickas till:
klacken@bredband.net
eller mobil: 070-673 38 86

Är ni intresserad av att Pappers kommer ut och informerar om försäkringar,
Pensions, Fackligt Sociala, Arbetsmiljö, Rehab eller andra aktuella frågor på
ex. team eller liknande arbetslagsträffar under cirka 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

Informerar!
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Återigen har Social Fonden gett oss BillerudKorsnäs-
anställda förmånen genom en föreläsning av en mycket
intressant person.
Denna gång var det
”Däkan från Pinan”,
Mi Ridell, som
förklarade om hur
kroppsspråket
fungerar.

Jag börjar med en liten
presentation av Mi ifall
någon inte har koll på
vem hon är.
”Däkan från Pinan” är Blekingska och betyder, Bruden
från Karlskrona. Hon är en snart 50-årig tjej,
Karlskrona-ambassadör, gift, mamma till 15-åriga sonen
Max och har verkligen huvudet på skaft. Ni som drar
blondinskämt och inte var på denna föreläsning ska veta
att, Mi tog död på alla tankar om uttrycket ”en dum
blondin”!

Mi har studerat psykologi och är dessutom utbildad
mental tränare. Hon utvecklade sitt intresse för
kroppspråk genom en slump. Det var polisen som
undrade ifall hon, som duktig skådespelare, kunde
komma och föreläsa om hur kroppsspråket fungerade
inom teatervärlden.

Intresset för kroppsspråk ökade och för att lära sig mer
om detta, kontaktade Mi den före detta F.B.I-agenten
Joe Navarro. Han har utbildningar i hur man läser
kroppsspråk och rankas som en av världens bästa i
detta ämne! Utbildningen sker över internet och efter
några månader fick Mi ett personligt mejl från Joe där
han undrade, ”vem är du och vad jobbar du med?”
Anledningen var att, Joe reagerade på hur Miss Ridell
stack ut från de övriga deltagarna och hade så mycket
lättare att ta in all information. Det är inte lätt att bli
antagen på denna kurs,

det finns enbart 12 platser per år tillgängliga.
Och dessa platser väljs omsorgsfullt ut efter hur
personernas ansökan ser ut.

Jag satt tillsammans med Mi och hade ett personligt
samtal innan föreläsningen, för att få höra vem hon
egentligen är och hur hon ser på livet i allmänhet.

Det första Mi poängterade var att, se till att leva livet!
Följ din önskan och skjut inte upp allt till framtiden.
Framförallt inte det roliga som får dig att må bra!
Prioritera livet så du alltid har glädje att se fram emot.
Hon pratade om sin egen GPS= Glädje-Passion-
Sanning, som levnadspelare.

Mi är operautbildad, har alltid älskat att stå på scenen
för att sjunga och spela teater. Hon har medverkat i
massor av roliga evenemang som Gester med gester,
teaterföreställningar och gästspelat hos Stefan & Krister
på Vallarna i Falkenberg. Hon har även en liten roll i den
högaktuella Gåsmamman. Men det absolut roligaste hon
gjort var ”Rena rama Rolf”! Kärleken och värmen som
fanns under inspelningarna var det underbaraste hon
upplevt. Att få jobba med Lasse Brandeby och Robert
Gustavsson samt andra i uppsättningen, bidrog till att det
hela tiden fanns skratt i luften.

Om vi nu går vidare och berättar om själva föreläsningen
fick vi lära oss en hel del nytt om hur människan och
kroppen fungerar när vi träffas.
93% av vad vi säger är kroppspråk! Detta fördelas på,
7% har röstens betydelse, 38% är dialog och 55% är
utseendet när man säger något! Detta gäller i stort sett
alla, förutom Stockholmare. För deras ansiktsuttryck
försvåras på grund av mycket botox, sa hon med glimten
i ögat.

En Däka från Pinan
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Män ska inte klä sig i röda kläder, kvinnor bör undvika
gröna. Blå färg ger trovärdighet och gult ger inspiration.

Mi talade en hel del om hållning och vikten av att må
bra! Dålig hållning ger ökad kortisol och det i sin tur ger
ett dåligt mående med ökad stress. Genom att sträcka
på sig, ökar mängden testosteron i kroppen! Hon talade
om att G-punkten som sitter i bröstet. Det är den som
får oss att må bra! Genom att sträcka upp sig och skjuta
fram bröstet lite extra, då kan det hjälpa oss att må
bättre. Amy Cuddy, en psykolog vid Harvard University,
propagerar för något som kallas för ”High power
poses”, händerna i sidorna. På så sätt får man bättre
hållning och det är viktigt för vårt mående.
”Fake it til you become it” kallar hon det. Lyft blicken
och låt bli mobiltelefonen, ifall ni vill ha respekt! Vinn din
respekt genom att återtitta och möta blicken på den du
talar med. Att gestikulera frigör arbetsminnet. Man ska
definitivt INTE ha händerna i fickorna, skramla med
nycklar, leka med pennan eller fladdra med blicken!
Om man inte vet vad man ska göra med händerna, då
är en High power pose det bästa. Ett bra exempel på
det finns på YouTube ifall man kollar in Lars Ohly.
Han visste hur man viftade med armarna han!
Vill man lära sig mer om detta, investera då i boken
”Kroppen ljuger aldrig”, som Mi Ridell skrivit.
En lämplig julklapp kanske.

Det är omöjligt att se i ansiktet ifall någon ljuger. Men
man kan i allafall se om någon är bekväm eller obekväm
i sitt samtal. Det som avslöjar lögnen mest är foten och
det sker omedvetet! Men inte ens där finns sanningen
om lögnen.

Att lägga huvudet på sned och öppna halsen är en
omedveten handling som visar att man är ofarlig.
Då blottar man strupen och visar sig sårbar. Om man
behöver säga något och känner sig obekväm, ta tre
djupa andetag för det lugnar hjärnan. Att fundera på
rosa elefanter eller kvällens middag kan skapa nervositet
istället för att man fokuserar på det man verkligen vill få
fram.

Har ni någon gång ställt er frågan om, vilka är de tre
viktigaste personerna i ert liv? Fundera en stund på
svaret.. Hur många tänkte helt ärligt på er själva bland
dessa tre personer? Glöm aldrig bort dig själv och hur
viktigt det är att ta hand om oss själva. Se till att få
egentid för att skapa ett bra mående, då orkar du
mycket mer sedan! Du kommer alltid att vara en del av
andras upplevelse, på både gott och ont.

Avslutningsvis tänkte jag delge er ett gammalt fint
indianordspråk som Mi skickade med oss och det är
mycket tänkvärt.

”Det bor två vargar inom dig. Den ene är ond och
den andra är god. Vilken av dessa två vargar som
vinner, beror på vem du matar”

Glöm aldrig det!

//Vid pennan Ola Carlros
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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.

EVENT
SHOPPINGRESA
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
Platser kvar, först till kvarn gäller.

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 515kr.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

MÄSSRESOR
Innan jul kommer ansökan för följande mässor att öppnas:

10 mars Allt för sjön, Fotomässan och Explore

17 mars Sportfiskemässan

24 mars Trädgårdsmässan

Priserna kommer att inkluderar bussresa
och entrébiljett mässan.
Max 6 biljetter per sökande.

På gång med
Sociala Fonden …
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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
Fullbokat, ansökan ger plats på kölista.

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
Fullbokat, ansökan ger plats på kölista.

Al Pitcher –Sverige Syndrome 27 april Gävle Teater
Al Pitchers tidigare tre soloturnéer har samtliga varit rejäla
publikframgångar som spelats för utsålda hus. Nya standup-showen
Sverige Syndrome har premiär 27 oktober och beskrivs av Al som ett
kärleksbrev till hans nya hemland Sverige.

Ingen observerar oss svenskar som Al Pitcher, med stor värme och häpnadsväckande träffsäkerhet.
Hans soloföreställningar Fika, Påtår och Nääämen it’s Al Pitcher har gett honom en stor och trogen publik.
I nya föreställningen Sverige Syndrome vänder Al på perspektivet och vi får lära känna vår nye landsman
och ta del av hans resa: från födseln i England till barndomsåren i Nya Zeeland för att sedan landa här,
med en svensk fru och två barn.

Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 195kr.  Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

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.



- 20 -

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.

Anhörigstöd.

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.

Kontaktuppgifter:
Tele 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se
Hemsida: www.gavle.se/anhorigstod

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

Många fler träffar med spännande
innehåll finns. Se hemsidan för mer
information.

Torsdag 14 december Kl:13:00
När en närstående eller vän drabbas av
sjukdom och /eller funktionsnedsättning
förändras livssituationen för alla parter.
Personal från Anhörigcenter berättar om
vilket stöd du som anhörig kan få.

Onsdag 29 november kl: 13.00
Kreativ träff för dig som tycker om att
handarbeta, fika och umgås

Tisdag 5 december
Kl:17:00
Information om att flytta till vård och
omsorgsboende. Enhetschef Annette Hed-
lund berättar hur det fungerar och du får
möjlighet att ställa dina frågor och
funderingar.
Förhandsanmälan krävs.


