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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 20 december. Se till
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senast  den 17 december.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
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Expeditionen har telefontid:
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Huset där vi finns kallas 152an.
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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

Äntligen!
Snart
börjar

det.
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Hej igen!
Hur mår vi på jobbet egentligen?

Det är stort fokus på personlig skyddsutrustning på alla bruken
nu, vilket är jättebra och så ska det vara. Men hur är det med
den psykosociala trivseln på jobbet?

Pappers centrala arbetsmiljökommitté menar i vart fall att den
är långt ifrån vad den borde vara på många bruk. Visst är det
högkonjunktur och fullt ös i produktion, men det är inget som
direkt avspeglas i hur många faktiskt mår ute på bruken.

På många bruk har omorganisationer och de alltmer tighta, slimmade och nedbantade
organisationerna skapat oro och stress, menar man. Jobbet har blivit mer hektiskt för alla.
Överallt. Ja, allt som gjordes förr ska nu göras av färre och på kortare tid, vilket i sin tur äventyrar
säkerheten och kan leda till allvarliga arbetsplatsolyckor, befarar kommittén.

Ett annat exempel på försämring är upplärningen, alltså tiden som finns avsatt för erfarna
medarbetare att lära nyanställda hur allting fungerar. Det förekommer även att vikarier lär upp
vikarier och liknande.

Medarbetare mår dåligt på alla bruk, över hela landet! Hur tar det sig uttryck? En del säger upp
sig eller funderar på att göra det. Andra går in i väggen, sjukskriver sig och är borta en längre tid.
Då kommer nästa fråga, ersätts de som är sjuka?

Känslan här vid Gävle bruk är att man trivs med sina närmaste arbetskamrater men att stämningen
på vissa håll har blivit klart mycket sämre än tidigare, bl.a. pga. de omorganisationer som skett
under senaste året och bristfälligt eller dåligt ledarskap. Det här gör att en del medarbetare mår
dåligt och man vill inte ställa upp på samma sätt som tidigare. I dag värderar man ledigheten mer
och för att få välbehövlig vila och återhämtning mellan passen. Förr var man mer sugen på
pengarna. Vi brukar säga att tappade sugar ökar på vissa håll. Det här är en jätteviktig fråga för
företaget att ta tag i. Vi ser saker som hänt och händer lokalt härsom gör att medarbetare mår
dåligt, blir sjukskriven och som tom. sagt upp sig. Ska vi ha det så?

Ny checklista mot sexuella trakasserier.
I kölvattnet av #metoo# har det lanserats en checklista som ska motverka sexuella trakasserier på
jobbet. Fack och arbetsgivare har tillsammans tagit fram checklistan som är tänkt att ge både
chefer och skyddsombud praktiska verktyg för att motverka sexuella trakasserier på jobbet.
Det är den ideella arbetsmiljöorganisationen Prevent, som ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK,
som står bakom listan.

Man vill göra det enklare att göra rätt. Efter vågen av #metooupprop# förra hösten efterfrågade
flera branscher hjälp med att motverka sexuella trakasserier och destruktiv jargong på jobbet. Ett
första steg är att helt enkelt börja prata om problemen. Det handlar om att få upp de här frågorna
på bordet. Man kanske tror att detta inte förekommer på arbetsplatsen.

Men det är också en kunskapsfråga. Vad är sexuella trakasserier? Man måste få kunskap om vad
det är och att det inte är okej, och skapa ett klimat där människor känner sig trygga och vågar
prata.
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Förutom checklistan, har Prevent även tagit fram kontrollrutiner och en medarbetarenkät. Materialet innehåller
dessutom tips och råd om hur man ska agera i fall någon har blivit utsatt. Särskilt viktigt är att hålla koll på
samtalstonen på jobbet. Ofta börjar det med en dålig jargong. Om den inte stoppas finns risken att man går över
andra gränser. Frågan handlar om civilkurage. Att våga säga ifrån, och att våga säga ifrån också för andras räkning.

Förbundsmöte

Den 21-22 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 2019, behandla motioner som
skickats till förbundet, medlemsavgifter för 2019 m.m. I kommande nummer av Karskäringen kommer en rapport
från förbundsmötet.

Färre uppsägningar än befarat.
Ett tjugotal anställda kommer att bli varslade på Iggesund Paperboard. Förhandlingarna gick klart mycket bättre än
vad Pappers lokalt befarade.  Det var i mitten av juni som Holmenkoncernen meddelade att man skulle varsla 150
anställda om uppsägning  däribland 105 kollektivanslutna. För personalen kom beskedet som en kalldusch, inte
minst med tanke på att så många på bruket väntas gå i pension inom kort.

Sedan dess har fack och arbetsgivare förhandlat och i början av november, nästan fem månader senare, kom
parterna överens. Överenskommelsen innebär en minskad bemanning på 94 anställda i stället för 105 som bolaget
först aviserade.Av de 94 personerna har emellertid 26 sagt upp sig eller gått i pension. Därtill kommer 16 att
erbjudas pension eller någon form av avgångsvederlag. Dessutom försvinner ett fyrtiotal vikariat, vilket innebär att
det bara blir ett tjugotal som kommer att varslas.
Personliga samtal har nu inletts med de personer som kommer att omplaceras eller lämna företaget.

Barnjulfesten 6 januari 2019.

Tiden går fort, och om lite mera än en månad är det dags för Fackens 71:e barnjulfest. Facken det vill säga Pappers
och PTK/L har haft ett förberedande möte inför detta event. Kom ihåg att lägga in söndagen den 6 januari klockan
13.00 -15.00   i er planering, så ni kan delta med era barn, barnbarn vid denna trevliga tillställning som genomförs
vid Föreningshuset
Mer info kommer på annons och i decembernumret av Karskäringen och på Papperstreans hemsida.

Slutord

Företaget håller för fullt på att förbereda och planera schemalagda u-tiden för 2019. Ganska snart så kommer ni och
vi att få del av u-tidsplaneringen.

När ni får u-tidsplaneringen presenterad för er 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 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. Se separat skrivning om u-tidsplanering.

Ha det bra

Kjelle Är du klar med krattningen av löv?
Snart är äntligen vintern här igen.
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Förhandlingsrapport
MBL-Info/förhandlingsrapport

Fabriksplanering/Kartongbruket
Den här MBL-förhandlingen  informerade vi om i senaste Karskäringen. Den handlade om företagets förslag till en
organisationsförändring som berör både Fabriksplanering och Kartongbruket. Ett förslag om att flytta inrivningen
från EBH-Utlastning till Kartongbruket.
De 6 fordonsförarna på EBH-Utlastning behålls på 6-skift och ansvarar för skiftbilen dygnet runt. Under en
övergångsperiod ska fordonsförarna även se till att bandet till inrivningen fylls på. Detta kommer därefter tas över
av 2-skiftarna där de 6 fordonsförarna kan hjälpa till vid behov.
Tre operatörer anställs till inrivningen på kontinuerligt 2-skift och kommer att organisatoriskt ligga under
GC dag  Stefan Rosén.

Förslaget innebar även att Transportavdelningen reduceras med en befattning då utlastningen tar över skiftbilen
dygnet runt, samt reducering med en befattning av servicegruppen EBH.
Övertaligheten kommer att hanteras med naturlig avgång.

Pappers sa Ok i förhandlingen till företages förslag, förutom de delarna där man reducerar personalen, det vill
säga Transportavdelningen och EBH vilket vi också reserverade oss emot på grund av att en redan hårt belastad
grupp kommer att belastas ytterligare när man tar bort befattningar.
Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019.

Tillsättande av Gruppchefer
Som det tidigare informerats om är behovet stort för tillsättningar av Gruppchefer ”GC” på Gävle bruk.
De tillsättningar som tidigare gjorts och vi rapporterat om var Gruppchef för auto massabruk-Robban Almqvist
och för PM 4-Mia Anderung.

De MBL-förhandlingar gällande nya Gruppchefer som vi därefter har sagt Ok till är:
Mek. Kartongbruket vilken blev Mattias Stark, Central Teknikservice-Stina Persson.
EBH-Mattias Holmgren, PM 5, Lotta Eriksson och Erika Wengberg och för Fiber-Christoffer Lindberg.
Vi har även haft MBL gällande tillsättning av sektionschef för underhållsberedning vilken blev Lina Nordin.

Massabruket
Den här MBL-förhandlingen gällde företagets förslag på organisationsförändring vid Massabruket.  det vill säga
avveckling av produktionsservicegruppen vid Lut & Kraft och Fiber.
Förändringen innebar i korthet att företaget tar bort produktionsservicegruppen vid Lut & Kraft och Fiber och
lägger deras arbetsuppgifter på övriga organisationen. Pappers reserverade sig mot beslutet.

Det vi nu jobbar med är att försöka hitta en så bra lösning vi kan på den övertalighet som blir med anledning av
organisationsförändringen.

Vi återkommer med förhandlingsrapport från lokal reguljära förhandling i decembernumret
Kommande förhandlingsdag för det är den 24 november



- 6 -

                        Fackligt Politisk rapport.
Den politiska situationen i Gävle kommun har nu klarnat.
Det blir S, MP, C och L som tillsammans kommer att styra. Den gemensamma politiska plattformen för den
politik som de tänker bedriva ser ganska bra ut. Moderaterna och SD är förstås besvikna och försöker så gott
de kan klanka ner på det politiska arbetet och sina före detta allianskollegor i C och L.

Höjer vi blicken och spanar ner mot den kungliga huvudstaden kan vi konstatera att det svåra arbetet med att
bilda regering fortsätter. C och L hjälpte till att rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister och Annie Lööf
har nu fått en vecka på sig att sondera möjligheterna för ett samarbete över blockgränsen. Samtal kommer att
hållas med alla riksdagspartier utom V och SD. Det ska mycket till om detta ska resultera i något resultat,
kanske kan det leda till att C och L närmar sig S och MP. Den som lever får se.

Fackligt Politisk ansvarig.

                 AD gav facket rätt att granska löner.
Fackets rätt att granska lönerna vägde tyngre än ickemedlemmars integritet, har Arbetsdomstolen slagit fast.
Det var i maj 2016 som Peab Asfalt vägrade lämna ut lönelistor över samtliga anställda till Seko.
Enligt arbetsgivaren skulle det strida mot den dåvarande personuppgiftslagen att lämna ut uppgifter om
namngivna anställda som inte var med i facket.

Seko ansåg sig behöva listorna även för oorganiserade för att kunna granska så att lönerna var korrekta.
Kravet hade stöd i kollektivavtalet och när uppgifterna inte lämnades ut stämde facket arbetsgivaren och
Sveriges Byggindustrier i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott och krävde 200 000 kronor i skadestånd.

I slutet av oktober kom domen som gav facket rätt. Domstolen anser att facket haft ett berättigat intresse av
att kunna kontrollera att löneöverenskommelsen med arbetsgivaren följs.
Detta intresse väger enligt domstolen tyngre än det skydd för den personliga integriteten som dåvarande
personuppgiftslagen gav. Peab Asfalt borde ha lämnat ut uppgifterna då det inte stred mot
personuppgiftslagen.
Företaget får därför betala 50 000 kronor i skadestånd och tillsammans med Byggindustrierna stå för fackets
rättegångskostnader på närmare 380 000 kronor.

Domen gällde brott mot gamla personuppgiftslagen som upphörde att gälla den 25 maj i år. Den ersattes då
med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, men det spelar ingen avgörande roll för sakfrågan, enligt Annett
Olofsson,   jurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit fallet.

Principen om intresseavvägningen skulle vara den samma även enligt den nya dataskyddsförordningen, säger
hon och tillägger att de nya reglerna även innebär att kollektivavtal fått en starkare ställning.
Åtaganden i kollektivavtal ses nu som en rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen och datalagen.
Fackets rätt till lönegranskning är därför minst lika bra i framtiden som domen säger.
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Företagets/Gruppchefens önskemål är
att medarbetarna kommer med sina
önskemål om planerade ledigheter för
kommande år under slutet av oktober
månad, 31/10.
Gruppchefen ska då försöka planera in
ersättare på  U-tid för de önskemål som finns för
ledigheter.

Planerade/schemalagda U-tiden ska planeras och
schemaläggas på respektive teams U-vecka, X-vecka
eller annan ledighet enligt lokalavtalet, av Gruppchefen
under oktober/november, som därefter ska delges till
medarbetarna senast 1 december. Då finns det möjlighet
att påtala eventuella konstigheter och möjlighet att
korrigera dessa innan U-tiden fastställs innan årsskiftet.

När det gäller inplanering på X-veckan så är ju praxis
att företaget ska försöka undvika planera på X-veckor i
möjligaste mån, men det kan ju naturligtvis vara så att
man av olika orsaker måste nyttja även X-veckan
(exempelvis om flera skiftlag ska delta samtidigt) och
det har man dessvärre också rätt att göra.

Företaget får efter sedvanlig partgemensam planering,
vid schemaläggning, utöver ordinarie tid i skiftschemat,
använda upp till 40 timmar per vecka av den tid som i
lokalavtalet angetts såsom utfyllnadstid (132 timmar) i
dessa timmar ingår även exempelvis

kompetensutveckling, befattningsutbildning,
arbetsplatsträffar och teamträffar. Den tid som därmed
schemaläggs utgör ordinarie arbetstid.
Vid schemaläggning av tid mot linjestopp schemaläggs
8 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd.
Minimitid för schemaläggning per dag vid skiftarbete
är 7 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd
(detta gäller ej informationsmöten, utbildning etc.)

Föräldraledighet, sparad semester och
A-konto.
Ansökan om föräldraledighet, sparad semester och
A-konto under perioden juni – augusti vill företaget ha
senast den 28 februari kommande år för att försöka
lösa önskemålen från medarbetarna.
I samband med utskicket ställs även frågan om någon
önskar arbeta på sin ordinarie semester eller kan tänka
sig att byta skiftlag under semesterperioden
Önskemålen prioriteras och behandlas enligt följande:
Föräldraledighet, Sparad semester, A-konto.

Kompensationsledighet och flex-28 beviljas normalt
inte under semesterperioden.

Dialogen.
Dialogen är viktig!
Prata med er närmaste chef snarast möjligt om något
ser konstigt ut i planeringen.

Att tänka på inför kommande planering av U-tiden.

Förhandlingskommittén

Uppdaterat
Regelverk

Äntligen har vi gjort några nödvändiga uppdateringar i vårt regelverk.
Några administrativa anpassningar till verkligheten men framför allt när det
gäller ersättningar.
Vi använder ju Försäkringskassans riktprislista som underlag för max ersätt-
ning per åtgärd.  Nu accepterar vi kostnader på upp till 300 kr över riktpris-
listan per åtgärd.  För kostnader på kirurgiska ingrepp på sjukhus används
den faktiska kostnaden som underlag.

Även våra blanketter är uppdaterade, använd dem och kasta alla
gamla som ligger och skräpar!   Allt finns på intranätet under
”Min anställning/Fackliga organisationer/Tandklubben Gävle”
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Health and safety day 2018 bestod i år av två delar. En del där fokus låg på säkerheten på jobbet med utställare
och aktiviteter på Visitors Center och en med fokus på familjer och säkerheten utanför grindarna.
På Visitors center höll BillerudKorsnäs VD, Petra Einarsson höll vid två tillfällen en presentation om varför

säkerheten först är så viktig för oss alla.

Jag arbetar inte bara med säkerheten först för min familj eller det som är anledningen till att jag vill
komma hem efter arbetet. Utan jag som VD och koncernchef har även ett ansvar för att ni kommer
hem till era anledningar och även en stark övertygelse om att alla olyckor kan förebyggas, sa Petra och
fortsatte: Ett säkert företag är ett välskött företag. För om vi bryr oss om varandra blir vi lönsamma.
Då kommer vi göra det lilla extra för varandra och företaget hela tiden.

Utöver Petras föredrag hölls en minimässa med leverantörer av personlig skyddsutrustning och representanter för
interna kommittéer mm. För den som var sugen på något att äta serverades korv, kaffe och bullar under hela dagen.
Vi kan konstatera att det gick åt en hel del korv.

Runt ett åttiotal personer provade kunskaperna i våran tipsrunda med följande resultat.
1:a pris gick till Michael Wallin
2:a pris gick till Åsa Falk
3:e pris gick till Lars Hedlund.

Till många barns och föräldrars stora glädje fortsatte vi sedan dagen hos räddningstjänsten.  Där fanns MHF på plats
för att låta besökarna testa hur det känns att gå en bana med glasögon som simulerade en promillehalt på 0,6, lära
sig hur man tar sig ur en bil som voltat på bästa sätt samt testa hur det känns att krocka i en hastighet av 7 km i
timmen. Även En bra start och Brynästigern var på plats för att aktivera de besökande barnen.
 Efter en liten ”reflextest” fick varje barn som deltagit  med sig en reflexväst så de ska synas bra i mörkret.

Jag vill avsluta med att tacka alla er som bidragit till denna fina dag. Ett stort tack till Petra, personalen
på räddningstjänsten och ett jättetack till er som deltagit i arbetsgruppen för detta.

Med vänlig hälsning Peter Karlsson.

Årets Health & Safety Day
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Nytt på Företagshälsan
Ingela Stigenberg
Så heter vår nya företagssköterska sedan några månader tillbaka
och vi tänkte ge en liten presentation om vem hon är och vad
hon önskar med sitt arbete här.

Ingela är en 52-årig två-barns mamma som är uppvuxen i Forsby,
strax utanför Gävle. Hennes föräldrar drev en butik,
Svalan Cykel & Sport som numera heter Posa´s och ligger
vid Kommunhuset mitt i centrum. Hon har under 30-års tid arbetat
på HIA-Kardiologen, Gävle Sjukhus som Hjärtsjuksköterska.
Ingela är även utbildad till akutsjuksköterska.

Det finns en önskan hos henne om att, få jobba hälsofrämjande med våra anställda på företaget. Att vara ute i god
tid, mota ”Olle i grind” och vara förebyggande med våra eventuella krämpor. I det bästa av världar önskar hon att få
vara med på informationsträffar och prata, samt göra riktade insatser för att få oss att komma igång att träna.
Det finns ingen bättre medicin än träning, vill Ingela hälsa! I flera fall kan man minska sin medicinering om börjar röra
på sig, samt att välmående ökar i takt med orken tilltar. Det gäller för oss att få balans i livet mellan arbete, träning
och vardagen. En liten dröm  Ingela har är att, få igång olika grupper som vill träna på gymmet, före eller efter
arbetet. Att träna i grupp är enklare än att träna ensam, om man vill komma igång.
Blir man kallad till Ingela på Rehab-samtal, då önskar hon gärna ha samtalet under en promenad om vädret så
tillåter. De flesta sitter stilla alldeles för mycket på arbetet ändå. Företagshälsan ska vara mer rehab än sjukvård!
Men visst kan de hjälpa till med annat om man så önskar. Det är bara att höra av sig om man har några frågor.

Men vem är Ingela som privatperson då?
Jo, det är en mycket målmedveten och envis person! Glad, positiv samt älskar att röra på sig. Hon älskar att resa,
framförallt till Grekland, där hon varit bosatt där under några år och talar även flytande grekiska. Bästa resan gick
dock via arbetet till Vadsö, längst upp i norra Norge. Ingela arbetade där som sjuksköterska och miljön med dess
naturupplevelse är helt oslagbar! Med kikare kunde man se man över de stora vidderna ända bort till den ryska
gränsen. Lite besvärligt på vintern var det, när snökaoset såg till att man inte kunde nå patienten på några dagar,
beroende på när plogbilen kom och röjde. Men som upplevelse finns det inget som slår denna tid hon spenderade i
närheten till Berings Hav. Ingela är också en före detta friidrottare som tagit steget över till Triathlon. Förutom att
hon tävlar i grenen, finns hon i styrelsen för Gävle Triathlon Klubb.

Ingela hoppas på ett bra samarbete med både företag och anställda. Chansen är stor att hon dyker upp när ni
minst anar det, på arbetsplats eller under någon arbetsplatsträff.

Vid pennan//Ola Carlson
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Nu har vårat gym på tvätten fått sig ett lyft. Efter att övervåningen varit stängd under några veckor, är det åter
öppnat. Man har målat hela lokalen och det ser fräscht och fint ut igen!
Det finns en gym-grupp bestående av några personer som försöker se till att allt fungerar till belåtenhet. Dessa är
Henrik Skog, Claes ”Nypan” Nyberg, Patrik Bergroth, Carolin Soini, Stig-Olov ”Stickan” Westlin samt Jocke
Hedqvist. Hör av er till någon av dessa om ni har förslag på hur vi kan utveckla vårat fina gym och göra det ännu
bättre!
Man har redan beslutat att köpa in 3 nya cyklar, där Korpen står för den ena och företaget sponsrar med de andra
två. En ny korsdragningsmaskin är också beställd och blir levererad vecka 49.
Det finns ett kontrakt med Nordic Gym om att serva alla maskiner 3 gånger per år.
För er som sitter och funderar över om ni ska börja träna, då finns det hjälp att få på gymmet. Micke Edvardsson
har hjälpt många att komma igång! Micke som är en före detta fotbollsspelare i Gefle IF och utbildad instruktör, har
”prova på-pass” på tisdagar mellan klockan 14:15-15:15.

Det går också att boka tid kl 11-12 tisdag-torsdag om man vill ha hjälp att komma igång.
Lunchpasset är ett mycket populärt pass! Det startar klockan 12:15 och pågår i ca 30 minuter.
När redaktionen var där, hade 9 kvinnor och 12 män anmält sitt intresse. Det är en individanpassad träning, det vill
säga, var och en tar i så mycket den orkar.

Man har olika stationer, där vissa hinner utföra övningarna fler gånger än andra. Men det är inte antalet repetitioner
som räknas! Man försöker träna på sin egna nivå och det är ingen tävling om vem som hinner mest på övningen.
Det varierar mellan cirka 60 olika individer som tränar på lunchpasset, utspritt på olika dagar. Och deltagarantalet
ökar vecka för vecka! Ett mycket uppskattat och populärt pass med andra ord.
Så res er upp ur stolen, masa er bort från soffan och bege er till gymmet vid lunchtid! Kroppen behöver röra på sig
och ni kommer att må bättre. Och gör det inte till ett nyårslöfte utan kom igång snarast. Om ni läste det förra numret
av Karskäringen så glöm inte bort ”Det händer inte mig”. För det hände mig och jag hade kunnat göra det bättre!

Utegymmet vid Kastvallen

Gymmet på Tvätten

Ett gemensamt projekt mellan BillerudKorsnäs AB och Kultur & Fritid Gävle
har bland annat. resulterats av en ”breddning” och nytt bärlager av spåret runt
Rudsjön. En översyn av själva belysningen runt spåret är också genomfört och
ska kontinuerligt bevakas.Efter ”dialog” med IK Huges Veteraner så erbjöds
de möjligheten att genomföra själva byggandet av ett Ute gym vid Kastvallen.

Detta är nu genomfört och vid Invigningen  av Utegymmet på Kastvallen den
29 oktober så infann sig ett drygt 30-tal ”eldsjälar” som glatt applåderade när
Invigningsbandet klipptes vid Kastvallen.

// Kjell

Charlotte Holmsten
– Kultur & Fritid Gävle
och Magnus Kangas
”klipper” gemensamt
Invigningsbandet vid
Utegymmet på
Kastvallen – den 29 oktober.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning korvring på er alla gatukorsningar, mångbeningar, byrackor och
andra pälsbärare! Hoppas ni morr fint i aortan, tallkottkörteln och gluteus
maximus. Och är det så att ni inte mår bra, så gå inte och dra på det i onödan,
utan sök hjälp snabbt så ni får valuta för skattepengarna. Annars finns det
företagshälsa och den Fackligt-Sociala gruppen. Trevliga farbröder och tanter
allihopa enligt husse.

 Och husse förresten, han blir alltmer fåfäng ju äldre han blir. Han köpte en bok
häromdagen som hette ”Den Sensuelle Mannen”, bara för att se om hans namn
var rättstavat. Samtidigt köpte han av ren nyfikenhet en bok som hette ”Hur
Man Bekämpar Inflationen”, vars prislapp löd: Förr 75 kronor, Nu 130 kronor. Fast nuförtiden är det mer inflation i
beteenden och ord, än i pengar. Nu ska allt från cappuccino och chokladpudding till raklödder och fotsalva vara
”krämigt”. Och allt ska vara ”färskt”, oavsett om det är det eller inte. Tänk om dom i charkdisken skulle svara
”Näfyfanken! Den är halvrutten och smakar pyton!”, nästa gång ni frågar om Mor Stinas Julkorv är färsk. Skulle
vara ganska uppfriskande om inte annat, eller hur?

Hoppas att återgången till normaltid och det tidigare mörkret har benkommit er väl? Perbensonligen så gillar jag
mörkret, då sover man bättre. Husse däremot är lite tudelad i frågan. Han är lite mörkrädd, så därför har han satt
säkerhetskedja på ytterdörren, för han är rädd för mörkrets inbrott. Men å andra sidan så tycker han att det är bra
att han inte benhöver byta kläder så ofta, för i mörkret  syns det inte när han spillt grynkorv på magen, lingonsylt på
knäna och senap mellan stortårna. Och snorat på skjortärmarna.

Ganska milt för årstiden och snöfritt än så länge, så än lyckas jag hitta lera utomhus att rulla mig i, innan husse hinner
hejda mig. Han är bara avundsjuk för han skulle också vilja hoppa i leran, men det är inte lika tillåtet för er
tvåbeningar att bete er djuriskt. Tråkigt för er, men ni får väl införa en djurisk vecka eller liknande, då ni kan få
utlopp för diverse lekar som tixempel gyttjebrottning, gömma korven och blindbock. Om ni väl har fått utlopp för era
djuriska impulser så kanske ni lyckas hundvika att smygsurfa på Kennelklubbens hemsida på nätterna i
fortsättningen.

Min pölare Julbocken ska ju ställas på plats snart också, hoppas han får stå kvar ända till Jul, precis som förra året
när ingen lyckades tända på honom. November är ju annars en månad som är en lång väntan på Jul och snö. Julsnö
alltså. Men varför vänta? Köp klapparna och kolla julgransbelysningen redan nu, så kan ni gotta er åt annat hunder
Julen. Äta knäck, hundkex och dricka glögg till exempel. Har ni ingen glögg så dricker ni grögg – varm grogg.
Ha det bra så länge, var snälla mot varandra och husdjuren. Tappa inte humöret på andra än dom som förtjänar det,
fnittra lagom och spotta inte snus i motvind. Och framför allt – jobba säkert! Och yla gärna en hälsning till din
halvmormor i Snythyttan, Strödrevaren Njulda. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet
Hej!
Studiekonferens 6-7 november på Runö.
Pelle Hasselgren & Mikael Lundh var och testade
”Förebildning 2”. Detta var en provutbildning där
man fick lära sig att hantera Förbundets värdegrund
Kort sagt allas lika värde m.m. Har Facket har blivit
bekvämt? Syftet att göra förtroendevalda till
förebilder. Om vi inte tar fajten vilka skall då ta den?
Varför skall man då vilja bli medlem i facket om vi
inte att fajten? Grupparbete om värdegrunden och
värdeord om vad och hur vi i Pappers vill att alla
skall bemötas och behandlas på ett rätt och humant
sätt. Övning av ’’Non Violent Communication’’.
Lyssna, Tänk, Bemöt
Nyanställd personal  (2st). Senior ombudsman som
skall ersätta PA som studiegubbe samt säkert lite
annat också. Mikael Nilsson jobbar nu på LO och
tidigare på Livs. Mikael har lite uppsägningstid att
avsluta innan han börjar.

Verksamhetsplanering.
Fungerar fortfarande inte optimalt men det har
jobbats med att förbättra läget. Kvaliteten på de
som kommit in skiftar och en del önskemål kanske
är för detaljerade. Det har kommit in c:a 18-21
verksamhetsplaner av 55. Nytt försök att
verksamhetsplaneringen på distriktsmöte 2 i vår.
Diskussionen hemmavid måste därför göras innan.
En fördel är att man kan upptäcka egna kommande
problem genom att andras nuvarande problem.
Studieorganisatörerna och samordnande
Huvudskyddsombudet kommer ej vara med på
distriktsmöte men kan träffas samma datum på
samma plats om man vill eller på annat datum.
Datum för distriktsmöten och
studieplaneringskonferenser kommer.

Utbud 2019
2 stycken Förbundskurs, 2 Lag & Avtal, 2 Miljökurs,1
Ungdomskurs, 1 Ekonomikurs, 1 Revisionskurs
1 FIP 3?? Brukar genomföras vartannat år men ingen
genomfördes 2018 pga. för få anmälda.
Ingen kassörskurs, den är lagd i malpåse. Önskemål om
en rehabutbildning 2018 men 9 svarade på ett förslag till
program så det blev ingen utbildning.

Gamla blanketter för inträde skall slängas bort. Gamla
A-kasseblanketten gäller inte längre. Det finns digitala
blanketter som skall användas på Förbundets register
”Sharepoint”.Ansökningar av  kurser och konferenser
finns att beskåda på PowerBi på förbundets datasystem.
Informationen förs in på Förbundet 24:00 samma dag
som anmälan kommit in. Allt hänger på att avdelningen
skrivit på ett PUB-avtal med Förbundet. Om det inte
finns något påskrivet avtal kommer man inte in i
systemet. Anmäla till ABF-utbildningar där man kan
erhålla stipendier. Förbundet bekostar endast
styrelseutbildningen. Andra ABF-utbildningar bekostas
av avdelningen. Förbundet bekostar alla LO-utbildningar
utom Insikter där Pappers har Förbundskursen istället.
 En titt på förslaget till utbildningsbudget 2019  Kolla
upp utbildningsarvode samt stipendier 2019 på
Förbundets hemsida.

Åsikter om gårdagens Förebildning 2 som var en
testutbildning. Inget fel på utbildningen men hur lång skall
den vara?Ämnet viktigt men vem skall genomföra
utbildningen, externt eller internt. Om vi skall genomföra
något liknande kanske vi skall se till att komma ut till
våra medlemmar och inte bara till en liten och utvald
grupp. Stora kostnader kan komma om vi använder
konsulter till att utbilda alla medlemmar. Diskussion om
kongressmiddagen! Förebildning 2 är ett led för att
diskutera och lösa problemet. 10 platser kvar till
ungdomskonferens 4-5 december. Ragga för att fylla alla
platser. Lite mer information om projektet Ung-2020.

Pappers Organisations & StudieKommitté (POSK)
7-8 november.
Utbildningsutbud 2019. 2 stycken Förbundskurs, 2 Lag
& Avtal, 2 Miljö, 1 FIP 3, 1 Ekonomi, 1 ungdomskurs
Processutbildningen som genomförs med ABF har
genomförts på ett antal avdelningar. Förslag på program
för nya styrelseutbildningen är utskickad på remiss och
åsikter på detta har kommit in och nu finns det ett förslag
2.0. Mål ny att genomföra en testutbildning under 2019.
Man får inte åka själv utan minst två från avdelningen
och inte hela styrelsen nu i dagsläget. Inget datum klara
och början dag 1 lunch och avslut dag 3 lunch = 2
heldagar. Liten diskussion om skillnaderna i
utbildningarna för skyddsombuden i de olika Förbunden
i LO. Det finns några nya förslag till utbildningar Inga nya
och egna utbildningar kommer inom den närmaste tiden
som inte redan är inplanerade. Vissa problem att få
dokument/post/information till rätt personer i
avdelningarna. Orsakerna skiljer men det skapar
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problem. Rutiner och struktur löser nog det mesta.
Tålamod och lång startsträcka när man övergår till ny
teknik. Dom som lär fort får hjälpa de som lär lite
mindre fort.

Problem när SHSO på Karskär försökte anmäla sig till
utbildning för Regionala skyddsombud om sexuella
trakasserier. Dom fick inte delta pga. att de anmälda inte
var regionala skyddsombud och Pappers har som
bekant inga regionala skyddsombud. Anna Nilsson på
Förbundet talar med Lars Wåhlstedt och kollar därefter
med sin gamla arbetsplats på LO och återkommer. Folk
anmäler intresse om att gå utbildningar men vi ställer in
utbildningar varje år trots att det i planeringen fanns
tillräckligt med folk att genomföra de inplanerade
utbildningarna.

Förslag att inte genomföra en FIP3 2019.
Diskussion om behov av kassörskonferens, det finns
önskemål. Frågan ställdes om behovet och vad den skall
vara till för? Studie & konferensbudget Justering av
utbildningsarvodet och stipendiet till rätt siffror vilket
innebar en liten ökning av förslaget till studie &
konferensbudget. Förslaget till studie och
konferensbudget skickas nu till Förbundsstyrelsen för
beslut.

Budget för funktionsutbildningar 2019.
De funktionsutbildningar som finns idag är:
Miljöutbildning, Revisorsutbildning,
Studieorganisatörsutbildning. Skall detta förändras?
Skall vi fortsätta med dessa? Skall vi skicka våra
studieorganisatörer på LO:s utbildning på 3 dagar
istället? Idén är intressant men viktigt att det finns en bra
läroplan och att den följs så att vi inte tvingas sitta och
lyssna på hur det fungerar på andra medlemsförbund.
Tittade på hur utbildningen i stort var upplagd och det
ser intressant ut.I framtiden när ungdomarna skall
utbildas för att ersätta oss gamlingar och om
organisationerna på våra arbetsplatser är lika mager som
nu så väntar en fajt. Övriga frågor Problem med att det
saknas många förtroendevalda från våra avdelningar på
Förbundets register. Finns det förtroendevalda på
avdelningarna eller fattas det på något sätt?

Finns det på avdelningarna så borde det vara möjligt att
få in dessa i systemet.Saknas de på avdelningarna är
problemet större.

Budget Q3 Ser fortfarande bra ut. Det återstår en del
verksamhet som skall genomföras och så har det ställts
in 1 Lag & Avtal och FIP3. Inga beställer material eller
skickar räkning när medlemsutbildning genomförs så där
finns alla pengar outnyttjade.Processutbildningen för
Avdelningsstyrelsen så står Förbundet för kostnaderna
för det första internatet och alla kostnader för lärare.

Studiekonferens 2019
Diskussion om distriktsmöte 2 och studieplaneringsmötet
i distrikten i maj skall genomföras samma datum och

samma plats men i skilda lokaler. Det fanns förslag att
ordna dessa träffar olika datum. Det finns både för och
nackdelar med dessa olika lösningar men fördelarna
överväger att de ordnas samma tid och plats men i
skilda lokaler. Förslag till FS att Distr.möte 2 och
studieplaneringsmötet sker samma datum och samma
plats. Dag 1 sker gemensamt där man
verksamhetsplanerar i distr. Studiekonferensen har
krockat med försäkringsutbildningar vid flera tillfällen
men det bör kunna lösas i god tid så att det passar alla.
Vi måste tala med varandra.

Länkar om studier.
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_kurskatalog

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

Att anmäla dig till någon utbildning.
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 nedanstående kontaktuppgifter till
studieorganisatören. Det går även bra att skicka via e-
post, 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.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar
2018 & 2019!
Studiekommittén: 2019: 22/1 & 26/3 Pappers
Förbundskurs: Steg 1 21-24/1 2019, steg 2 18-21/2
2019, senaste anmälan 07/12-2018. Pappers
miljökurs: Steg 1 4-7/3 2019, steg 2 2-4/4 2019,
senaste anmälan 18/1 2019. Lag & Avtal: Steg 1
18-21/3 2019, steg 2 15-17/4 2019, senaste anmälan
1/2 2019.

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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Förändringar i pensionssystemet – Vad betyder det?
Det går knappt en dag utan ordet pension är på våra löpsedlar. Många tror helt felaktigt att pensionsåldern höjs
från 65 till 69 år. Men så är det inte.Idag kan den allmänna pensionen tas ut från 61 år och du har rätt att vara
kvar på jobbet till    67 års ålder.  Där emellan väljer du själv när du skall gå i pension. Det kommer enligt
förslaget att förändras till att du ska kunna gå i pension mellan du är 64 och 69 år. Det kommer alltså fortfarande
att vara möjligt, likt idag att bestämma när man vill gå i pension, så länge som man uppnått lägsta ålder för
pension som föreslås bli  64 år. Det föreslås att bli en förändring över tid med följande övergångsregler.
Lägsta åldern när det går att ta ut Allmän pension höjs:

· 2020 från 61 till 62 år

· 2023 från 62 till 63 år

· 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern höjs:
· 2020 från 67 till 68 år

· 2023 från 68 till 69 år

Åldern när det gäller att ta ut garantipension höjs:
· 2023 från 65 till 66 år

 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängden)

I Sverige lever vi allt längre, sedan pensionsöverenskommelsen på plats har
medellivslängden ökat 2.4 år.
Det är positivt, men det innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom de måste räcka
under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner så måste arbetslivet för längas och bli mer hållbart så att vi
orkar arbeta längre. Önskan om mer fokus på arbetsmiljö alltså.

Det ligger även andra förslag på om andra förändringar i pensionssystemet. Grundskyddet för dom mest utsatta
pensionärerna skall höjas. Bland annat kommer garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de
pensionärer som har det tuffast. Taket i bostadstillägget ska höjas för att möta att hyrorna har stigit.
Premiepensionen skall bli tryggare. Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44
år ska omfattas av övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder.
Idag vet vi inte vad som kommer att räknas som arbetsår.

Det är som sagt ett förslag. Dock finns det en bred majoritet i riksdagen för förslaget. En gissning (som man
dock inte är ensam om) är att pensionsgruppen vill ha med sig parterna (fack och arbetsgivare) på att även
förändra avtalspensionerna så att även de blir med senare uttagsålder.Därför kanske det inte blir exakt som
förslaget nu ligger för det kanske finns ett förhandlingsutrymme för parterna.

Försäkringar  Folksam
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Fakta om pensionsgruppen:
Pensionsgruppen består av de partier som nu står bakom det svenska pensionssystemet och principen är att det
behöver råda konsensus kring förändringar i pensionssystemet. Bakom den nya överenskommelsen står:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och miljöpartiet.
Länk till förslaget som helhet: http://www.regeringen.seoverenskommelser-och-avtal/2017/12/
pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/

Skinkcup i Bowling
Ta chansen att delta i årets Skinkcup, som spelas 16: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

Höstens badmintonturnering i dubbel har ägt rum på
Bollhallen, Alderholmen med 8 hugade deltagare som
kämpade väl. Den gick till så att, det var fri lottning mellan
deltagarna och sedan möttes samtliga lag i ett enkelmöte över
tre set. Därefter spelades semifinaler, för att alla skulle kunna
få en ny chans att vinna turneringen.
Efter flera hårda bataljer och när krutröken lagt sig, stod
Henrik Skog i team med Janne Rexland som segrare, efter en
2-0 vinst mot Leif Hedberg/Ola Carlson.Ett tack till
Bilbolaget/Gävle som sponsrade med priser till samtliga
deltagare.Till vårens turnering hoppas Korpens Ordförande
Henrik Skog att fler vill delta. Det kostar ingenting förutom lite
kondition som sätts på spel.
Om intresse finns, hör gärna av er till Henrik för mer
information!

Badmintonturnering

Vinnare Henrik Skog och Jan Rexland
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BK:s Profil nummer 2
I vår nya serie om olika profiler på BillerudKorsnäs, har vi nu kommit
fram till en person som de flesta träffat och som har en mycket intressant
historia att berätta.

Johan Jansson,
en 51 årig tvåbarnspappa, uppvuxen i de gamla träkåkarna på Öster
innan höghusen byggdes där. Gick i skolan på Norrtull, Östra skolan
och Nynäs innan han gick en verkstadsutbildning på Skogmursskolan.
Han har varit anställd inom företaget sedan år 1985, då han började
med ett sommarjobb på industribrandkåren på Korsnäs. Där arbetade
han i olika befattningar som brandman, insatsledare och Räddningschef
fram till år 2015 innan företaget skapade en ny avdelning för Skydd &
Säkerhetsarbete dit Johan plockades in som Avdelningschef.

Det innebär bland annat att, Johan sitter med i Ledningsgruppen för
BillerudKorsnäs Gävle Bruk. Där ansvarar han för frågor gällande Arbetsmiljö, Bevakning, Brandsäkerhet,
Tullsäkerhet, Hamnsäkerhet samt Industriområdes-säkerhet.
För att kunna hantera alla dessa frågor, har Johan fått det mesta av sin utbildning genom företaget. Som exempel
genomgick han en utbildning i Sandö där han fick motsvarande utbildning till Brandmästare. I avdelningen för Skydd
& Säkerhet finns det fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare, som gör ett grymt bra arbete för en säker
arbetsplats!

Johan känner stor tacksamhet gentemot företaget och under intervjun poängterar han flera gånger om hur bra vi
jobbar med olika utbildningar. Sen är det upp till oss anställda hur vi hanterar dessa. Förhoppningsvis är det inte bara
tid i Medvind utan att vi verkligen använder det vi lärt oss!
Johan trivs att arbeta med människor, han är mycket social, gillar att jobba i lag och älskar lagkänsla. Det visar sig
genom att han under femton år var aktiv ledare i IK Huge och var bland annat ordförande i hockeysektionen.
Privata intressen är musik där han åker gärna på olika festivaler och går på konserter. Och det är tung heavy metal
som gäller! Johan tycker också mycket om att resa och familjen utnyttjar ofta Sociala Fondens olika fastigheter ute i
Europa. Drömresan skulle gå till New York och se hockey.

Under en av sina resor med företaget åkte de till Salt Lake City. Där hamnade man på en basketmatch med Utah
Jazz som hemmalag. Det var en häftig upplevelse att få komma in i jättearenan, sitta långt upp på läktaren och få var
med om den otroliga stämningen som amerikanerna skapar på ett idrottsevenemang! Bara det att få se den enorma
jumbotronen var en upplevelse! Åker ni till U.S.A och vill uppleva idrott, då rekommenderar Johan att se en
basketmatch.

Något inte många vet, är att, Johan spelade baseball i Gefle BC under många år. Bland annat var han med under två
säsonger i Elitserien som rightfield (den som är längst ut på spelplanen). Det innebär att Johan hade en bra kastarm,
så det är inte rekommenderat att inleda ett snöbollskrig med honom! Det kan göra ont om man inte har
skyddsutrustning, eller hur Johan?!!

Något annat som tillhör Johan intresse är att snickra och bygga nytt. Det är den vardagliga sysselsättningen för att
inte ta med sig jobbet hem. För med det arbete Johan har, är det lätt att ta med sig ”eländet” hem när det hänt något
tragiskt. Och är man som Johan, en lagspelare, då är det lätt hänt att känslor följer med och behöver rensas med lite
terapiarbete.
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En sak som satt stora spår i Johan, hände den 6:e november-94.
Ett brandlarm går på Borgarskolan i Gävle och Stadsbrandkåren rycker ut.
Johan och hans kamrater blir inkallad till brandstationen som backup under
tiden ifall något annat skulle hända i staden.
Fram på natten får man rycka in och lösa av de ordinarie brandmän som
jobbat vid Borgis under flera timmar. Man gör några rökdykar insatser i
flera lokaler för att säkra att ingen är kvar när de får reda på att, branden på
vinden hade tagit sig igen.

Johan och en kamrat tog sig upp till rummet under vinden. Där fanns ett hål i
taket som man skulle kunna spruta in vatten i. När Johan kliver upp på ett lager av bänkar och får strålröret i
handen, då rasar taket in! Det har brunnit i väggarna och bränt upp takbalken, vilket inte syntes från utsidan. Johan
ramlade ihop över en bänk med tyngden från ett innertak över sig! Och det var inte bara takbjälkar, utan även
ventilationsutrustning samt isolering som föll ner över honom.
Det enda som sticker ut och är synbart på Johan är det ena benet, i övrigt sitter han fast som i ett skruvstäd under
allt bråte. Han vet inte om han syns från utsidan men känner att han kan röra på ena benet och börjar sparka vilt
med det. Det kan hans kamrater på utsidan uppfatta, för de kan se reflexerna på byxbenet och att Johan klarat sig
så långt. När Johan sedan ska ta ett andetag, då faller taket ytterligare en bit och tyngden gör att han pressas ihop
ytterligare och inte kan andas längre!

Johan berättar att han i det läget tog farväl av sin familj, till sin fru Suzanne
och sina två småbarn. Han visste att det var slut, att ingen skulle kunna rädda
honom där han låg. När han var klar med sitt farväl, då infann sig ett lugn i
kroppen på något konstigt sätt. Det var bara att vänta på att livet skulle ta
slut. Men som ni redan förstår lyckades man få loss och rädda Johan ur detta
kaos! Kamraterna kunde knäcka benen på bänkarna som han låg på och på
så sätt få loss honom.
För att ytterligare poängtera om hur Johan är som lagspelare, berättar han en
liten story om när han är i ambulansen tillsammans med Magnus Jonsson, en
brandmannakamrat som ska ha med Johans familj efter olyckan.

”- Vänta med att ringa frugan innan vi vet hur illa det är! Hans första tanke var alltså på familjen och inte på sig själv!

Tack och lov blev det mest mjukdelsskador på grund av bra skyddsutrustning. En nervskada i höger arm blev det
allvarligaste. Bra skyddsutrustning är något som Johan tagit med sig till företaget och om talar gärna om hur viktigt
det är med bra skydd. Det blev några dagar på intensiven för att säkra så inga inre skador fanns. Han hade ändock
varit klämd under några ton rasmassor från taket.
När Johan kom på sal vid sjukhuset började rehabiliteringen på en gång. Han fick äntligen ta emot besök efter
olyckan och första dagen kom det 27 kamrater och hälsade på. Det kändes mycket viktigt att få prata om det som
hänt, bolla olika frågor med de som varit där och berätta om händelsen för de som inte varit med.
Stödet från arbetsgivaren, Korsnäs på den tiden, var fantastiskt. Johan blev sjukskriven i 12 veckor men redan efter
4 veckor var han tillbaka. Inte i arbetet fullt ut, men han var med och gjorde så mycket ha orkade och klarade av.
Han kunde ha blivit erbjuden en annan anställning inom företaget, men Johan älskar sitt brandmannajobb så det var
aldrig något alternativ.

Avslutningsvis berättar Johan en liten märkvärdig sak som händer inom honom när vi diskuterar olyckan vid
Borgarskolan. Varje gång han pratar om branden börjar det domna och kännas som ”sockerdricka” i tumme,
pekfinger samt långfinger på höger hand. Ett minne som ständigt kommer att påminna honom om hur nära det var
och hur lycklig han kan vara över sin skyddsutrustning och sina fantastiska arbetskamrater han hade den dagen, där
livet kunde ha avslutats alldeles för tidigt.

Av detta kan vi lära oss att, ALLTID använda den skyddsutrustning vi är tilldelad och att ALLTID finnas där för
dina kamrater när olyckan är framme.

Er man på fältet//Ola Carlson
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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
Lördag 1 december, Shoppingresa till Stockholm:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även
vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115kr och skattepliktig förmån 120 kr. I priset ingår bussresa.
Max 6 biljetter per sökande.
Biljetter kvar, först till kvarn.

MÄSSOR
MC-mässan
Lördag 26 januari: Bussresa från Frövi och Gävle till Friends Arena.
Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 250 kronor.
Sista ansökningsdag: 9 december.

Nordiska trädgårdar, Explore samt Fotomässan
Lördag 23 mars: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Pris: 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor.
Sista ansökningsdag: 3 februari.

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

LOKALA EVENT
Vintergalan
En helkväll med klassiskt julbord, artistshow och efterfest med dans.
Årets artister är Lena Philipsson, Uno Svenningsson, Måns Zelmerlöw,
Molly Hammar, Ebbot Lundberg och Anders Glenmark.
Kvällens värd är Mark Levengood.

Fredag 7 december:
Conventum, Örebro
Pris: 555 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas ”guldpaket”,
vilket innebär bord i mitten eller i bakkant av parkett.
Fullbokat, ansökan ger plats på kölista

Lördag 15 december:
Göransson Arena, Sandviken
Pris: 560 kronor och skattepliktig förmån 565 kronor.
Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i mitten av parkett.
Biljetter kvar, först till kvarn.

För båda eventen gäller 18 års åldersgräns och max 2 biljetter per sökande.

På gång med Sociala Fonden …
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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

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.

Kent Eriksson GTPF

Tack för all uppvaktning
i samband med min pensionering.

Tack

Keijo Tuomela EBH

Tack!
Tack för all uppvaktning
i samband med min pensionering.

Tack!
Tack till alla och för den eminenta
tavlan som jag fick i samband med
min pensionering.

 Drutten Johansson Automation
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           Papperstrean Ung
I förra Karskäringen kunde ni läsa att Pappers förbundsstyrelse i våras klubbat igenom den stora ungdomssatsningen
som kallas Ung-2020. Och även om det kan kännas långt kvar så pågår det redan nu massor med förberedande
arbete. Bland annat pågår förberedelser inför det stora avstampet som är i form av en stor ungkonferens som
kommer äga rum på Runö folkhögskola den 4-5 december! Här kommer ungdomar från de flesta av Pappers
avdelningar att träffas för en 2 dagars konferens där de lämnar Runö som ambassadörer för projektet Ung-2020
och kommer att fungera som en länk mellan projektgruppen och våra avdelningar. Sandra Bohlin från utlastningen
kommer att delta och blir vår första ambassadör i avdelning 3! Sandra är även skyddsombud och sitter med i
Studiekommittén.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson

sandra.johansson50@gmail.com

 

På den här utbildningen utbildar LO förbundens elevinformatörer. Deltagarna erbjuds att utveckla och lära sig
att våga tala och framträda, argumentera och hantera en klass och problem samt praktiska övningar.
Utbildningen är till för den i er organisation som är under 30 år och är intresserad av att informera elever
i allt från gymnasieskolan, KomVux, Folkhögskola och SFI, om den svenska arbetsmarknadens rättigheter
och skyldigheter.

LO-distriktet står för kurs, resa, kost och logi och respektive anmälande förbundsavdelning för studiearvode
eller förlorad arbetsförtjänst.
Datum: 9-10 januari 2019   Plats: Borlänge.

Är du intresserad? Hör av dig till Ungdomsansvarige!

           Vill du utbilda dig till Elevinformatör i LO distriktet?

LO:s Ungforum 2019

Papperstrean Ung består av:
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut & Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Mek
Julia Hillblom – Fiber

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

                                                               Årets tema är Workers of the world, unite!

Anmäl intresse redan nu inför nästa års Ungforum där unga medlemmar från LOförbunden samlas för 3 intensiva
dagar med spännande föreläsningar, gemenskap, glädje och underhållning!
Ungforum passar alla oavsett tidigare facklig bakgrund.
Datum: 27-29 mars
Plats: Runö Folkhögskola
Sista anmälningsdag: 23 november


