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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av Karskäringen
kommer ut den 1 september
Se till att lämna in ert material
senast den 29 augusti.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

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

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

Ordförande Per OlovOlsson har:
Mobil  070 - 795 15 91

Vice Ordförande Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Anders Blom (Fackligt S ociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
www.papperstrean.se

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

Papperstreans personal Tarja Rautiainens
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

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlson, Michael Wallin, Per Thollin, Kjell Johansson
och  Johanna Hansson Pierre

Ha en skön sommar
önskar redaktionen
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Hej på er alla.
Jag börjar med att tacka för det förtroendet jag har fått för
att leda Pappers Avd:3 in i framtiden och samtidigt tacka alla
som ställer upp på dom övriga uppdragen.
Styrelsearbetet rullar på trots att vi har tappat några
tungviktare Kjell Johansson, Leif Mellin och Tomas
Hjalmarsson.

Kjell Olsson kommer att vara kvar ett tag till för att stötta
den nya Ordföranden och vara behjälplig i styrelse och
övriga fackliga arbetet när det behövs.

Den nuvarande styrelsen är nu en sammansättning av både kvinnor och män. Vi fick in några nya i
styrelsen där Emma Magnusson blir ny 2:e Vice Ordförande. Hon är även Ungansvarig, mångfalds
och politiskt ansvarig i styrelsen. Sandra Johansson blir ny Studieorganisatör och Anders Blom tar
över som Försäkringsansvarig. Det blev även några nya ersättare till Styrelsen, Lars Koivumäki
representerar Kartongbruket, Mattias Melin för Massabruket.
Styrelsen har sen tidigare valt att utöka med två ersättare för kommande succession och nu valdes
Fredrik Bergqvist, UH och Per Tholin, Kartongbruket. (se separat skrivning om årsmötet)

1:a maj
1:a maj evenemanget började med att, vi samlades vid Borgarskolan
för avmarsch mot Stortorget.
Vi var fem från Papperstrean som gick i 1:a Majtåget, Emma
Magnusson innehar från och med i år det förtroendefulla uppdraget
att vara Papperstreans fanbärare, en fana som hon stolt bar genom
stan
På Stortorget var det tal av Sanna Backeskog, toppkandidat till
Riksdagen, Linda Palmetzhofer, Handels Förbundsordförande, Anna
Hallberg, Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för
nordiska frågor. Det var även underhållning av Pop & Rockkören.
Konferencier för evenemanget på stortorget var Reine Lööf.

Pappers medlemsdialog
Peo, Peter och Emma har genomfört en medlemsdialog tillsammans med Marcus Bolin och Gabriel
Jöråker från förbundet. Ändamålet med medlemsdialogen är att, förbundet vill ha åsikter från
medlemmarna om vad dom ska driva i kommande avtalsrörelse. Vi besökte olika avdelningar där
medlemmarna delade med sig sina åsikter, lön, semester, pension och möjlighet att ta ut ledighet är
viktiga frågor. Enligt Marcus är det i stort sett samma åsikter som andra avdelningars medlemmar har
framfört.
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Verksamheten
Verksamheten går vidare, bland annat med att planera
inför skyddsombudens Vårträffar 24- 25 maj och
Huvudskyddsombudsmötet den 3 juni.
Förbundsårsmötet genomförs den 1–2 juni.
Det planeras även för ett extra Distriktsmöte den 20 juni
där förslag på stadgeändringar inför Pappers kongress
kommer att behandlas. Just nu pågår ett förarbete i
Avd:3 med Pappers stadgar inför Kongressen som
genomförs den 25–26 november.
Den här månaden har det varit Skyddsombudsmöte med
Underhåll, Produktgruppen och EBH samt att vi har haft
dubbla medlemsmöten angående nya löner from 1 april
2022. Nu är den nya lönen fastlagd för BillerudKorsnäs,
Göranssons och SwedPaper,

Pappers Distriktsmöte Gävle-Dala
Peo, Peter Karlsson, Kjell Johansson och Tomas
Hjalmarsson har varit på Distriktsmöte vid Bjurfors som
ligger i Avesta. Det var tre från förbundet deltog på
mötet Robert Sjunnebo, Pontus Georgsson och Micke
Nilsson.

Mikael Nilsson redovisade Förbundets
verksamhetsplanering som innehöll bland annat att, man
håller på att starta upp en ny avdelning i Tumba, avd:76
Tumba bruk, ett bruk som håller på med sedeltryckeri.
För övrigt redovisades studier, medlemsrekrytering,
information, press, opinion, ungverksamhet samt
arbetsmiljö.
Robert Sjunnebo gick igenom delar av Huvudavtalet,
som troligen kommer att börja gälla från första oktober
2022.

Pontus pratade lite om kommande avtalsrörelse, det
finns fem områden som man anser är viktiga att driva,
nämligen löneökningar, övriga ersättningar, anställningar,
arbetstid, semester och sjuklön. Det har skickats in fyra
motioner till kommande Förbundsårsmöte.
Tomas Hjalmarsson redovisade från POSK (Pappers
organisations och studiekommitté) Fokusområdet för år
2022 är att få i gång fungerande medlemsutbildningar.
Det är många av dom som anmäler sig till kurser som
inte är registrerade för några uppdrag.

Det kommer att bli en extra miljökurs i höst, 24–26/
10. Pauline Hylander skulle hållit en kurs Power BI,
men den blev tyvärr inställd på grund av för få
deltagare.
Michael Gylfe redovisade från Pappers
arbetsmiljökommitté, hur ska vi orka jobba när vi har
så slimmade organisationer.

Sjukskrivningarna har ökat pga. psykosociala
orsaker.

Nästa ordinarie distriktsmöte är planerat att
genomföras i Grisslehamn den 10–11 oktober.

Gruppsamordnare
I mitten av oktober 2021 meddelade Företaget att de
ville ha in en ny roll på skiftlagen.
Det tillsattes en arbetsgrupp som skulle ha till uppgift
att ta fram en rollbeskrivning för detta uppdrag. Per
Olov Olsson och Mikael Wallin var representanter för
Massabruket och Erik Kernehed för Kartongbruket.
Från Företaget var det Annika Deutsch,
Robin Lindqvist, Evelina O´Nils och Mia Anderung.
Arbetsgruppen tog fram 2 styrande dokument,
rollbeskrivning och rutiner för val av
gruppsamordnare.

Gruppsamordnarrollen är baserad på frivillighet och är
ett förtroendeuppdrag som utgår ifrån skiftlagets och
företaget förtroende. Ersättningen för detta ansvar är
3 djupkunskapstillägg. Nu har PM4 utsett sina
Gruppsamordnare medan PM5 är på gång för
uppstart av befattningen. På Massabruket har man
påbörjat att informera skiftlagen om
Gruppsamordnarollen och hur rekryteringsprocessen
går till.

Nu ser man fram emot en varm skön sommar och
härlig semester med mycket mc-åkning.

Jag önskar er alla en trevlig semester.

Ha det bra och sköt om er
Peo
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Lön och Befattningsbeskrivningar
Underhåll Mek
Företaget presenterade vid förhandlingen i februari 2021
ett förslag till lönegrad B70 för Mekaniker och vilka
kompetenser som krävs för att nå denna. Parterna disku-
terade utifrån detta och Pappers bad att få ta med sig för-
slaget och återkomma. De önskade även att motsvarande
förslag togs fram för Automationstekniker. Pappers åter-
kom vid förhandlingen i mars och hade med hjälp av ett
antal ombud tagit fram ett alternativt förslag som de del-
gav   Företaget, detta gällde tre befattningsbeskrivningar.
De har även haft en dialog om förslaget med en Sektions-
chef på Underhåll.
Företaget tackade för förslaget och lovade ta med sig det
till Underhåll för genomgång.

Företaget återkom vid förhandlingen i maj och meddelade
att Underhålls ledning kikat på förslaget som Pappers
lämnat och gjort några förslag till justeringar som man gick
igenom vid förhandlingen. Vid förhandlingen innan som-
maren kom parterna fram till att detta bör diskuteras
vidare mellan Underhållsledning och ombuden. Pappers
hade inför augustiförhandlingen skickat in ett justerat
förslag till      Företaget. Parterna ansåg då att nästa steg
var att  gå    igenom detta av Underhållsledning och ombu-
den.

Till förhandlingen i februari fanns ett i samverkan framtaget
förslag till ny befattningsbeskrivning att ta ställning till.
Parterna diskuterade vidare utifrån detta och kom fram till
att det fortfarande fanns några frågetecken att räta ut. In-
för förhandlingen i mars hade ytterligare avstämningar gjorts
och parterna var fortfarande inte överens. Företaget
kallade parterna till enskild sittning för att slutbehandla
frågan.Inför dagens förhandling hade en ytterligare avstäm-
ning gjorts och parterna är nu överens.
Parterna fastställde i och med detta den nya befattnings-
beskrivningen för Mekaniker.

Lön och Befattningsbeskrivningar
Automationstekniker El/Instrument
 Även för automationstekniker EL/Instrument fanns till
dagens förhandling ett i samverkan framtaget förslag till
ny befattningsbeskrivning att ta ställning till.Parterna
diskuterade vidare utifrån dessa och kom fram till att det
fortfarande finns några frågetecken att räta ut. Inför
förhandlingen i mars hade ytterligare avstämningar gjorts
och   parterna var fortfarande inte överens.

Förhandlingsrapport
Företaget kallade parterna till enskild sittning för att slut-
behandla frågan.Inför dagens förhandling hade en ytterli-
gare avstämning gjorts och parterna är nu överens.Parterna
fastställde i och med detta den nya befattningsbeskrivningen
för Automationstekniker.

Bonus till pension
Pappers ställde, vid förhandlingen i mars, frågan om möj-
lighet att avsätta bonusen till pension.

Företaget återkom vid dagens förhandling och meddelade
att detta inte är möjligt systemmässigt.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Sommarledighet
Pappers ställde frågan hur det går med beviljande av
ledigheter under sommaren.Företaget svarade att arbetet
fortgår och att det är viktigt att ha en dialog med sin
närmaste chef om.

Medarbetarsamtal
Pappers ställde frågan om det massgodkännande som
skett av Performance Management (PM) dokumenten.

Företaget svarade att detta har gjorts av de påbörjade
dokumenten när kampanjen stängde den 31/3 med syfte
att inte tappa dokumentationen som gjorts av samtalen.
Det skall framgå av en kommentar att det är ett
massgodkännande från HR.

Pappers återkom med två konkreta namn på gruppchefer
som ska ha blivit tillsagda att det finns en begränsning i
antalet personer som kan få bedömningen mycket stark.

Företaget ska återigen klargöra processen för detta via
ledningsgruppen.

Nästa förhandlingsdag är den 20 maj
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Styrelsen 2022-2023

Michael Wallin
Vice Kassör
Förhandlingsamordnare

    Peter Karlsson
          Vice ordförande
Samordnande Huvudskyddsombud
         VU, Förhandlare

Sandra Johansson
Studieorganisatör

   Per Olov Olsson
  Ordförande, VU
  Förhandlare

 Mats Linander
 Kassör, VU
 Infoansvarig

    Emma Magnusson
    2:a Vice Ordförande
Ungansvarig Mångfald och
Fackligt politiskt,
Förhandlare
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Stefan Holm
ersättare Underhåll

     Erik Kernehed
    Styrelseledamot
   Förhandlare

       Anders Blom
       Försäkringar
Papperstreans Stödgrupp

          Bo Myrberg
          Förhandlare

   Lars Koivumäki
ersättare Fabriksplanering

Per Thollin
Ersättare Kartongbruket
Karskäringen

Mattias Mellin
Ersättare Massaproduktion
Sekreterare

       Kjell Olsson
        Ersättare

Fredrik "Berka" Bergqvist
Ersättare
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Så har det då kommit till vägs ände för Kjell Johansson,
Karskäringens somvarit i redaktörtionen sedan år 1985
tänker nu avsluta sin anställning från och med sista maj-
22.
Tidningen startade år 1984 på grund av att, all
information från Facket kom på lösblad och handskrivna
papper.
Och dessa papper hade en förmåga att försvinna eller
kastas bort, beroende på hur intressant man ansåg det
vara. Därför började han med att samla ihop, häfta
samman och placera allt i en pärm. Och detta lilla kaos
blev starten för den nya fackliga tidningen som sedan
röstades fram till att heta Karskäringen. Loggan till
tidningen skapades av Curt Hallenberg och så har
tidningen sett ut sedan dess.

Kjell började arbeta på Korsnäs-Marma direkt efter
gymnasiet. Där fick han anställning på gamla
batchkokeriet år 1977 och gick sedan över till Kokare 1
och 2 år 1980, där han sedan avancerade till
Kokarmästare.

Vad gäller det fackliga har Kjell funnits med sedan han
blev invald som Kontaktombud år 1979. Pappers:3an
har dragit nytta av hans tjänster som sekreterare,
valberedare och LO-representant. Dessutom är han
ansvarig för Läkarvårdsfonden och kommer så att vara
även efter att han avslutat sin anställning.
Det roligaste med att arbeta med Karskäringen har varit
att samla ihop information och ta död på olika rykten
och osanningar.

Historiskt var ”Ljugarbänken” ett populärt,
återkommande inslag i tidningen. På senare tid blev
Flemton en favorit, men den blev snabbt censurerad av
Företaget till viss del. Udden försvann med det att, vi
hade olika syn på hur texten tolkades. Vi får hoppas att
någon ny intresserad person kan bidra med något skoj,
när även Flemton´s husse strax avslutar sin anställning.
Det som har varit jobbigast med tidningen är all tid man
tvingas lägga ner vid varje utgåva. Varje nummer tar
cirka 3-4 dagar att färdigställa, trycka samt dela ut. Med
åtta nummer per år, innebär det ungefär en månads extra

arbete som krävs.
Från början gjordes
allt arbete ideellt, men
på de senaste åren har
det belönats med lön.
Så vad vet vi om Kjell
Johansson privat då?
Han är född i Avesta
men kom till Gävle/
Bomhus som två-åring
och har varit den
stadsdelen trogen sedan dess. Efter grundskolan blev
det 2-årig Processteknisk linje. Kjell har ett stort
intresse av fotboll och framförallt Gefle IF, där han
under många år hade seriebiljett. På senare år har det
mest blivit lösbiljetter, mest på grund av skiftarbetet.
Även fiske, mat och resor kommer högt upp på
agendan. Vad gäller resor har han besökt några
ovanliga resmål som Jamaica, Kuba, Dominikanska
Republiken och Kap Verde.

Som arbetsbefriad kan han tänka sig en resa till
Australien, Kina eller varför inte en roadtrip i U.S.A.
Dessutom gillar Kjell löpning och siktar på sitt,
imponerande 25:e  Lidingölopp sista helgen i
september. Är han frisk och hel, då kommer han att
ingå i en exklusiv skara som avverkat så många
Lidingölopp under alla år. Men en förhoppningsvis
avklingande pandemi  som har bytts mot ett krigshot i
Europa, gör att all planering ligger på is än så länge.
Med dessa ord vill Kjell tacka alla läsare och tyckare
för både positiv och negativ feedback. Det är tack vare
er som vi lyckats forma tidningen till vad den är idag!
Nu får den nya redaktionen ta över att skapa en era
som passar framtiden.

Och glöm aldrig bort ”Don´t ever shoot the
messenger”! En redaktör framför endast andras åsikter
och tänkande..Vi på Karskäringens redaktion önskar
Kjell Johansson en härlig framtid i ledighetens tecken,
samt att han får var frisk och hel i många år framöver!

Tack för allt, Kjell

Tack för allt, Redaktör Johansson

Vid pennan, Ola Carlson
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Valda 2022
Ordförande 2 år  Per-Olov Olsson

Studieorganisatör 2 år
Sandra Johansson

3 ledamöter till styrelsen 2 år
Erik Kernehed, Anders Blom,
Emma Magnusson

Kvar sen tidigare i styrelsen. Mats
Linander, Peter Karlsson, Michael
Wallin och Bo Myrberg

6 styrelse - ersättare 1 år
Stefan Holm                            Underhåll
Lars Koivumäki           Produktgruppen
Mattias Melin                    Massabruket
Fredrik Bergqvist             För succesion
Per Thollin                        För Sucession
Kjell Olsson    Senior under del av 2022

2 revisorer 2 år
Jonny Andersson och Göran Larsson

Kvar sen tidigare Magnus Jonsson

3 revisors- ersättare 1 år
Mikael Alderborg, vakant, vakant

Ledamot till förbundsmötet 1 år
Ordförande i Pappers avd 3

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

Föreningsföreträdare1 år
Mats Linander, Per Olov Olsson, Peter
Karlsson tecknar föreningen var för sig.
Två i förening vid alla ekonomiska
transaktioner.

Statistikförare 1 år Kassören i avd 3

Papperstrean Ung 1 år
Emma Magnusson, Simon Walldén,
Joel Ross, Matilda Westling

Ung-ansvarig på 1 år
Emma Magnusson

Karskäringens redaktionskommitté 1 år
Per Thollin, Johanna Hansson Pierre,
Michael Wallin, Ola Carlson

Studiekommittén 1 år
Studieorganisatören, Jan Valkeinen,
Mattias Melin

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin  A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen, Hanna Fängström
C. Ulf Carendi D. Thomas Åkerblom
E. Magnus Flodin

Papperstreans Stödgrupp 1 år
Anders Blom, Kjell Olsson, Michael
Wallin, Johan Wikström, Emma
Magnusson

Fanbärare 1 år
Emma Magnusson

Ersättare
Kjell Johansson

Försäkringsansvarig 1 år
Anders Blom

Ersättare 1 år
Peter Karlsson

Försäkringsinformatörer 1 år
Anders Blom, Fredrik Magnusson
Glenn Norberg, Peter Karlsson

Kommittén för mångfald 1 år
Emma Magnusson, Birgitta
Borgqvist, Per Olov Olsson

Mångfaldsanvarig på 1 år
Emma Magnusson

Kommittén för personlig
skyddsutrustning 1 år
Peter Karlsson

Ersättare 1 år
Erik Kernehed

Kemikaliekommittén 1 år
Håkan Bertilsson

Ersättare 1 år
Fredrik Magnusson

Industriområdeskommittén 1 år
Peter Karlsson, Tomas Gustafsson
Robert Tullinski

Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Michael Wallin, Bo Myrberg

Ersättare 1 år Jan-Åke Öst

Läkarvårdsfondens repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Håkan Bertilsson
Magnus Jonsson, Glenn Wigren,
Erik Kernehed, Anna Ridderborg

Ersättare 1 år ( 4 st )
Lars Koivumäki Jan Valkainen,
Thomas Pettersson, Emma Magnusson

Ekmanska stiftelsen 1 år
Anders Blom

Ersättare 1 år
Michael Wallin

Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg

Personliga ersättare 1 år
Mats Linander ersätts av Frövi
För Bo Myrberg ersätter Michael Wallin

ABF Gästrikebygden 1 år
Studieorganisatören i avdelning 3.

Ersättare 1 år
Studiekommittén utser en ersättare.

Bomhus Folkets hus repskap 1 år
Erik Kernehed, Jan-Åke Öst, Michael
Wallin,, Hans Widh, Mats Linander,
Magnus Jonsson, Glenn Wigren,
Håkan Bertilsson,  Mikael Persson
Thomas Pettersson

Ersättare 1 år   Per-Olov Olsson,
Anders Blom

Begravningsföreningen Fonus 1 år
Anders Blom

Ersättare 1 år
Michael Wallin

Riksbyggens Repskap 1 år
Ali Kocaarik

Ledamöter till Pappers kongress
Per Olov Olsson, Peter Karlsson,
Bo Myrberg, Emma Magnusson,
Sandra Johansson

Ersättare
Michael Wallin, Erik Kernehed, Lars
Koivumäki, Tomas Hjalmarsson,
Anders Blom

Valberedning 2 år
Ali Kocaarik, Thomas Pettersson

Kvar sen tidigare
Fredrik Magnusson
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               AKTUELLT 22 APRIL 2022
I 112 dagar pågick konflikten mellan Paperiliitto (finska motsvarigheten till Pappers)
och skogsbolaget UPM. Nu har man till slut kommit överens om ett nytt avtal efter att
båda parter valde att acceptera medlarens slutbud.

Avtalet innebär i korthet löneökningar i linje med övriga arbetsmarknaden.

Den stora konfliktfrågan har varit de krav på försämringar som UPM haft under hela
processen samt deras konsekventa ovilja att förhandla.

Det nya avtalet innebär att UPM exempelvis inte fått igenom sina krav på försämringar
kring arbetstider.

Däremot har Paperiliitto fått acceptera ett kollektivavtal för varje affärsområde istället
för ett avtal på koncernnivå.

Vi är oerhört stolta över våra finska kollegor som har hållit ut och hållit i så länge.
Det här visar att det är viktigt med en stark fackföreningsrörelse som kan försvara
arbetstagarnas villkor när det behövs.

Artikeln är hämtat från Pappers hemsida
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Papperstreans årsmöte 2022!
Årsmötet genomfördes den 20 april där ca 50 medlemmar deltog.

Efter inledningstal och parentation (för att hedra avlidna medlemmar under år 2021)
valdes Pappersindustriarbetarförbundets 2:e vice Ordförande Per-Anders Pettersson till årsmötesordförande.
Han ledde mötet med van hand där Verksamhetsberättelsen för år 2021 med behandling av årsberättelser,
Revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år2021 och  flera viktiga val genomfördes.

Till ny ordförande valdes Per Olov(Peo) Olsson som tog över efter Kjell Olsson. 
Till ny studieorganisatör valdes Sandra Johansson som tar över efter Tomas Hjalmarsson. Tomas som varit
studieorganisatör i 20 år och haft en hel del andra uppdrag lämnar styrelsen efter cirka 32 år.
Det blev omval på Erik Kernehed som ledamot och nya ledamöter valdes Anders Blom samt Emma Magnusson. 
Kvar som ordinarie ledamöter sedan valet år 2021 är Michael Wallin och Bosse Myrberg. Likaså samordnande
Huvudskyddsombudet Peter Karlsson och kassör Mats Linander.

Som ersättare i styrelsen valdes Stefan Holm-Underhåll, Lars Koivumäki-Kartongbruk och Mattias Melin-
Massabruket. Som övriga ersättare valdes Per Thollin, Fredrik Bergqvist för kommande succession och Kjell
Olsson som kvarstår som Senior under en tid, för att stötta Peo och vara behjälplig i styrelse och övriga fackligt
arbetet när det behövs.

Per-Anders höll ett avslutningstal bland annat om kommande Riksdagsval och avtalsrörelse, innan han överlämnade
Pappers hederstecken till Mats Linander för hnas uppdrag åt Pappers under 25 år.

Därefter lämnade Per-Anders Ordförandeklubban till Peo, som höll ett tacktal och avtackade därefter Kjell Olsson,
Kjell Johansson, Leif Mellin och Tomas Hjalmarsson som alla utom Kjell Olsson lämnar uppdragen i avd 3:s
styrelse. 

Fler bilder finns på sidorna 12-13



- 12 -



- 13 -

Bilder från
Papperstreans
årsmöte
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I dagarna tre samlades över 400 unga medlemmar från hela Sverige. Tillsammans har unga pappersmedlemmar
lyssnat på föreläsningar, diskuterat, klippt, klistrat, diktat, dansat och mycket mer.

Målet med UNG2022 har varit att så frön av fackligt engagemang och vi känner att vi har kommit en bra bit på
vägen. Nu måste vi  låta dessa frön växa och utvecklas. Det kommer krävas jobb men tillsammans hjälps vi åt!
Ifrån Gävle var vi 18 st förväntansfulla som åkte gemensamt tåget ner till huvudstaden. Nu har vi kommit hem med
nya vänner, ny kunskap och nya ideér. Tillsammans ska vi göra Billerudkorsnäs till den bästa möjliga arbetsplatsen.

Några av ämnen som vi hade på föreläsningarna var:
· Machokultur, feminism och mansnormer
· Kollektivavtalet
· Försäkringar - Folksam
· Hur påverkas vi av media
· Hur kan du påverka i Pappers
· Psykisk ohälsa  - Suicide Zero
· Arbetsmiljö & Säkerhet
· Demokratiska rättigheter
· Miljö

UNG2022
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Vad tyckte du var det bästa med UNG2022?

Nicklas - Det bästa med träffen var att få ett avbrott i vardagen, få komma iväg och göra något nytt! Att lära känna
nya kolleger, men även träffa andra avdelningar. Vi är sjukt många unga medlemmar!
Robin -  Att få träffa människor inom samma bransch från hela Sverige, Middagarna och uppträdandena på kvällen
var bra!

Tycker du att du fått mer kunskap om Pappers och hur du kan påverka din egna
arbetsplats/arbetsmiljö? Om ja, utveckla gärna.

Nicklas - Det jag snabbt la märke till var att pappers är inget som bara finns utan de krävs många medlemmar och
representanter som tillsammans gör ett hårt jobb för att skapa de bästa förutsättningarna för oss medlemmar! Stort
tack till alla representanter och frivilliga som deltar! 
Robin - Ja, genom att hålla ihop kan vi utveckla både arbetsmiljön och arbetsplatsen till det bättre.

Vad det något som överraskade dig på eventet?

Nicklas - Att vår ordförande för Pappers medverkade inte bara på dagen utan hela vägen in till stängning,     nästan.
Med hans närvaro så upplevde jag en närhet till att kunna påverka saker. Ganska häftigt att han tog sig tiden å pratade
med just oss. 
Robin - Nej, inte något som överraskade men det var ett bra uppstyrt event med många roliga stunder.

Tycker du att någon person eller föreläsning var givande och i sådant fall vilken?

Nicklas - Suicide Zero, något som är så sjukt nära alla men inget man pratar om. Självmord är något ingen ska
behöva fundera på. En kan inte prata med alla, men alla kan prata med någon.
Robin - Säkrare arbetsmiljö var en intressant föreläsning och fick ett en att tänka till om säkerheten på arbetsplatsen.

Ungansvarig Emma bad Nicklas Öhlin och Robin Puiras
från Gävle bruk att svara på några frågor från eventet.

Nicklas Öhlin, Underhåll Robin Puiras Lut & Kraft
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År du nybliven förtroendevald?
Har du haft ditt uppdrag en tid men ännu inte gått en facklig

utbildning?

Vill du fräscha upp dina kunskaper sedan tidigare eller

vidareutbilda dig?

Har du inget förtroendeuppdrag men ändå är sugen på fackliga

utbildningar?

Tveka inte att kontakta mig så guidar jag dig!

Kommande centrala utbildningar 2022:
Arbetsmiljökurs, OBS! 2 kurstillfällen Steg 1: 5–8/9 Steg 2: 21–23/9
Steg 1: 26–29/9 Steg 2: 24–26/10 Runö, Åkersberga
Ungdomskurs 20–22/9 Runö, Åkersberga
Lag & Avtal 26–29/9 Runö, Åkersberga
Förbundskurs 24–27/10 Runö, Åkersberga

”Kunskapens största fiende är inte okunnighet, utan illusionen om kunskap.”
- Stephen Hawking

Sandra Johansson
Studieorganisatör

studieorg@papperstrean.se

Sandra Johansson här!
Jag har efter årsmötet fått äran att ta över det viktiga uppdraget som
Studieorganisatör. Jag känner mig otroligt hedrad att ha fått detta förtroende från
er medlemmar och jag är ivrig att tillsammans med studiekommittén sätta i gång
arbetet med att driva och utveckla den studieorganisation vi har här i Papperstrean.
Folkbildning är en av de ursprungliga idéerna om den fackliga styrkan. Kunskap är
nyckeln till att kunna möta vår motpart på lika villkor. Därför är en fungerande
studieverksamhet så otroligt viktig för att engagera medlemmar och för att våra
förtroendevalda ska känna sig trygga i sina uppdrag.
Jag vill också passa på att rikta ett stort TACK till Tomas Hjalmarsson, som under
många års tid burit studieverksamheten på sina axlar.

Hej Kamrater,

Studier
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A-KASSAN INFORMERAR OM
SKATTEREDUKTION
FÖR  AVGIFT TILL  A-KASSAN
Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för avgift till
arbetslöshetskassa. Skattereduktionen innebär att den som är med i en A-kassa får göra en
avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften.

Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till
arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd
vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften.

Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under
lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i
arbetslöshetsförsäkringen.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den
30 juni 2022. Beslutet innebär att A-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Med vänlig hälsning
PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA
Petra

Läkarvårdsfonden

För betalande medlemmar från 75 % till 85 %
För övriga medlemmar från 50 % till 70 %

En glädjande nyhet!
På Läkarvårdfondens årsmöte beslutades att vi
kan höja ersättningsnivåerna 1 maj 2022 till
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I början av Maj gick startskottet för årets första padelturnering på Korsnäskorpen.
Turneringen spelades på Top Padel i Gävle och det var
totalt 16 spelare anmälda till tävlingen, som spelades i
formatet Americano.
Efter två tuffa timmar av spel korades tre vinnare tillslut:

1:a plats Mattias Lindfors
2:a plats Fredrik Kongstad
3:e plats Johan Ytterbom
Det blev en mycket lyckad turnering med roligt spel och
uppskattade priser till samtliga vinnare.
Förhoppningen är att vi kommer köra ett likadant koncept
till hösten, med en önskan om fler deltagare!

Padelturnering

Erbjudande på Top Padel Gävle
Nu finns det möjlighet att ta del av ett bra
medlemspris kostnadsfritt på Top Padel Gävle.
Du spelar för 240kr/timmen vardagar mellan
05:00 - 16:00 & 22-00
Gratis kaffe, Lån av bollmaskin. Möjlighet att
boka tid via Playtomic 14 dagar innan
Om du är intresserad av detta så skicka din mailadress kopplad till playtomic samt
telefonnummer till: emil.stromberg@billerudkorsnas.com

Bomhus Hembygdsförening
Program:
Torsdag 26 maj kl 09.00 Gökotta
Måndag 6 juni kl 12.00 - 15.00 Öppet Hus/Nationaldag
Söndag 7 augusti 12.00 - 15.00 Bomhusdag/Hemvändardag
Onsdag 17 augusti kl 18.00 Träff med MC och Mopedveteraner

Besöksadress. Furuviksvägen 5
E-post bomhus.hembygd@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/bomhus
Facebook: Bomhus Hembygd
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn till
förmån för Barncancerfonden-
MellanSverige
Två BillerudKorsnäsare swishade in sitt stöd samt lämnade in Karskäringens sponsringslapp
till Avd 3 och fick därmed vara med i Karskäringens extradragning som gällde en
3- dygnsvistelse i Stockholm sponsrat av Sociala fonden. Gäller lediga tider.

Karskäringens vinnare: Eva Söder, PM 5
Tarja drog vinnaren den 3 maj 2022 på Pappers Avd 3.

I cupens stora dragning vann återigen Eva Söder ett av alla priser & priset är en
OS-vattenflaska från Skidskyttelandslagets Peppe Femling.

EN BLOMMA och ett STORT TACK till alla som deltog i swishinsamlingen.
BillerudKorsnäs, Sociala Fonden, Pappers Avd 3, Karskäringen, Tarja Rautiainen.

Tillsammans hjälper vi barn med cancer för 7:e året.
Cupen som arrangeras av Gestriklands Fotbollförbund och Gefle IF Fotboll.

Roger Hallqvist

Ta med dig familjen på en riktigt pirrskapande upplevelse som börjar redan på BW Plus Åby Hotel! Så fort du kliver
innanför dörrarna kommer du att mötas av den helt unika och lekfulla inredningen inspirerad av Tivoli som inte kan göra
dig annat än glad. Plötsligt känns vardagsbestyr långt borta för både stor och liten.Det
lekfulla äventyret fortsätter med ett besök på nöjesparken Liseberg som har något för alla
i familjen att se fram emot, oavsett om det är karuseller, glass eller lyckohjul.
Du som är medlem i ett LO-förbund erbjuds detta unika Lisebergpaket för två vuxna och
två barn för 2 295 SEK (ordinarie högsäsongspris: 2 750kr).
I paketet ingår:
Övernattning i rum med connecting door = två rum!, Stor frukostbuffé,
Tillgång till Friskis & Svettis gym Parkering vid hotellet, Godis VIP på rummet
Entré till Liseberg för två vuxna och två barn upp till 15 år,
Extra tredje barn för +200 SEK.

Bokningsvillkor
Välkommen att boka på info@abyhotel.se, uppge kampanjkoden ovan för att kunna ta
del av erbjudandet. Visa upp giltigt förbundsmedlemskort vid incheckningen.
Det går fint att avboka fram till 72 timmar innan.

Vårt Lisebergspaket gäller weekends från 23/4 – 25/9
Samt alla dagar fr o m 1/6-21/8 i mån av plats.

Lisebergerbjudande från LO-mervärde

Logga in på LO-mervärde för att se fler erbjudanden.



- 20 -

På gång med Sociala Fonden...

Lars Winnerbäck - 20 juli 2022 Dalhalla
Efter 2019 års stora turné och med albumet “Eldtuppen” beger sig Lars
Winnerbäck ut i den svenska sommarnatten.
Genom tolv studioalbum har Lars Winnerbäck satt ord på en hel
generations känslor och myntat det kanske svenskaste ordet vi har:
tandläkarväder. Senaste albumet “Eldtuppen” får räknas som ett av
Winnerbäcks största och den efterföljande turnén fyllde arenor över hela
landet.
I 20 år har Winnerbäck tagit med sig det svenska vemodet upp på scen och han räknas idag som en av landets
absolut största artister.
Sommaren 2020 blir det en turné under bar himmel i slottsträdgårdar, på festivaler och arenor.

Bandet på Sommarturné 2020 består av Jerker Odelholm (bas), Staffan Johansson (gitarr), Carl Ekerstam
(gitarr), Therese Johansson (gitarr/sång), Jonna Löfgren (trummor) och Tomas Hallonsten (keyboard).

Biljetterna är placerade på sektion D höger rad 3-9 och kommer att skickas till din registerade adress i
bokningssystemet.
Kostnad är 535 kronor per person och skattepliktigt förmån 535 kronor.
Sista ansökningsdag 2022-07-10

En av svensk filmhistorias mest älskade filmer Så som i Himmelen blev
en hjärtevärmande musikal som fick dig att skratta, gråta och sjunga
med. Efter fulla hus på Oscarsteatern under 2 år, enastående
recensioner och en publik på över 221 000, så avslutar hela
originalensemblen med stor final sommaren 2022.

I En Himmelsk Musikalkonsert får du bl.a. uppleva musiken från
musikalen Så som i Himmelen och en kavalkad av de största
musikalpärlorna från West End & Broadway. Välkommen till En
Himmelsk Musikalkonsert!  Än en gång ser vi musikalvärldens hyllade stjärna Philip Jalmelid och musikalstjärnan Tuva
B Larsen, världsstjärnan Malena Ernman, folkkära Björn Kjellman, musikalstjärnorna och
skådespelarna Anders Ekborg, Sofia Pekkari, Christopher Wollter m fl. och dessutom Morgan Alling som
konferencier. Bland körens övriga sångglada medlemmar ser vi bl a Beatrice Järås, Rikard Björk, Thérèse Andersson
Lewis, m.fl. av fantastiska sångare.

Biljetterna är placerade på sektion B höger rad 4-5 och kommer att skickas till din registerade adress i
bokningssystemet. Kostnad är 585 kronor per person och skattepliktigt förmån 585 kronor.
Sista ansökningsdag 2022-06-08

En Himmelsk Musikalkonsert - 18 juni 2022 Dalhalla

Rhapsody in Rock 2022 - 30 juli Dalhalla
Nästa års Celebration Tour innebär en konsert där det garanteratblir
”utsålt” på scenen med stor orkester, artister och fyrverkerier.
Då (1989), när allt började, samlades 80 personer i Sundsvall för att se
Wells med symfoniorkester. Nu, har Rhapsody In Rock befäst sig som
Sveriges genom tidernas största konsertupplevelse, och för Robert och en-
semblen i Rhapsody är Dalhallas arena nummer ett.

Biljetterna är placerade på sektion C höger rad 8-10 och kommer att skickas till din registerade
adress i bokningssystemet.
Kostnad är 585 kronor per person och skattepliktigt förmån 585 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-07-17
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Sommartävling 2022

Rätt svar

Namn           _________________________________________________

Avdelning    __________________________________________________

Telefon         _________________________________________________

Skickas till Karskäringens
redaktion på 152:an
senast den 28 augusti 2022

Kopiera, klipp eller riv vid linjen

Vågrätt
1. Finns i Stockholm
2. 9/12
3. Har vi alla varit
4. Buske
5. Använder tuber
6. Eldrest
7. Vandraren
8. 47
9: Saknar väst
10. Ur led är...
11. Gammeldags polis
12. Tro eller SAAB
13. Guillou's hjälte
14. Dricks med tonic

Lodrätt
1. Har många skräck för
2. 47:an eller blomsterrot
3. Väsen som varnar
4. Gult bär
5. Avlså
6. Största ormen
7. Öknens skepp
8. Västlig granne
9. Brukar man fisk
10. Fiskbete
11. Inte gamla
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Hyllningskonsert till Svante Thuresson 19 oktober 19.00

Minnet av Svante, hans sång och personlighet, lever kvar i våra hjärtan.
Musik från ”The American Song Book” texter av Beppe Wolgers,
fantastiska tolkningar av Monicas Vals, Bluesette och
Sakta vi går genom stan.
En konsert, där Svantes turnékamrater under två decennier,
samlas för att minnas och hylla en av våra största.
 
Medverkande:
Viktoria Tolstoy  Claes Janson , Peter Asplund  Vivian Buczek
Claes Crona,  TRIO med Mattias Svensson och Rasmus Kihlberg
 
Konserten presenteras av Programbolaget & Monarch Music.

Biljetterna släpps den 20 maj 9.00,  du kan boka via biljett@gavleteater.se
eller telefon: 026-12 98 21
Ordinarie pris: 495 kr inkl. serviceavgift

Lennie Norman – Gubbvarning Live 2.0 8 oktober 18.00
Efter över 100 föreställningar med Gubbvarning live och succé över hela landet så är han nu tillbaka!

Lennie Norman är nu aktuell med en helt ny humor föreställning där han fortsätter att skärskåda tiden vi lever i och tar
tempen på samtiden. Föreställningen bygger vidare på böckerna och tidigare humorshowen Gubbvarning live, böcker
som sålts i över 70.000 exemplar och en show som setts av över 30.000 människor! Publiken kan förvänta sig en
personlig, vass och galet rolig föreställning med en av våra allra mest kända och hyllade stand up komiker. Eller som
UNT beskrev det – Showen är ett långfinger till åldersrasismen och en skrattfest som ger livsmod!

Argare, bittrare men också med underbar självdistans så kommer Lennie Norman bjuda publiken in i en gubbes
funderingar och tankar om den tid vi lever i. Publiken kommer att få sig en rejäl omgång med humor, vi kan helt enkelt
utlova en Stand Up show av allra högsta klass!

LENNIE NORMAN, musiker och legendarisk ståuppare, gör sig nu äntligen redo att möta publiken igen i den helt
nyskrivna föreställningen Gubbvarning 2.0!
Ordinarie pris: 425 kr inkl. serviceavgift
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