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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

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

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

Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil  070 - 795 15 91

Vice Ordförande Per Olov Olsson 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

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.

Tarja

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

   Expeditionen stängd mellan

 23 december - 2 januari

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 20 januari.
Se till att lämna in ert
material senast den
17 januari.

Glöm inte att släcka ljusen

"Vår personal"
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Hej igen!

Skyddsombudsträffarna
Äntligen kunde Pappers avd 3:s stora skyddsombudsträffar
genomföras fysiskt med alla våra skyddsombud igen, men inte
utan att vi övervägde att ställa in igen. Detta för att
Folkhälsomyndigheten gick ut med nya restriktioner för att
begränsa spridningen av Covid-19.
Veckan före träffarna åkte vi till Scandic Väst här i Gävle och
diskuterade med personalen om hur vi skulle kunna genomföra
träffarna säkert. Tillsammans gjorde vi en riskanalys för att på
så vis minimera riskerna och kunde därför genomföra årets
träffar.

Det kändes så bra när vi kunde återgå från Teamsmöte till en fysisk träff eftersom de här träffarna
är mycket uppskattade bland våra gamla och nya skyddsombud och en fin avslutning på
verksamhetsåret.
Ni kan läsa mer om träffarna lite längre fram i detta nummer av Karskäringen.

Stickan

För någon vecka sedan bjöd Papperstreans stödgrupp in mansjouren ”Stickan” här i Gävle för att
få lite uppdaterad information om deras verksamhet. Verksamhetsansvarig och samtalsterapeut
Johan Pliakas och hans kollega och samtalsterapeut David Winsjansen berättade vad ”Stickan” gör
för något och vad de kan erbjuda för stöd. Efterfrågan att få komma till dem för rådgivning är
enorm och därför kan det ta någon vecka innan man får komma dit för rådgivning. Vad är och gör
”Stickan” då?

Historien om Stickan börjar någon gång i slutet av åttiotalet när ett par grabbar som jobbade inom
psykiatrin från Gävle åkte till ett seminarium i Stockholm. Ett seminarium som handlade om män
som bland annat var våldsamma och som begick sexuella övergrepp. Män hade i regel svårt att ta
emot hjälp från befintliga vårdresurser. De tyckte det var krångligt att få kontakt, de ville inte ha
kontakt med en myndighet eller betrakta sig som sjuka eller i behov av hjälp. Dessutom var
vårdpersonal oftast kvinnlig och samtalsmetodiken kändes anpassad till kvinnliga patienter. De här
två grabbarna insåg ganska snart att behovet att starta något var stort. Efter två års förberedelser
startade ”Stickan” i februari 1991 i Gävle.

”Stickan” erbjuder samtalsstöd och rådgivning i livskriser. Till de vänder sig män i alla åldrar, med
olika slags bakgrund, religion, kultur, sexuell läggning, i varierande yrken, studenter, pensionärer
eller arbetslösa. En förändring i livet kan utlösa en livskris; arbetslöshet, sjukdom, en anhörig går
bort, en skilsmässa, att bli förälder. Det kan uppstå känslor och tankar som behöver uttryckas på
ett sätt som inte är destruktivt för en själv eller omgivningen. Tidigare trauman och kriser kan
väckas till liv. I samtalet kan man sätta ord på sin upplevelse, sortera, få hjälp att se alternativen,
stöd att förändras och råd för att komma vidare. 

Om man vill komma i kontakt med Stickan är telefonnumret
026–18 73 73.

Deras telefontider är onsdag och torsdag 9–10.
Man kan mejla de också på stickan.ansokan@gmail.com
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Pappers Förbundsmöte
Jag deltog på Förbundsmötet i slutet av november som
genomfördes fysiskt på Runö vid Åkersberga. Efter att
Förbundsordförande Pontus hållit sitt inledningstal och
öppnat Förbundsmötet så fastställdes dagordningen. På
mötet deltog 46 av 54 röstberättigade.
Därefter tog ombudsman Sara Wiinikka över och
berättade om Ung 2022 eventet. Inbjudan har gått ut till
1800 yngre medlemmar. Sara berättade att det kommer
att bli seminarium, gruppaktiviteter, debatt om livet &
jobbet, psykisk ohälsa, samhället samt mycket annat
spännande dessa dagar.

Gästtalare på Förbundsmötet var
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) som
inledde med att berätta att Sverige precis fått sin första
kvinnliga statsminister.
Han avslutade med att presentera lite förslag på
förbättringar i Socialförsäkringssystemet.

Novus, som höll i Pappers medlemsundersökning
informerade om utfallet av undersökningen. 3 957 svar
hade kommit in. Undersökningen visade övervägande på
att medlemmarna anser att facket behöver bli starkare i
förhandlingar, vara mera synliga och informera mera.

Pappers förhandlingsansvarige Robert Sjunnebo redo-
gjorde för ”Överenskommelsen om trygghet, omställning
och anställningsskydd” Las.
Mötet fick också se Förbundets förslag på budget för
2022 och fastställde även 2022 års medlemsavgifter
(vilka blir oförändrade), Förbundets förslag till
Verksamhetsplan 2022 gicks igenom och fastställdes.
Förbundsmötet behandlade även 2 inskickade motioner
som fastställdes utefter förbundsstyrelsens förslag.

Pappers kulturstipendium 2021 gick till Jan Ottosson avd.
24, Mönsterås. Jan har arbetat i 25 år på Mönsterås bruk
och under hela sin anställning haft jazzmusiken som inspi-
ration och energikälla. Via storband har han getts möjlig-
het att spela med såväl Robert Wells som Roger Pontare.
Jan tilldelas ett stipendium på 20 000 kr samt statyetten
”Cellulosarbetaren” av Per Nilsson-Öst.

Pappers avtalskonferens
Efter att Förbundsmötet avslutats och att lunchen
inmundigats påbörjades Pappers avtalskonferens inför
avtal 2023. Första tankarna från avdelningarna om vilka
krav Pappers ska gå fram med i kommande
avtalsrörelse 2023 diskuterades. Senast gick Pappers ut
med avtalskrav på att utgående löner, ersättningar och
tillägg höjs med 4%, förbättringar i kollektivavtal och
allmänna anställningsvillkor med mera.

Vi diskuterade vad som gör ett avtalskrav till ett bra
avtalskrav och ekonomiska förutsättningar inför
avtalsrörelsen 2023.

Ung 2022
Som avslutning vill jag påminna om Ung 2022-eventet.
Anmälningar fortsätter att rulla in!
Våra ungambassadörer kommer att delta i en
ringkampanj för att ringa sina kollegor som inte har
anmält sig ännu och på så vis hjälpas åt att det blir fler
på eventet.  
Här kan vi alla hjälpa till så att alla unga medlemmar i
Pappers som är född -92 och senare anmäler sig till
UNG 2022-eventet. Även de medlemmar som är
född -90 och hade anmält sig till det inställda UNG
2020 får anmäla sig till eventet Ung 2022.
Sista anmälningsdag är den 7 februari.

God Jul
Julen knackar på dörren med allt vad det innebär.
Det är alltid lika trevligt när det blir jul och man får träffa
släkt och vänner, äta julmat, öppna julklappar, spela spel
och få mysa med sina nära och kära. Som vanligt tänker
jag på alla som måste jobba och slita hårt under jul- och
nyårshelgen. Jag tänker också på alla som sitter
ensamma, kanske första julen efter att man mist en nära
livskamrat och inte har några som man kan fira jul med.

Julen är en högtid som många människor förknippar med
gemenskap och umgänge med nära och kära. Många
upplever att saknaden efter nära och kära är särskilt
svår under högtider som julen och vi står nu inför en
långhelg där många kan vara ofrivilligt ensamma.

Ett telefonsamtal till någon i din omgivning, en granne, vän,
bekant, kollega eller släkting som firar jul ensam kan vara
otroligt värdefullt. Det finns inget värdefullare vi kan ge
våra medmänniskor än vår omtanke och vår tid så slå en
signal för att visa att ni bryr er!

KOM IHÅG! Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt!

Tack för året som gått

God Jul och Gott Nytt År

Önskar Kjelle
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Företag och fack inledde i slutet av november en MBL-
process gällande en organisationsförändring inom Gävle
Bruk med avseende på förändringar inom Underhåll,
Kartongbruk och Massabruk. Det är en fortsättning på
organisationsförändringen som inleddes i början av
oktober.
I början av december genomfördes en första MBL-
förhandling där Företaget inledningsvis redogjorde för
alla arbetsmiljökonsekvensanalyser som genomförts med
chefer, skyddsombud och medarbetare på berörda
avdelningar, där förändringar kommer att ske.
Företaget är skyldig att genomföra sådana för att belysa
eventuella risker på föreslagna förändringar.

Förhandlingsrapport BillerudKorsnäs
Reducerad U-tid 2022
Företaget redovisade listan över förändringar inför
reducerad U-tid 2022. Parterna fastställde därefter listan
över förändringar inför reducerad U-tid 2022.

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

Positionering
Pappers ställde frågan om det projekt gällande
positionering som drivits på Lut & Kraft och nu skall
omfatta även Fiber. De önskar få information om syftet
med projektet, vad datan skall användas till mm.

Företaget svarade att de tar med sig frågan och
återkommer.

Beredskapsersättning
Pappers lyfter frågan om att då det idag är olika
inställelsetid för olika beredskaper anser de att det
borde kunna utgå olika ersättningar för dessa.

Företaget svarade att de tar med sig frågan och
återkommer.

Lön och befattningsbeskrivningar
Underhåll
Pappers ställde frågan om statusen för lön och
befattningsbeskrivningar för Underhåll som funnits med
på de senaste förhandlingarna.

Företaget svarade att frågan ännu inte hunnit beredas
färdigt till dagens förhandling och bad att få återkomma.

Nästa förhandlingsdag är den
28 januari

Förändringar i medlemsförsäkringarna där diabetes och hörselskada utgår ur
Diagnosförsäkringen och det ersätts med andra diagnoser vid årsskiftet. Så vet

man någon som man misstänker har Diabetes så måste man få diagnosen
fastställd av läkare före årsskiftet.

Medlemsförsäkringarna

Mvh. Mella/Blomman

MBL-förhandling Gävle bruk
Frågor hade skickats in från facken som företaget
började att lämna svar på. Förhandlingen ajournerades
på grund av tiden inte räckte till och fortsatte förra
veckan där Företaget fortsatte att svara på fackens
frågor. Facken fick också ta del av förslag på några
tilltänkta chefer på berörda avdelningar.
När Karskäringen trycks genomförs MBL-förhandling 2
gällande Gävle bruk. Därför får vi återkomma med mer
info i kommande nummer av Karskäringen.
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Per Olov ”Peo” Olsson är en 58 årig tvåbarnspappa som är uppvuxen på Söder, här i Gävle. Grundskolan
genomfördes på Solängsskolan, från låg- till högstadiet.

Han arbetar för närvarande på Lut & Kraft, Vita sidan som operatör på Kaustik och Mesaugnar, Klordioxiden,
Hartskokeriet, Externreningen samt Vattenreningen. På den sista avdelningen är Peo förste man på spindeldressyr,
om någon vill komma ner och se hur det går till. Vattenreningen är inget ställe för de med fobi för våra småttingar
med 8 ben. Det finns vissa som är 8-10cm, om man räknar mellan tåspetsarna!

Peo är bosatt i Valbo, nära Åbyvallen tillsammans med sin fru och två katter av rasen Maicon. Fritiden spenderas
numer i husets källare efter den översvämning som var i höstas, med en hel del hempul för att återställa det som var.
Herr Olsson är mycket duktig på att starta upp renoveringsobjekt, något sämre på att avsluta dessa, tyvärr. Men
samtidigt innebär det att, det finns ständigt saker som behöver åtgärdas och fritidsintresset hålls vid liv.

På sommaren tar Peo gärna en långtur med sin motorcykel, en Honda VTR-1800 Custom. Det händer till och med
att resan går ut i Europa, till exempel Kroatien. Vintertid går resan till fjälls med bil och då får snöskotern gärna
hänga med. En tur ut på fjället med en välfylld ryggsäck med fika ligger också högt på listan över trevliga saker att
göra. Drömmen är att få göra ännu mer resor när det ges tillfälle, gärna fler med sin kära motorcykel ut i Europa eller
kanske USA. Att resa överhuvudtaget är ett stort intresse!

Per Olov är styrelsens förslag till Valberedningen av ny Ordförande Pappers Avd. 3.
Denna Ordförandekandidat ska nomineras 16 Februari-22 och valet sker den 16 Mars då det är meningen att
nuvarande Ordförande Kjell Olsson, tar ett steg tillbaka och lämnar plats för en ny ledare av Pappers Avd. 3.
Peo hoppas att få medlemmarnas stöd vid valet och han tycker det skulle vara en stor ära att få vara representant för
våra fackliga medlemmar på bruket.

Peo anser att, det är viktigt med ett fungerande,
fackligt arbete, att kunna bemöta eventuella
problem som uppstår på arbetet. Han har arbetat
som Skyddsombud sedan tidigt 90-tal och brinner
för skyddsfrågor. Arbetet med detta går åt rätt håll.
Det är viktigt att alla har en säker arbetsplats, bra
arbetsmiljö och har bra trivsel. Allt detta skapar en
sammanhållning och vi får det bättre på vårt arbete.
Det gäller att få rätsida på arbete kontra fritid och
att våra medlemmar inte får för hård
arbetsbelastning.

Vid pennan//Ola Carlson

Pappers 3:an presenterar vår nya
Ordförandekandidat
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På papperet ska det inte vara någon skillnad mellan
tjänstemän och arbetare. Nu är det dags att vi får
fram avtal som gör att det också blir verklighet,
skriver Pappers Ordförande Pontus Georgsson.

Villkor på jobbet i massa-och pappersindustrin
regleras i ett avtal vi kallar Allmänna
anställningsvillkor. Samma villkor ska gälla för
tjänstemän och arbetare. Jag har alltid sett det här
som något bra och fint – oavsett vem du är så är
villkoren desamma. Vi gör inte skillnad på människor.

Nu är det inte riktigt så enkelt, det visar sig då och
då. Tjänstemän får oftare fördelar vid sidan om och
de har som grupp lättare att anpassa sitt arbete till det
övriga livet. Pappers medlemmar är i stor utsträckning
skiftarbetare medan tjänstemännen nästan uteslutande
arbetar dagtid.

Med risk för att ställa grupper mot varandra på ett
sätt jag inte gillar, så finns det ganska stora skillnader.
Och det är inte bara arbetstiderna som skiljer, även
för arbetare som jobbar dagtid är förutsättningarna
andra än för tjänstemännen. Exempelvis, när jag
jobbade på bruket hade tjänstemännen ”sommartid”
vilket gjorde att de kom senare och gick tidigare än
oss andra.

Nu jämnar vi ut skillnaderna

Pontus Georgsson

Det är dags att på nytt fundera över hur ett avtal ska
vara uppbyggt och hur det kan bli något som lockar
människor att vilja arbeta i branschen. Ett avtal i
tiden. Avtalet som på flera sätt gjorde arbetare och
tjänstemän mer jämlika har funnits i snart 25 år. Det
har förhandlats och förändrats många gånger men
trots det kommer vi inte hela vägen.

Villkoren ger faktiskt inte särskilt bra förutsättningar
för föräldrar, till exempel. Det finns så klart fördelar
som friveckor och lediga dagar mitt i veckan men
med nästan all ledighet förutbestämd blir arbetstiden
också fast. Det måste finnas bra möjligheter
kombinera ett aktivt föräldraskap med arbete.

Några politiker har sett det här, och lagt fram en
möjlighet att alla ska kunna vara med på barnens
utvecklingssamtal, vara hemma när det är studiedag
eller ta ut någon ledig dag på novemberlovet
(läslovet).  Jag menar så klart familjeveckan, den som
högerflanken just nu gör allt för att den inte ska unnas
er.

Vi har nu tagit de första stegen in i arbetet inför att
teckna nya avtal, som ska gälla från första april 2023.
Det har vi gjort med bra diskussioner på en
avtalskonferens. I januari börjar jag och de andra i
Förbundsstyrelsen och ombudsmännen att besöka
bruken igen – äntligen får vi känna lukten av
sulfatmassatillverkning.

Det är viktigt att vi lyckas få prata med så många
medlemmar som möjligt om nästa avtal. Som medlem
får du då möjligheten att påverka direkt, när vi
träffas. Men, det är inte bara då du kan vara med och
påverka. Prata också med förtroendevalda på din
arbetsplats, så kan de ta med sig dina åsikter och
förslag. Skriv avtalsmotioner till Förbundsårsmötet.

Ska vi nå framgång nästa avtalsrörelse krävs både
mod och sammanhållning.

FRÅN PONTUS KRÖNIKA 16 DECEMBER
2021
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Skyddsombudsträffar 2021
Skyddsombudsträffarna genomfördes med i princip alla ombud fördelat på två dagar vid Scandic Väst i Gävle. Vi
avverkade en hel del under dessa dagar, bland annat grupparbete kring utvärdering av Rådsverksamheten, val av
HSO och deras ersättare och styrelseersättare från ombudsgrupperna, ansvarig för verksamhetsberättelsen.

Ungansvarig Emma Magnusson berättade lite om Ung 2022-eventet som är
planerat att genomföras vid Münchenbryggeriet 10-12 maj och hur alla
ombud kan hjälpa till uppmana alla yngre att anmäla sig till eventet. Sista
anmälningsdag är den 7 februari.

Försäkringsansvarig Anders Blom gick igenom våra försäkringar och
kommande förändringar. Tomas Hjalmarsson redogjorde för kommande
utbildningar som är på gång och påminde om att ansöka till dessa snarast
möjligt. Vi fick även information från valberedningen inför kommande
nominerings och årsmöte 2022.

Årets skyddsombud utsågs och denna gång fick Hanna Ferner Linde priset
för hennes arbete och engagemang som skyddsombud vid EBH-packning.

Vi hade under dessa träffar två inbjudna gäster, dels Kela Dahlén från Suicide Zero som höll i en utbildning som
handlade om psykisk ohälsa och att våga fråga.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt
minska självmorden genom bland annat information och utbildning för att
förebygga självmord.

I utbildningen "Våga Fråga" lär man sig att upptäcka varningstecken på
psykisk ohälsa. Vad man kan göra om någon vän eller kollga har det tufft.
Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. Det är fyra om dagen. I statistiken
döljer sig föräldrar, syskon barn, grannar, kolleger och vänner. De allra flesta
kan vi rädda.

Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli allmänt känd och
politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden.
Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord
och psykisk ohälsa arbetar de för att öka kunskapen hos politiker, journalister,
vård- och skolpersonal samt allmänheten. Detta gör man genom lobbying,
debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för
olika yrkesgrupper.

Emma Magnusson

Kela Dahlén
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Pappers förhandlingsombudsman Lasse Wåhlstedt deltog föredömligt båda dagarna för att svara på en del
förhandlingsfrågor från ombuden och för att informera om Trygghet och omställning och lite annat som är på gång i
Förbundet.

Avslutningsvis fick Ombuden som vanligt smaka på ett otroligt gott julbord på Scandic Väst.

Erik, Peo och undertecknad avslutade träffen med att tacka alla skyddsombud för verksamhetsåret 2021 och
önskade alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

// Kjell

Lasse WåhlstedtErik Kernehed och Per Olov Olsson
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Grattis
Hanna Ferner Linde!

På sedvanligt vis har årets skyddsombud
utsets av SHSO Peter Karlsson.

Motiveringen till årets skyddsombud är:
Ett nytt ombud som har tagit sig an arbetet men nya ögon och stor entusiasm.

Personen har ett bra samarbete med både sina kamrater, de som är
ombud och sina chefer.

Personen utför sitt arbete med ödmjukhet och ändå med tydlighet.

Hanna Ferner Linde, Kjell Olsson och Erik Kernehed
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God Hjulning! Bra början va? Där fick jag med både den kommande högtiden
och en påminnelse till dom som ännu inte fått på vinterdäcken. Fattaniväl!

Kärade pölare och pölarinna, hoppas ni morr brö mitt i Julstöket. Försök att ta
det lite lugnt (eller piano som husse säger), så att ni inte skavankar till
hypofysen eller får fladder i rynksystemet. Vid den här tiden brukar husse lägga
underkläderna i kylskåpet, för då får han höra kall-sånger så fort han går in i
köket. Påstår han, ben det är nog mest önsketänkande från hans sida. Fast att
önska är ju inte helt fel så här i Juletid. När den tjocka Tysken Santa Claus
kommer på Julafton (till minne av snickaren Jesus från mellanöstern) så vill ju
många, både barn och vuxna, ha sina önskningar uppfyllda.

Och blidväder har vi haft i flera dagar nu så barmarken har kommit fram igen, så jag lyckades leta fram en lerpöl att
rulla mig i innan husse hann hindra mig. Och den token har ju redan vinterbadat. Fast det gick inte så bra, för han var
insmord med så mycket fett att han gled ur vattnet. Och på tal om det, ni tvåbenta brukar ju säga att om man ska
lära sig något så är det bäst att börja från botten, men tänk om det är simma man ska lära sig? När denna eminenta
blaska kommit ut ska det ha blivit snö och kallt igen säger dom som vet, så ni får snabba er att ställa undan utegrillen
och trädgårdsmöblerna. Och kasta en presenning över gnökfristret, det kan ni vänta till i vår med att rätta till.

Och, när denna trycksak kommer ut som sagt, så har det dessutom vänt och börjat bli ljusare tider igen, så det gillas
väl av er som tycker om när det är ljust. Fast jag och husse gillar mörkret bättre. Jag sover bättre i mörker, och
husses benägenhet att spilla på sina kläder när han äter snojs med trynbär döljs också av mörkrets inbrott.

Både jag och husse gillar vår nya hövding Magdabena, som avlöste Lövben. Hon verkar vara både mjuk och sträng
samtidigt, som en bra matte ska vara, och kan nog vara benhövliga egenskaper framledes. Eller framgent som en
gammat rastgårdshövding brukade säga.

Tråkigt nog fick min kompis Julbocken inte stå kvar över Jul, ben det är visst en jycke från Kalmar med sotiga tassar
som är arresterad för illdådet. Hoppas att han får en hel vecka i finkan, med bara kall, klimpig gröt som frukost!
Eller det kanske är lite väl grymt? Åtbenminstone ska han inte få kanel och socker till risgrynsgröten!
På tal om mat så tycker jag att ni traditionsenligt ska äta riktigt mycket grisstjärt med senap i Juldagarna. Ben varför
inte variera med rökt mörv och stekta markelianer? Knosis-mosis med kams? Flyttja med tran?

Hoppas att ni hunder Julen får frid, frihet och frispel. (Jag vet inte riktigt  vad jag menar med frispel men jag ville bara
ha tre ord som började med ”fri”). Var snälla mot varann och era husdjur. Vattna er flitiga Lisa (och även blomman
med samma namn), lägg in granen, kurka gurkan, snyt barna och plocka råttorna. God Jul och Gott Nytt År önskar
jag och husse! Min pölare Ali Ben hojtar en hälsning också bakom sin halvgnagda griskebab. Morra gärna en
hälsning också till din Lill-Farmor i Snatra, Fläskschnauzern Tryna. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Utbildnings-
departementet

En rapport  från Hej!
Fysiska utbildningar i vinter 2022!?
Ett antal utbildningar är inplanerade och planen är att dessa genomförs
planenligt.
Om nu inte pandemin och Folkhälsomyndigheten ställer till det på något
sätt.
Vi informerar om detta så fort vi får höra om något förändras.

Om du inte har gått någon av nedanstående utbildningar,
ANMÄL DIG SNARAST

Fysiska utbildningar på Runö i Åkersberga norr om Stockholm
under vintern 2022.
Förbundskurs: 21-25 mars 2022, sista anmälningsdag 18 februari
2022.
Miljökurs Steg 1&2: steg 1 21-24 mars, steg 2 25-27 april, sista
anmälningsdag 18 februari 2022.
Lag & Avtal: 28 mars-1 april, sista anmälningsdag 25 februari 2022.

Ett sätt att anmäla sig till utbildning!
1. Gå in på https://www.pappers.se/kalender
2. Klicka på den utbildning du vill gå och anmäl dig via datorn.
3. Skicka e-post till studieorg@papperstrean.se och tala om vem du är och vilket skift du jobbar på,
vilken utbildning du anmält dig till och när utbildningen genomförs.

Minnesanteckningar från möte med Studiekommittén.

Omstart av studieverksamheten.
Väldigt mycket, ja nästan all studieverksamhet i Förbundet har legat i malpåse under pandemin. Det har även fått
till följd att vår egen studieverksamhet i Pappers avdelning tre legat på sparlåga. Nu känns det som vi bör sparka
igång verksamheten igen. Nu är inte pandemin över ännu så vi får väl se vad som händer framåt. Trots detta så
tycker vi det är viktigt att vi kommer igång.

Medlemsutbildning.
Under 2021 togs frågan upp på ett styrelsemöte att vi skall se över vår medlemsutbildning. Vi hade varit i
kontakt med avdelning 68 i Hallstavik och avdelning 96 i Gruvön. Dessa båda avdelningar har en bra och
utvecklad medlemsutbildning som vi tyckte var intressant. Vi har också diskuterat med ABF som genomför
medlemutbildningar. Vi har tittat på deras verksamhet och vi vill nu utveckla vår egen medlemsutbildning. Den
utbildning som verkade intressant var den i Hallstavik som är en medlemsutbildning där man har två
utbildningsdagar och efter dessa reser man till Stockholm över en dag och besöker vårt Förbund, Dagens Arbete
och kursdeltagarna väljer sedan om man skall besöka LO eller riksdagen.

Vi föreslår därför att man tar upp frågan på styrelsemötet med Pappers avdelning 3 den 10 december. Att man
beslutar att bilda en grupp med resurspersoner som ser över vår medlemsutbildning.
 Att vi har som mål att genomföra två medlemsutbildningar under 2022, en på våren och en på hösten.
Naturligtvis förutsätter detta att det går att genomföra medlemsutbildningar 2022 med tanke på hur det går med
pandemin.
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Hur når vi ut med våra studier?
Vi har under flera är kommunicerat via e-post, Karskäringen och vi har även träffat ombuden på vår och julträffar
samt träffat ombudsgrupperna inför studieplaneringen under många år. Vi diskuterade att SMS skulle kunna vara ett
sätt att nå flera.
Vi diskuterade att vi måste få en bättre och en mer direkt kontakt med våra medlemmar och fackliga ombud.
Vi kommer därför börja ha studieuppsökeri varje gång Studiekommittén träffas. Vi kommer att gå ut på fabriken och
träffa folk efter lunch. Hur detta skall gå till och vart vi skall gå kommer vi diskutera nästa gång vi träffas i
Studiekommittén.

Nästa möte.
Onsdag 26 januari 2022 och vi träffas i VU-rummet om inget speciellt händer men då meddelar jag detta.

Aktuella utbildningsrelaterade träffar 2022!

Studiekommittén: 26 januari, 29 april, 22 september, 24 november.

Kontaktuppgifter till Studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns ofta där någon gång på
måndagar mellan 8:00–16:00 beroende hur jag jobbar (A-Skift).
Telefon: 026-19 10 53.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

God Jul
      &
Gott Nytt År

Kom ihåg att vara extra försiktiga med juleljusen

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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Hejsan! Elisabeth Haug heter jag. Sedan 1 maj arbetar
jag på Pappers förbundskontor, förhandlingsenheten. Jag
kommer att arbeta med många olika arbetsuppgifter men
jag kan nämna några. Ett av mina stora ansvarsområden
är arbetsmiljö, att samordna arbetet, säkerställa att vi
arbetar i rätt riktning. Vi ser en utveckling där organisation
blir mer och mer slimmad, det blir all mer känsligt om
någon till exempel skulle vara borta eller behöva vara
ledig samt att man behöver utföra flera arbetsuppgifter på
varje skift. Vi måste tillsammans verka för att detta ska
göras med arbetsmiljön i fokus. Pappers kommer snart gå
in i en ny avtalsrörelse och vi måste redan nu börja
fundera vilka frågor som är viktiga för oss, vilka frågor
rörande arbetsmiljö ska vi ta med oss in i avtalsrörelsen.

En annan arbetsuppgift  som sannolikt kommer uppta en
hel del av min tid är att vara rådgivande till avdelningarna.
Vi behöver jobba tillsammans för att företräda er
medlemmar på bästa sätt. Ensam är aldrig stark.

Jag har tidigare förhandlat bland annat för medlemmar inom
vård och omsorg inom fackförbundet Kommunal.

Min resa i den fackliga världen är traditionell. Jag
arbetade som elevassistent och barnskötare på fritids, blev
förbannad på orättvisor på min arbetsplats och med det
fick jag mitt första fackliga uppdrag som kontakt- och
skyddsombud. Satt senare i sektionsstyrelsen, var
huvudskyddsombud, regionalt fackligt- och
skyddsombud. Jag lärde mig massor genom att vara
förtroendevald inom mitt dåvarande fackförbund.
Min fackliga bana gick vidare genom att arbeta nio år som
lokalombudsman på Kommunal, avdelning Stockholm, för
att sedan ta klivet vidare och blev centralombudsman i sex
år.

Många frågor är olika men förvånade många frågor är lika.
En medlem är i beroendeställning till sin arbetsgivare och
behöver samma stöd och hjälp oavsett bransch.

Att företräda medlemmar är ett viktigt uppdrag som jag
helt säkert delar med alla förtroendevalde och anställda
inom förbundet. Vi måste fortsätta säkerställa att vi får bra
kollektivavtal, vi lever i en värld där vi först och främst
måste kriga för att behålla det vi har genom lagar och
avtal. I en avtalsrörelse där vi ska förhandla fram nya
villkor så som nya löner och ersättningar kan vi aldrig ta
för givet att får vi behålla det vi har, nej, vi måste både
kämpa för att få behålla det vi har och få till bättre villkor.
Vi måste tillsammans stå upp för att vi är den starka och
stolta fackförening vi är och förväntas vara.

En sak som skiljer från mina tidigare erfarenheter är den
höga organisationsgrad Pappers har, som ny medlem och
anställd ser jag stolta medlemmar och företroendevalda
som verkligen ser meningen med att vara med i
fackföreningen, men det är därmed inte sagt att vi kan luta
oss tillbaka och känns oss trygga i den, nej vi måste jobba
för att upprätthålla och även öka organisationsgraden så
att vi blir en ännu starkare part, tillsammans gör vi det
arbetet.

Det är viktigt för mig att komma ut för att träffa så många
medlemmar som möjligt. Det är ni som kan berätta hur ni
har det och med så lär jag mig om branschen. Jag hoppas
vi ses snart!

Elisabeth Haug
Förhandlingsombudsman, Pappers

Från Förbundet - Elisabeth Haug
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Rätt svar

Namn           _________________________________________________

Avdelning    __________________________________________________

Telefon         _________________________________________________

Skickas till Karskäringens
redaktion på 152:an
senast den 14 januari 2022

Kopiera, klipp eller riv vid linjen

Jultävling

1. Äts i augusti
2. Vattkoppor som vuxen
3. Inte vårat
4. Bör vi ha när det brinner
5. Är mjuk på nallen
6. Fabrikschef
7. Ej lös
8. Du gamla, Du fria
9. Järvsöfaks & Propulsion är två exempel

10. Gamla ryska överhuvuden
11. Ammunition vi klär granen med
12. Slag som fågel
13. Namnsdag på julafton
14. Äter renen helst
15. Slåss

Dom gula rutorna bildar ett ord.
Skriv det ordet i dom gula rutorna
här nedanför för en chans att vinna!
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På gång med Sociala Fonden...

Arena Kalaset - 30 april 2022 Göransson Arena
Välkommen till Arenakalaset – en inomhusfestival med några av Sveriges största artister.
Årets upplaga av Arenakalaset innehåller artister som Jill Johnson, Petra Marklund,
Hoffmaestro, Kaliffa och Stiftelsen. Det blir en helkväll med grymma artister, sköna låtar
och en härlig stämning!

Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade adress i bokningssystemet.

Kostnad är 395 kronor per person och skattepliktigt förmån 400 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-02-27

Molly Sandén - 18 februari 2022 Göransson Arena
Molly Sandén har haft en fantastisk start på året med en internationell
Oscars-succé och släpp av det redan masshyllade albumet ”DOM SKA VETA”.
Våren 2022 åker Molly ut på hennes mest omfattande turné hittills i karriären
”DOM SKA VETA ARENA TOUR”.

Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade
adress i bokningssystemet.

Kostnade är 240 kronor per person och skattepliktigt förmån 255 kronor per person.
Sista anmälningsdag 2022-01-09

Jesus Christ Superstar - 5 mars 2022 Göransson Arena
Fenomenen Peter Jöback och Ola Salo på Göransson Arena den 5 mars
2022 i den musikaliska föreställningen Jesus Christ Superstar!
Tillsammans kommer de att spela huvudrollerna, Jesus och Judas, i den
hyllade rockmusikalen Jesus Christ Superstar som skrevs 1970 av Tim Rice
och Andrew Lloyd Webber.

Peter Jöback och Ola Salo har under decennier hyllats för sin musikaliska
begåvning. De har båda skördat stora musikaliska framgångar genom åren och anses idag vara två av Sveriges främsta
artister. De har dock aldrig tidigare uppträtt eller spelat tillsammans på en stor scen. Peter Jöback gör rollen som Jesus
och Ola Salo, iklär sig denna gång rollen som Judas.
Uppsättningen av Jesus Christ Superstar blir därför en unik musikalisk sammansättning där två av landets främsta
artister, tillsammans med stor ensemble, möts i en föreställning som är specialanpassad för de stora arenorna.
En uppsättning som saknar tidigare jämförelser.

Genom åren har Jesus Christ Superstar framgångsrikt spelats runt om i världen i såväl opera- som musikalformat.
För regi och iscensättning står den erkända regissören Fredrik ”Benke” Rydman.

Biljetterna är placerade på främre parkett och skickas till den adress du angett i bokningsystemet.

Kostnad är 495 kronor per person och skattepligtigt förmån 500 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-01-09
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Saturday Night Fever - 12 mars 2022 China Teatern, Stockholm

Musikalen Saturday Night Fever spelas just nu på China Teatern i Stockholm
och där avlöser de klassiska hitlåtarna varandra - Staying Alive, Night Fever,
How Deep Is Your Love, Tragedy, You Should Be Dancing, If I Can’t Have
You, Jive Talkin’ och så vidare.

Allt är på plats i denna nya, påkostade svenska originalproduktionen med stort
fokus på kärleken till dans. I spetsen för en stjärnspäckad och sällsynt
hårdsvängande ensemble möter vi David Lindgren som Tony Manero, Andreas
Lundstedt som discjockeyn Monty. I rollerna som Tonys föräldrar, Frank och Flo Manero, ser vi Samuel Fröler och
Kajsa Ernst. Den kvinnliga huvudrollen Stephanie Mangano spelas av Kristina Lindgren och Tonys Bror, Frank Jr.
spelas av Peter Eggers. På scen ser ni dessutom Sveriges bästa dansare utvalda av Bounce-koreografen
Jennie Widegren och Zain Odelstål. För regi och svensk översättning står Anders Albien.

Biljetterna är placerad på parkett rad 12-17.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.

Kostnad är 610 kronor per person och skattepligtigt förmån 610 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-01-16

Stort tack!
Efter nästan 37 år tar det slut. Tack för
insamlingen vid min egen uppsägning.

Lycka till!

Putte Delin
Over and out!
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