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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 23 februari. Se till
att lämna in  ert
material senast  den 20
februari.

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 Olov Olsson 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 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.

"Vår personal"

Tarja

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

God fortsättning
önskar

Karskäringsredaktionen
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Hej på er
Jag hoppas att ni har haft en trevlig julhelg och ätit mycket
god mat och träffat tomten som förhoppningsvis kom med
julklappar.

Nu har det blivit nytt år och vad som väntar det vet vi inte.
Vad vi vet är att vi precis har gått in i en avtalsrörelse där
Industriarbetsgivarna och Förbundet har lämnat över sina
avtalskrav. Det ser inte ljust ut, parterna ligger väldigt långt
ifrån varandra redan från start.
Industriarbetsgivarna verkar ha en strategi som går mot att
det blir konfrontation, vilket är väldigt onödigt i dessa tider.
Om man granskar Industriarbetsgivarnas avtalskrav så går
dessa i stort sett bara ut på att försämra våra tidigare
uppgörelser.

Återigen är vårt lokalavtal under attack genom att delar av Industriarbetsgivarnas krav kommer att
påverka vårt lokalavtal mycket negativt. Detta avtal är en viktig del hur till vida vi kan påverka vår
situation och vi har inte fått någonting gratis. Vi har fått avstå olika saker för att få det avtal som
gäller idag och detta avtal ska vi
vara rädda om.

Medlemsdialog
Lars Nilsson som är
Förbundsledamot och kommer från
Södra distriktet besökte oss för att
redogöra om avtalsrörelsen och
inhämta våra åsikter. Tyvärr
besöktes vi inte av så många.
Lars redogjorde vilka avtalskrav
som Förbundet och
Industriarbetsgivarna har.

Det här är arbetsgivarnas krav:
Löner
 Korttidsarbete utan statligt stöd ska införas på avtalsområdet.
 Kravet på lokal överenskommelse för drift under storhelg ska tas bort.
 I riksavtalet ska det införas en ersättningsregel för storhelgsdriften som sådan för bolag som

inte tidigare har en överenskommelse om storhelgsdrift.

Lön och ersättningar
 En större del av löneutrymmet ska vara fördelningsbart.
 Kravet på lokal överenskommelse för inrättande av särskild lönegrad eller personlig lön för

anställda med särskilda kvalifikationer tas bort.
 Löneutrymmet ska uttryckas i procent.
 Omplaceringstillägget ska trappas ner på kortare tid.
 För att uppnå lokala löneavtal som främjar produktivitet, kompetens och prestation samt

attraherar arbetskraft, införs en uppsägningsmöjlighet på lokala löneavtal.
 En löneskyddsregel införs under lokala förhandlingar.
 Särskilda ersättningar, 3-timmarsregeln, ska inte gälla för övertid som utförs direkt före eller i

anslutning till den ordinarie arbetstidens början.
 Kravet på lokal överenskommelse för att tillämpa timlön tas bort.
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 Industriarbetsgivarna har inget eget lönebud men

ställer sig bakom att Teknikföretagen lämnat ett bud
till sina motparter.

 Budet innebär löneökningar om två procent på ett
år samt ett engångsbelopp om 3.000 kr.

 Industriarbetsgivarna önskar övergå till löneökningar
i procent på avtalsområdet.

Övriga avtalskrav
 I samband med huvudsemesterperioden och

underhållsstopp förläggs ATK-ledighet endast efter
överenskommelse mellan arbetsgivare och arbets
tagare. 

 Bestämmelsen om att anställd som sagts upp på
grund av arbetsbrist och som vid uppsägningsdagen
uppnått 55 år och då har 10 års anställningstid,
erhåller sex månaders förlängd uppsägningstid
utmönstras ur avtalet. 

 Om en anställd avser att åta sig uppdrag eller bi
syssla av mer omfattande slag ska denne först sam
råda med arbetsgivaren. Idag enbart ”bör”. 

 Ett arbete upptas i syfte att omreglera normen för
lokalavtal på ett sådant sätt att bolagen kan anpassa
arbetstider i sin verksamhet utifrån verksamheternas
förutsättningar.

 Arbetsgivaren ska kunna avgöra när arbetet ska
utföras med beaktande av de skyddsregler som finns
i avtalet.

 Lokalavtalens konstruktion ska även ses över.

Industriarbetsgivarna har valt att gå fram med en rad
systemförändrande förslag avseende arbetstid. Den lokala
förhandlingsstyrkan bygger många gånger på att vi i
lokalavtalets form reglerar arbetstid såväl under som
utanför storhelger. Ett borttagande av Pappers inflytande
avseende storhelger skulle kraftigt försämra avdelningarnas
förhandlingsposition och underminera lokalavtalen. 
De tänker sig antagligen en arbetsgrupp om
lokalavtalskonstruktionen där syftet ska vara att
arbetsgivarna mer eller mindre ensidigt ska kunna bestämma
arbetstidens förläggning. Vad blir då kvar av våra
lokalavtal?
Återigen försöker arbetsgivaren försämra villkoren för
nyttjande av ATK. Man vill ändra villkoren till att det måste
finnas en överenskommelse med arbetsgivaren för att få
möjlighet att ta ut ATK ledighet under huvudsemester
perioden samt underhållsstopp.
Redan idag är det svårt att få ut önskad ledighet när man
vill vilket delvis beror på att vi har en så slimmad beman-
ning under sommaren. Men tack vare regelverket i ATK-
uppgörelsen så finns det en möjlighet att få ledighet under
sommaren. Kommer arbetsgivaren få igenom sitt krav så
får vi betydligt svårare att få ledigt.

Vi i Pappers står inför en stor utmaning då vi både önskar
förbättra villkoren samt försvara kollektivavtalet från
arbetsgivarsidans systemförändrande krav.
Det krävs nu att vi står enade och tillsammans hjälps åt i
avtalsrörelsen.
Tillsammans kan vi både förbättra och försvara Pappers
kollektivavtal!

LO-samordning
Pappers och LO kräver 4,4% i löneökning.
Ett lägsta utrymme om 1.192 kronor per månad och
heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.
Detta innebär att arbetstagare med en månadslön under
27 100 kr bidrar till löneutrymmet som om de hade en
månadslön om 27 100 kr.
En insamlingsmodell som gynnar lågavlönade och särskilt
avtalsområden med många lågavlönade.
LO kommer förhandla med Svenskt Näringsliv om
förbättringar i avtalsförsäkringarna.
Förändringen innebär att det är arbetsgivarna som ska
anmäla försäkringsfall vid till exempel sjukdom och
föräldraledighet. Idag är det arbetstagarens ansvar vilket
gör att ersättning kan förloras om man missar att anmäla.
Åldersgränserna ska höjas i avtalsförsäkringarna så att de
överensstämmer med den ålder som man enligt lagen om
anställningsskydd får arbeta till.
Höjd ersättning i avtalsgruppsjukförsäkringen där
ersättningen bör indexeras och ge ersättning under hela
sjukperioden och inte bara det första året vid
sjukpenning.

Pappers krav

Löneökning i procent
Pappers kräver löneökning i procent och inte i krontal som
Insamlingsmodell enligt LO-samordningen. Fabriker med
lågt löneläge kommer då få en något högre procentuell
ökning.
Fabriker med högre löneläge kommer kunna få ut hela
värdet i LO-samordningen.
Krav på stupstock motsvarande 80 procent av ett lokalt
framräknat krontal.

Löneglidning i omvärlden
Allt svårare att rekrytera mekaniker samt elektriker.
Det är inte rimligt att dessa gruppers löneläge i omvärlden
ska finansieras inom ramen för det lokala löneutrymmet.
En ordning införs där arbetsgivarna själva får finansiera så
kallad ”svart” löneglidning.
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Semesteruppdelningsersättning
Ersättningen är knuten till ett förhöjt prisbasbelopp.
År 2023 motsvarar detta belopp 243 kr per dag. 
Ersättningen behöver höjas för att bättre motsvara
olägenheten att inte få fyra veckors sammanhängande
semester.
Ersättningen bör ersättas med divisor 50. Vid en lön om
25 000 kr motsvarar ersättningen 500 kr alternativt 600
kr vid en lön om 30 000 kr.

Ordinarie arbete samt övertidsarbete inför storhelg
I dagens avtal utbetalas samma ersättning inför helg som
inför storhelg. Detta upplevs som orättvist.
Divisorn behöver därför justeras så att ersättningen bättre
motsvarar olägenheten att arbeta denna tid. Kravet är
divisor 110 respektive 60.

Deltidspension
Deltidspensionen är en bra lösning som bör fortsätta att
byggas ut i linje med övrig industri. Alla gör en avsättning
men möjligheten till deltid är kopplad till gjorda val inom
ramen för ATK. Denna koppling bör tas bort.

ATK
Kravet är att införa en tvådelad lösning.
Den första delen, nuvarande avsättning, har samma
ledighetsregler som idag.
Den andra delen får förändrade ledighetsregler och byggs
ut med 0,5 procent (tas av löneutrymmet).
En utbyggnad utan samma strikta regler om ledighet kan
förhoppningsvis göra att det går att få gehör för kravet.
ATK ska beräknas på hela inkomstunderlaget. Idag ingår
inte övertidsersättning, beredskapsersättning och andra
ersättningar som är kopplade till arbete under övertid samt
semesterlön och semesterersättning.

Kompensationsledighet
Vid övertidsarbete är kompensationsledighet idag en
möjlighet. Detta bör vara en rättighet.
Kompensationsledighet bör kunna överföras till ATK utan
begränsning och inte utnyttjad tid ska kunna avsättas till
pension med det extra påslag som sker för övrig ledighet.

Rätt till deltid
Arbetstagare som sammantaget på avtalsområdet arbetat
30 år ska som huvudregel ha rätt att arbeta deltid.

Rätt till deltid för skiftarbetare vid hälsoskäl
Arbetstagare som på avtalsområdet arbetat skift i 20 år
ska om hälsoskäl finns som huvudregel ha rätt att arbeta
deltid. En sådan arbetstagare ska även i största möjliga
mån inte behöva arbeta natt.  
Arbetsgivaren och företagshälsovården ska tillsammans
vara behjälpliga med underlag inför en eventuell ansökan
om livränta. 

Rätt att avstå beredskap vid hälsoskäl
Arbetstagare som arbetat 20 år på avtalsområdet ska om
hälsoskäl finns som huvudregel ha rätt att avstå ifrån att
behöva arbeta beredskap.

Rätt till ledighet för vård av barn under ej schema-
lagd U-tid
Idag finns en rekommendation i avtalet innebärande att
arbetsgivaren i sådan omfattning som är möjligt ska
bevilja tjänstledighet för icke schemalagd utfyllnadstid för
anställda med barn äldre än 8 år (då har normalt rätten till
förkortning av arbetstid enligt föräldraledighetslagen
upphört).
Rekommendationen har visat sig vara otillräcklig och
regleringen bör i stället vara en rättighet.

Nomineringar till årsmötet
Det är dags att börja fundera på vilka ni vill ska
representera er i de olika förtroendeuppdrag som
Avdelning 3 har.
Det är av största vikt att vi kan täcka det behov som finns.
Vi har två viktiga förtroendeuppdrag där det saknas
representanter, det är revisorer och valberedare.
Dessa uppdrag är mycket viktiga för att Avdelning 3 ska
kunna bedriva sin verksamhet.
Den 15 februari kommer det att bli ett avdelningsmöte där
det ska nomineras till Samordnande huvudskyddsombud,
Kassör och två Ledamöter.
Om frågor gällande nomineringar finns, då är det bara att
höra av er till valberedningen eller till mig.
Valberedningens representanter är Thomas Pettersson
SwedPaper, Fredrik Magnusson Lut och Kraft, Ali
Kocaarik Kartongbruket

Event Hockeymatch
Den tredje januari hade Peter Karlsson och jag förmånen
att få vara med ett glatt gäng som hade samlats för att se
på när Brynäs spelade.
Det här var det första av tre tillfällen för skyddsombuden
på Billerud Gävle att få besöka Billeruds Loge på Monitor
ERP Arena för att se matchen mellan Brynäs och
Linköping.
Tillställningen började med att Peter hade ett kort anfö-
rande om aktuella frågor gällande skyddsverksamheten
som följdes av mat och match.
Dessa tre tillfällen att se Brynäs spela är en uppskattning
från Företaget för bra utfört uppdrag.
Detta event som Peter och Pierre tog initiativ till var mycket
uppskattat.
26/1 är det dags för andra tillfället och att denna gång se
matchen Brynäs-Timrå.
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Motioner
Nu är det dags att skriva motioner till Förbundsårsmötet år 2023.
Om ni har något som ni vill förändra eller har en bra idé kan ni höra av er så hjälper vi till.
Dagsläget har inte alla en möjlighet att skriva motioner digitalt.
När ni skriver en motion behöver ni:
Skriva en rubrik.
Skriva en förklarande text vad ni vill och vad ni eventuellt vill förändra.
Sedan skriver man en Att Sats.

Exempel på en motion till kongressen.
Motion om §3 medlemmar mom.3 rätt till inträde
Man föreslår här att vi ska ta bort ordet arbetare, vi vet inte vem man önskar locka in i Pappers med att ta bort
ordet arbetare.
Eller kan det vara på så sett att man ser att ordet arbetare är ett skämsord. Vi i alla fall är stolta över ordet
arbetare och att tillhöra den kategorien.
Vi föreslår kongressen besluta
att: Mom. 3.Rätt till inträde
Motionerna skall vara behandlade på ett avdelningsmöte innan den 29 mars 2023, för att de ska kunna behandlas på
förbundsårsmötet.
Avdelning 3 har avdelningsmöte 15 februari och 15 mars.

Barnjulfest
Den sjätte januari var jag för första gången på en barnjulfest
det var en mycket trevlig tillställning.
Detta var den 73:e barnjulfesten.
Det blev dans kring granen, fika med bullar och pepparkakor.
Sen kom Tomten till barnens stora förtjusning och delade ut
godispåsar.

Verksamheten
Tittar vi framåt så har vi Nomineringsmöte, Årsmöte,
Lönerevision och Förbundsårsmöte.
För övrigt rullar verksamheten på med reguljära förhandlingar,
olika typer av möten och planeringar inför kommande
evenemang.

Jag önskar er en god fortsättning.
Var rädda om er och tänk på att den personliga säkerheten alltid kommer i första hand.

Med vänlig hälsning
Peo
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Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande
finns det sex personer, som idag inte har anställning
hos oss, som har möjligheten att göra anspråk på
företrädesrätten.

Vakanta befattningar
På förhandlingen i januari ställde Pappers frågan om hur
många och vilka vakanta befattningar som fanns inom deras
avtalsområde. Företaget gick då muntligen igenom
nuvarande status och informerade om att planen framåt
var att månadsvis kunna redovisa statusen för Pappers
vid förhandlingarna.
Vid dagens förhandling hade vissa justeringar gjorts av
statusen för vakanta befattningar inom Pappers
avtalsområde. Företaget fortsätter uppdatera till nästa
förhandling och skickar en uppdaterad lista på Pappers
avtalsområde.

U-tid, reducering 2023
Företaget redovisade listan över förändringar inför
reducerad U-tid 2023. Parterna fastställde därefter listan
över förändringar inför reducerad U-tid 2023.

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

Reducerad U-tid 2-skift
Pappers lyfte vid förra förhandlingen frågan om
möjligheten att reducerad U-tid för 2-skift.Företaget tog
med sig frågan då men återkom vid dagens förhandling
och meddelade att svar kommer ges inför reducerad
U-tid 2024.

Nästa förhandlingsdag är den 27 januari 2023

Förhandlingsrapporter
Billerud

Personalfrågor
Inga större förändringar sen förra mötet. Johan Sundberg
har slutat, ny vikare för Matilda blir Stefan Hökdal. Ska
försöka rekrytera till 5 skift. Mycket lastbilsförare som
söker, färre kranförare. Det är kranförare som är
önskvärt. Halva styrkan har varit och ätit julbord andra
halvan kommer få gå ut och käka efter julhelgerna.

Samtal med medarbetarna
Pappers ställde frågan hur det går med
medarbetarsamtalen.
Inget planerat pga sjukdomar. Ligger högt på
prioriteringslistan. Göranssons har inget krav på att hålla
medarbetarsamtal årligen som Billerud har. Robin Sletter
är den enda som håller i medarbetarsamlen på Göranssons.

Utryckning/Utkallelse
Göranssons har lagt till en tidkod. Läggs in manuellt av
den som ringer ut arbetaren.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Inga förändringar till uppflyttningar.

Lokalavtalsrevidering
Pappers informerar om att lokalavtalet är påskrivet och
inlämnat till centrala parter med Billerud. Bokar in datum
för genomgång av lokalavtalet mellan Pappers och
Göranssons Åkeri  när Pappers har fått tillbaka avtalet.

Personalläget
Pappers lyfte att 6-skiften är oroliga över bemanningen,
upplever sig är underbemannade.  Medarbetarna känner
inte att man kan ta rast. Företaget svarar att man alltid
försöker få ut vid sjukdom. Ingen strategi med flit för
kostnadens skull. Men man tar inte ut extra bemanning om
5 skift kan stötta 6 skift. Pappers lyfte frågan om att 6
skiftarna bör ha ett likvärdigt arbetssätt. Företaget ska gå
ut med information om arbetssätt och vill att skiftledarna
ska hjälpa till.

Samsittning,Teamsmöte
Pappers lyfte frågan att förarna på 6 skift gärna vill sitta
med på Renseriets teamsmöten för att få förståelse för
varandras arbetssätt. Företaget ser att ledningen ska
närvara på varje möte vilket blir svårt. Företaget tar med
sig frågan. Företaget redogör att halva styrkan haft
studiebesök hos Renseriet för att lära känna varandra och
för att få ett ansikte på varandra för att främja samarbetet.

Friskvårdsbidrag
Höjer bidraget till 2000 kr för alla. De som vill nyttja
gymmet på Tvätten får avdrag på friskvårdsbidraget på
500 kr per år.

Nästa förhandlingsdag är den 23 februari 2023

Göranssons Åkeri
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MBL-info Billerud
Chefstillsättning Avdelningschef Underhåll
Det har varit en MBL angående tillsättning av avdelningschef för underhåll. Personen som är mål för rekryteringen heter
Peter Eriksson och har lång erfarenhet inom industrin som ledare och chef. Peter har drivit ett framgångsrikt företag som
heter Underhållsteknik Nord med inriktning mot underhåll. Han har även 2021 varit föreläsare på yrkehögskolan om
underhållsprocessen och det moderna underhållet.

Anläggningsutveckling och projekt
Man kommer att tillsätta en till gruppchef och samtidigt dela på den nu befintliga organisationen. Hans Lindblom, som
idag är ensam gruppchef, kommer efter uppdelningen att vara gruppchef för Projektledare, mek, bygg och arkiv. Den
nya gruppchefen kommer att ansvara för El och Automation.

EM-kval
i fotboll

Efter debaclet i Nations League är det nu dags att kliva in i kvalet till Europamästerskapen i fotboll, där slutspelet
avgörs i Tyskland 14/6-14/7-2024.
Landslaget verkar ha funnit en ny väg att springa på och har vunnit de senaste fyra matcherna, varav en mot
svårslagna Mexiko som deltog i VM-slutspelet i Qatar.
Gå in på Sociala Fondens hemsida och ansök om biljetter, för under skrivande stund finns det gott om sådana kvar.
Matchen spelas fredag 24/3 på Friends Arena och det är första gången i modern tid som Sverige ska möta
toppnationen Belgien i en tävlingsmatch!
Boka in er på denna resa, om inte annat för att få chansen att se världsspelare som målvakten Curtios,
Kevin de Bruyné, Lukaku och framtidsnamnet Jérémy Doku. Den sistnämnde är en 20-årig, riktigt spektakulär och
sevärd spelare!

Med hopp om att vi ses på resan

Reseledare Ola Carlson
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Folklådan
Beredskapslåda till medlemspris.
Folklådan är en genomtänkt prepperlåda som ger dig grunden till en bra krisberedskap.
Folklådan är speciellt framtagen för våra medlemmar – delvis tillverkad av våra medlemmar.
Lådan är en bra grund, som du kompletterar med exempelvis frystorkad mat, konserver och
skafferivaror som är lätta att tillaga eller till och med går att äta direkt. Glöm inte t-sprit,
varma kläder, kontanter, värktabletter och personliga mediciner.

Innehåll:
 Trangia spritkök 25-1 UL (behöver kompletteras med rödsprit)
 Tändstickor
 Multivevradio med solceller, LED-ficklampa och 2000 mAh powerbank. FM/AM-radio.
 SOS Alarm. Laddbar via USB-C, handvev och solpanel.
 Vattendunk, 10 liter
 Vattenreningstabletter, renar 100 liter vatten
 Räddningsfilt, 160 x 210 cm. Reflekterar 90% av kroppsvärmen, vind- och vattentät.
 Första-hjälpen-kit
Medlemspris: 1 000 kr inkl moms plus frakt.
Beställ Folklådan via LOmervärde.se
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Barnjulfest 2023
Mingelbilder från den 73:e barnjufelsten. Festen besöktes av cirka 200 personer. Det var full
fart på dansgolvet runt granen tillsammans med fika och filmvisning.
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Studier
Hej Kamrater,

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.

Är 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!

Sandra Johansson
Studieorganisatör

studieorg@papperstrean.se

Kommande Pappersutbildningar 2023:
Kurs Kursdatum Sista anmälningsdag Plats
Förbundskurs 1 27/3 – 30/3 2023-02-03 Runö, Åkersberga

Arbetsmiljökurs 1 Steg 1: 17/4 – 20/4 2023-03-10 Runö, Åkersberga

Steg 2: 15/5 – 17/5

Lag & avtal 8/5–11/5 2023-03-17 Runö, Åkersberga

Ungdomskurs 9/10 – 11/10 2023-09-01 Runö Åkersberga

Kurserna hittar du även på Pappers.se

Kommande LO-utbildningar 2023:
Kurs Kursdatum Sista anmälningsdag Plats

Om Facket 12-13/4 2023-03-27 Gävle (externat)

Om Rasism 21-23/3 2023-03-06 Gävle (externat)

Insikter 20-31/3 2023-01-20 Runö, Åkersberga

Insikter 17-28/4 2023-02-17 Runö, Åkersberga

OBS, fler kurser och kursdatum finns på LO.se
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Hanna Ferner Linde

Fyra snabba frågor till Hanna:

Vilken avdelning jobbar du på och hur länge har du
jobbat där?
EBH packningen och jag började här sommaren år 2018.

Vad gör du på en ledig dag om du väljer själv?
På min lediga dag hänger jag gärna i stallet och umgås med
sambon och min hund.

Varför tycker du facket är viktigt?
Jag gick med i facket för det är en stor trygghet gällande
den anställdes rättigheter och för att jag tycker det är
viktigt.

Har du något intresse som du brinner för?
Mitt största intresse är stallet och hästarna. Där spenderar
jag gärna många timmar.

Ny ledamot i Pappers Ung

Joel Ross, Räddningstjänsten
Emma Magnusson, PM4

Matilda Westling, Lut och Kraft
Simon Walldén, Underhåll

Hanna Ferner Linde, EBH Packningen

Pappers Ungkommitté
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Rätt svar till Jultävlingen!

1:a Lars G Carlsson - PM4 - Multiverktyg
2:a Veronica Persson - Processlab - Reflexparaply
3:a Sara Björklund - Swedpaper - Reflexparaply

4:a Sven-Olov Olsson - Pensionär - Mygga-Fästing
5:a Robert Wallin - EBH-Utlastning - Mygga-Fästing

Grattis till er!
Vinsterna finns att hämta på 152:an.

Vinnarna av Jultävlingen
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Ishockey för skydds/arbetsmiljöombud
Jag har fått den stora äran att bjuda våra ombud på eventmatcher i logen på Monitor arena, vilket har varit väldigt
uppskattat. Första tillfället var det Brynäs mot Linköping där det hela gick till förlängning innan det avgjordes.
Inför matchen pratade vi om bland annat kemskydd i våra skyddskläder och allas vår gemensamma
arbetsskadeförsäkring TFA. Deltagarna uppmanades också att kontrollera och hjälpa till att påminna om nödvändiga
anmälningar när en arbetsskada skett.
Efter dessa diskussioner var det sen tid att titta på Brynäs mot Linköping.
Ett stort tack till företaget och Pierre Aggarwal som gett ombuden möjligheten till detta.

Med vänlig hälsning
Peter Karlsson

Hockeybockey anropar!
Hej på er!
Varje onsdag kl 12 spelar vi hockeybockey på Kasthallen, en rolig och svettig
träning som vi alla behöver. Problemet för oss är att det saknas spelare till att bli
fulla lag.
Därför önskar vi att fler sluter upp, nya som gamla. Spelet är kostnadsfritt, det enda
man behöver är sin egen utrustning och ett glatt humör.

Så dyk upp vett´ja!
Kontakta antingen Johan Erblad(tel.51754) eller Niklas Mohlén(tel.52201) för
eventuella frågor.

Fackliga Stödgruppen
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet, som man kan vara på väg att hamna i
eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom, Johan Wikström, Michael Wallin
och Emma Magnusson

Pappers Avdelning 3  Tel: 070-7950518
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Så har ännu ett år gått
Som vanligt enligt tradition har vi haft vintern stora
utbildningsdag för skyddsombuden, och denna gång på
Scandic Väst.
Inbjuden föreläsare var denna gång Ewa Maria Van Der
Kwast från Familjens jurist. Hon berättade om
vår 3 timmars juristförsäkring, arvsordning, testamenten
och framtidsfullmakter. Tunga ämnen men med glimten i
ögat genomförde hon detta på ett jättebra sätt. Jag är
övertygad om att deltagarna uppskattade framförandet.
Dessvärre fick vi en sjukanmälan då Lena Persson,
ombudsman på LO ringd samma morgon och meddelade
att hon konstaterat covidpositiv. Annars skulle hon
berättat om LO:s arbetsmiljöarbete och hur det är tänkt
framöver. Nu var det kanske lika bra att hon inte hann åka
upp till oss.
Övriga föredragande inom sina områden var Peter, Peo, Emma och Sandra. Emma är som ni kanske vet bland annat
ungansvarig och Sandra är numera studieansvarig på avdelningen. Utöver dessa personer var klippan Anders Blom
där och redogjorde som vanligt om våra försäkringar och pensioner.
Nu blev skyddsombudsgrupperna inte heller arbetslösa utan fick genomföra ett antal val inom respektive grupp så
som.

 Huvudskyddsombud och ersättare

 Ordförande till ombudgruppernas träffar

 Sekreterare till detsamma

 Ansvarig för verksamhetsberättelsen

 Ersättare till styrelsen

 Deltagare i råd

Vi har denna gång också haft ett antal avtackningar
för skyddsombud som från 2023 avlutar sitt uppdrag
som skyddsombud.
Dess bättre har vi också fått ett antal nya ombud som vi hälsar välkomna från årsskiftet, det blev så  många som 11
ombud inom Billerud och 3 ombud på Swedpaper. Otroligt kul att så många vill vara med i våran ombudsgrupp.

Tack alla ombud för detta år och ett bra genomfört arbete. Ett riktat stort tack till de ombud som nu tackar för sig
och avslutar sitt uppdrag. Kom ihåg att ni är välkomna tillbaka i gruppen.
Hoppas ni alla får att bra 2023 och tack för det gångna året.

Peter och Peo
Avd 3

Ewa Maria Van Der Kwast
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På gång med Sociala Fonden...

Damernas Curling VM 2023 - 24 mars Göransson Arena

VM i curling för damer. Mer info finns på Sociala
Fondens hemsida.

Biljetterna är placerade på kortsidan och kommer att skickas till din
registerade adress i bokningssystemet.
Sista ansökningsdatum 2023-01-29

Robert Gustafsson håller låda 2.0 - 22 februari 2023
Gävle Konserthus
Kungen av humor, Sveriges roligaste man – ROBERT GUSTAFSSON
kommer till Gävle med uppföljaren till sin populära föreläsning
ROBERT GUSTAFSSON HÅLLER LÅDA 2.0.

Möt Robert Gustafsson, fenomenet från Skövde som ständigt är
högaktuell genom sina succéfyllda roller i olika Tv- och filmproduktioner.
Ena dagen är han hundra år gammal för att nästa spela en hårdnackad kriminalkommissarie, en trotsig son i ”Morran &
Tobias” eller på en flygande matta i rollen som Ture Sventon. På scenen spelar han just nu huvudrollen som kvinna i
”Tootsie”, en rollprestation som blivit hyllad till skyarna av en enig kritiker-kår.

Många är de framgångsrika rollerna och de olika karaktärerna, och vi som är hans publik undrar kanske
just det: HUR GÖR KARL´N?! Det och mycket annat skall Robert berätta om och visuellt ge prov på, i denna
humoristiska, inspirerande, fascinerande och underhållande föreläsning.

Biljetter är placerade på rad 11-13.
Kostnad är 215 kronor per person och skattepliktigt förmån är 330 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-01-08

Fotboll: Sverige - Belgien  -  24 mars 2023 Friends Arena
Nu kör vi, Sverige!
I priset ingår: Bussresa, matchbiljett och fikapåse på hemresan.
Biljetterna är Kat A läktare 3 långsida.

Tid finns för att äta innan matchstart 20.45. Hemresa efter matchens slut.
Reseledare: Ola Carlson 070-664 34 46

Reseinformation Gävle
15.30 Merresor Valbo
15.45 Gävle Busstation
15.55 Nygårdarna (hpl närmast rondellen)
16.00 Rest. Porten
16.15 Skutskär Folkets hus
16.20 Skutskär Tallmon

Frågesport kommer att ske på bussen, ta med egen penna.
Kostnad är 410 kronor per person och skattepliktigt förmån är 610 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-01-22
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Musikalen - Hair 18 mars 2023
Hair är en av de mest älskade och spelade musikalerna genom tiderna.
Berättelsen om ett gäng ungdomar som med musik, poesi, sång och dans går
sin egen väg när krigshets och undergångsstämning breder ut sig, är
aktuellare än på mycket länge. Genom att bejaka kärlek, gemenskap och
kreativitet står de upp mot de onda krafter som hotar att ödelägga planeten.

Med odödliga låtar som Aquarius, I Got Life och Let The Sunshine In, för att
nämna några, skapas en modern, intensiv och färgsprakande föreställning som
träffar både hjärta och hjärna. Göta Lejons anrika scen intas av
The Tribe, en ung talangspäckad samling artister och musiker som brinner för sitt uppdrag.

I rollerna som Berger och Sheila ser vi artisterna Viktor Norén och Moonica Mac. Medverkar gör också Emil
Henrohn, Roshi Hoss, Charlie Grönvall, Mary N´diaye och Prince Mpedzisi med flera.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 690 kronor per person och skattepliktigt förmån 690 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-03-05

Djungelboken - The Musical - 18 mars 2023 Gävle Konserthus
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen !
Han är älskad av barn, har stått på scenen i
Melodifestivalen, släppt flera album och fått svenska
folket att sjunga ”skaka rumpa”. Man kan säga att han
har svart bälte i underhållning, men att stå på
musikalscenen är helt nytt för Sina Samadi, mer känd som
artisten Sean Banan. I februari är det nypremiär för
Djungelboken The Musical och Sean Banan skall spela
Kung Gibbon, som är en av huvudrollerna och en variant
av figuren King Louie. Så varför inte bryta
vardagstristessen och ta med hela familjen ut i den
vilda och exotiska Indiska
djungeln, för att där möta de klassiska figurerna Baloo, Bagheera, Kaa och den fruktade Shere Kahn.
Med sedvanlig energi tar sig Dröse & Norberg an denna legendariska berättelse och tolkar den på sitt personliga sätt
med hjälp av humor, fantastisk djungelmusik och en sanslöst begåvad ensemble.
En föreställning för hela människofamiljen helt enkelt.
På scenen upplever du livs levande musikalartister, en hög med komiker och en hel hord av begåvade barnskådespelare
och ackrobater.

Ange i kommentarerna hur många som är barn och hur många som är vuxna.

Pris barn upp till 14 år: 235kr + 350kr i skattepliktig förmån
Pris vuxna: 290+390 i skattepliktig förmån
Sista ansökningsdag är 2023-01-29
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