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En dansk 
yngling från 
Mön 
Gick till dok-
torn och 
bytte sitt kön 
När detta 
var gjort 
Han ångra sig stort 
För nu har han mindre i lön 

En föreläsare skulle undervisa om ämnet stress och inledde 
sin lektion med att hälla upp ett glas vatten. 

”Hur tungt tror ni att det här glaset är?” frågade 
han publiken. 

Många slängde ur sig en gissning och svaren blev allt mel-
lan 100g och 500g. 

"Det är visserligen sant att glaset exakta vikt är 371 g”, sva-
rade föreläsaren. ”Men det är inte det viktiga i samman-
hanget. Det viktiga är hur länge jag håller glaset. Om jag 
håller det i en minut så är det inga problem. Om jag håller 
det en timme, så kommer min arm att värka. Om jag tvinga-
des hålla det i en hel dag skulle ni antagligen få tillkalla am-
bulans. Vikten är den samma men ju längre jag håller gla-
set, desto tyngre blir det.” 

Föreläsaren ställde ner glaset, innan han fortsatte: 
”Om vi bär omkring på våra bördor hela tiden så kommer de 
förr eller senare att ha blivit så tunga att vi inte klarar av att 
bära dem längre. Om vi aldrig slutar tänka på jobbet kom-
mer den arbetsbördan att bli oss övermäktig. Därför måste 
vi kunna släppa jobbet när vi går hem. Och om vi aldrig tillå-
ter oss att slappna av och njuta en stund därför att vi oroar 
oss för en sjuk anhörig eller en vän som behöver vår hjälp – 
då kommer det att bli oss övermäktigt. 

Vilka bördor du än bär på – sätt ner dom en stund och vila 
en stund innan du fortsätter. Det märkliga är nämligen att 
när det är dags att lyfta upp dem igen har de blivit både lät-
tare och färre.” 

(Ur boken ”Tänk om ….!) 

Fint besök  
 

Ostindiefararen Götheborg har lagt till vid en av 
Gruvöns kajer. Mäktigt! 
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Hej medlemmar! 

STEWES 

SIDA   

Många av oss har avverkat semestern och 
har säkert antalet minnen i kamera och mo-
bil som sparas eller raderas av olika anled-
ningar. 

Min semester blev till viss del som önskats, 
men inte av samma kaliber som förra året 
inte så mycket MC-åkande, ej heller blev 
fisket som förra semestern, det blev inte vä-
der för detta. 

Då tycker kanske någon att huset bör ha fått 
en noggrann översyn, det borde ju finnas tid. 
Men tyvärr blev det inte så, en annan hobby-
verksamhet fick ökat fokus. 

Nåväl, åter i Röda Baracken började sane-
ringen i lådor och hyllor, planering av mö-
tesverksamhet fick även det ett utrymme. 

Det av företaget meddelade förprojektet till 
Next Generation är väl något lite mer än vad 
som man trott skulle komma, men att något 
skulle det ju bli var väl många överens om. 

Nu är vi där och har spännande tider framö-
ver, många OM finns fortfarande innan ett 
investeringsbeslut tas av BillerudKorsnäs 
styrelse, ett beslut som kan komma att dröja. 

Snart dags för ett nytt löneavtal att förhand-
las på central nivå och vad vi har kunnat 
läsa i media är inte arbetsgivarna värst in-
tresserade att lätta på lädret….det har dom 
väl aldrig haft viljan till tidigare heller, så vi 

får väl se vad förhandlingarna kan resultera 
i. 

När detta skrivs så skall underlag för verk-
samhetsplaneringen  tas fram och en stor del 
blir framtidsfrågor, som vi tidigare blivit 
upplysta om. 

OM företagets tankar om framtida projekt 
håller för granskningen (förprojekt) bör vi 
vara medvetna om vad som krävs. Det blir 
många frågeställningar som berör skydd och 
säkerhet men också mycket kring lagar och 
avtal. Så mycket förhandlingar är att ta tag 
ifrån nu och framåt. 

Beslut från företaget har tagits angående PM 
3 och dess nedläggelse, även vill förtaget 
avsluta produktionen på BM 8, detta MBL- 
förhandlas.  

På LO-distriktsfronten har nu LO-facken i 
Grums blivit kommitté och därmed frånta-
gits ansvarsdelen. Den ligger nu på LO-

distriktet. Så ska det skapas verksamheter i 
Grums LO så blir det till att vända sig till 
LO-distriktet för godkännande. Hoppas nu 
att inte verksamheten hämmas av detta i vårt 
LO-fack i kommunen.  

Avsikten med denna åtgärd från LO centralt 
kanske för något positivt med sig. 

                  Stewe Cato 
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Som många känner till så ska vi ju byta telefonsystem här på 
Gruvön. Clas Hansson har varit projektsamordnare på Gruvön. Vi 
som jobbat mest med det är Per Kaukerat, Kjell-Åke Fahlgren å så 
jag då. Malin Jervant och Jonas Uller har även de varit involverade. 
Uppdraget var att finna bra ersättare till vårat Decttelefonsystem.  

Det är ca: 550st Decttelefoner i drift. I det 
systemet finns en larmmöjlighet för nöd-
läge som ca 35st har haft. Inte exakt posit-
ionering och ingen Mandown funktion, 
men ändå en larmmöjlighet. Det systemet 
ska släckas nu i höst och vi blir migrerade 
med Telias mobilnät istället.  Vi har kollat 
marknaden och provat en del olika appara-
ter med hjälp av operatörer som: Stefan 
Martinsson, Jan Sjöberg och Jarri Parviai-
nen. Efter dessa prover så har vi hittat en 
telefon som vi tror på. M.T.T protection 
3G. eller RoughGear 30 som den också kan 
heta. Det verkar vara en ”Tuff” och tålig 
telefon som är IP68 klassad. Den har som 
bonus en nödknapp och även en s.k. Man-
down funktion som går via GPS. Med det 
så har vi till viss del löst problemet att få en 
positionering på en person i nöd. Men allt 
är inte löst med det, så fortsatt arbete pågår. 

All sådan programmering kan inte göras av 
var och en utan kommer att skötas av ra-
dio&tele. Man har i ledning för telefonipro-
jektet bestämt att vi ska ta den modellen 
som ett alternativ till övriga telefoner i ut-
budet här på Gruvön. Det skall till en inven-
tering för att få det rätta behovet. Många 
kommer ju bara att bli av med sin Dect och 
ha mobilen kvar som de redan har. Hur 
många vet vi inte riktigt, kanske 300st. Men 
det finns ett stort MEN….. Inköp centralt på 
BillerudKorsnäs är inte riktigt med på tåget 
än. De tycker att leverantören är för liten. 
De vill att vi ska införskaffa den telefon 
som vi ansåg som nummer 2 i våra test och 
det är Cat B100. Men för de personer som 
har ensamarbetslarm i nuvarande Dect tele-
foner skulle man kunna tänka sig vårt för-
slag. Så långt känt i dagsläget.  
 

Och nu till något helt annat! 
Måste berätta om en situation som var för en 3-4 år sedan. 
Det var före de slumpvisa drogtesterna och man tog ju drogprover på alla sommarvikarier. 
En stackare fick positivt utslag på sitt prov! Den säger sig inte begripa någonting. Ett andra 
drogtest gjordes och det visar positivt även det! Nu säger sig den drabbade än en gång inte 
begripa någonting. Jojo…. Men fick chansen till ett tredje test och allt var OK. Drogtesterna 
gjordes ju den första tiden när personen jobbade. Varför blev det så här? Har väl den perso-
nen tänkt, kan man tänka, om nu den var ärlig och inte begrep någonting angående eventuelle 
mediciner eller annat. Vi kom att prata om drogtester på ett ställe om detta här av en slump 
på den avdelningen som det hände. En person säger helt plötslig att det var säkert det där téet 
personen fick som present. Vilket Té undrar jag? Ja det var något té personen fått som pre-
sent från någon bekant/släkting. Jaha? Jag tror det står kvar i kaffehyllan, säger den perso-

SHSO 

SAMORDNANDE HUVUDSKYDDSOMBUD 

MORGAN JAKOBSSON 

TFN. (4) 1515 
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nen! Va! Får jag se? Mycket riktigt står tépaketet kvar efter dessa år! Vid en närmare studie så 
ser det ut så här: 
 

 

 

Personen måste ha trott att det varit grönt té, men det står ju till och med på paketet att det är 
100% rent Cocablad! Inte undra på att det gav utslag i drogtesten! Finns tydligen att köpa i van-
lig affär i Columbia där det kom ifrån. Kanske personen skulle ha läst lite tydligare på paketet 
vad det var för någonting! Jag tror inte att personen helt enkelt var medveten om detta. Inte läm-
nar man väl kvar sådant jobbet i så fall, eller hur? Personen som har haft det med sig genom tul-
len då? Hur hade det gått vid en kontroll? Ja man kan fundera på mycket….. Idrottsmän som 
åker tid är ju alltid oskyldiga eller hur? Man måste nog ha lite koll på vad man stoppar i sig i 
alla fall! Speciellt när det står i klartext på paketet vad det är! Ja nu gick det ju bra och det var 
nog ingen ”knarkare” vi hade här utan det var nog förmodligen ren okunnighet. Så kan det gå! 
”Godsakerna” är nu förstörda! 
 

 

Ha det nu bra i höst och jobba säkert.  
Tänk i riskanalysbanor i stort som smått!  
 
 

 

Mvh SHSO Morgan J. 
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Försäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�on    
Här kommer lite informa�on om våra planer på a� förbä�ra försäkringsskyddet Här kommer lite informa�on om våra planer på a� förbä�ra försäkringsskyddet Här kommer lite informa�on om våra planer på a� förbä�ra försäkringsskyddet Här kommer lite informa�on om våra planer på a� förbä�ra försäkringsskyddet 

för våra medlemmar i avd. 96:för våra medlemmar i avd. 96:för våra medlemmar i avd. 96:för våra medlemmar i avd. 96:    

Förutom de vanliga avtals och medlemsförsäkringarna som alla avdelningar inom Pappers i Sve-

rige har, så kan varje avdelning välja a� teckna en grupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller en sjukförsäkring. sjukförsäkring. sjukförsäkring. sjukförsäkring.     

Vi i avd. 96 har idag en grupplivförsäkring på 5 prisbasbelopp.  

Styrelsen föreslår en höjning �ll 6 prisbasbelopp.Styrelsen föreslår en höjning �ll 6 prisbasbelopp.Styrelsen föreslår en höjning �ll 6 prisbasbelopp.Styrelsen föreslår en höjning �ll 6 prisbasbelopp.    

Prisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 kr.  

Det innebär a� om en medlem avlider så går de pengarna �ll dödsboet. Ny� från och med 2015 Ny� från och med 2015 Ny� från och med 2015 Ny� från och med 2015 

är a� det inte är någon avräkning pga. ålder. är a� det inte är någon avräkning pga. ålder. är a� det inte är någon avräkning pga. ålder. är a� det inte är någon avräkning pga. ålder. Tidigare fanns en avräkning från 45 års ålder. Tack vare 

a� det inte finns någon avräkning så kan de e2erlevande få hela summan oavse� ålder, så länge 

man är medlem i avd. 96 och i arbete. 

 

 

Vi har i dagsläget ingen sjukförsäkring, men e2ersom villkoren för den försäkringen har förbä�rats 

så planerar vi a� föreslå e� införande.  

Vad innebär då en sjukförsäkring?Vad innebär då en sjukförsäkring?Vad innebär då en sjukförsäkring?Vad innebär då en sjukförsäkring?    

Om man blir lång�dssjuk så kan man få lite extra pengar, utöver AGS och sjukpenning. Vi ser ju 

hur fler drabbas av långvariga sjukdomar och blir väldigt hårt drabbade, inte bara av sjukdomen 

utan även ekonomiskt, av de�a. 

Är man sjuk mer än 90 dagar90 dagar90 dagar90 dagar (karens) så har man rä� �ll ersä�ning från den här försäkringen. 

Den gäller från 25 % sjukskrivning och ersä�ningen betalas ut som månadsbelopp i 18 mån. Det 

betalas också ut e� engångsbelopp lika med den procentsats som avdelningen har beslutat.  

Man kan välja från 1 % �ll 5 %. Man kan välja från 1 % �ll 5 %. Man kan välja från 1 % �ll 5 %. Man kan välja från 1 % �ll 5 %.     

E� exempelE� exempelE� exempelE� exempel: 

om vi i avd. 96 beslutar om en sjukförsäkring på 5 %, så innebär det en månadsersä�ning på 2225 

kr/mån i högst 18 mån.  

Man får också e� engångsbelopp på 2225 kr.  

Samtliga belopp är ska�efria.Samtliga belopp är ska�efria.Samtliga belopp är ska�efria.Samtliga belopp är ska�efria.    

Det här exemplet bygger på 2015 års prisbasbelopp. 

Vi kommer a� informera, förutom här i kvar�ngen, även på våra medlemsutbildningar om de här 

förslagen �ll förändringar.  

Vi kommer a� ha e� medlemsmöte i november, då bestämmer mötet om vi skall ta de här föränd-Vi kommer a� ha e� medlemsmöte i november, då bestämmer mötet om vi skall ta de här föränd-Vi kommer a� ha e� medlemsmöte i november, då bestämmer mötet om vi skall ta de här föränd-Vi kommer a� ha e� medlemsmöte i november, då bestämmer mötet om vi skall ta de här föränd-

ringarna eller inte.ringarna eller inte.ringarna eller inte.ringarna eller inte.    
Leif Jonsson 
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Ett formidabelt väder bäddade för en lyckad tillställning. Måhända var det en aning 
varmt för vår Pappers-kanin, annars var det nog ingen som tyckte att vädret var fel.  

GRILLFESTEN I SVEAPARKEN 

Det bjöds på massor av underhållning av olika artister, ponnyridning, hoppborg och 
trollkarl som minglade bland publiken. Grillat fanns för de som ville. En lyckad tillställ-
ning och ett bra koncept, det här kör vi vidare med även nästa år och hoppas att vä-
dergudarna är nådiga även då. 
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Vi drar nu igång efter sommaren med nya 
utbildningsdagar - 13, 20, 27 oktober och 3 
november. Hoppas att många vill delta och 
att deltagandet blir någotsånär jämt spritt 
över de fyra tillfällen. Vi har ju varit många 
som klämt ihop oss i b-salen förut, varmt, 
trångt och obekvämt, kanske.  Så, för dig 
som jobbar skift - om det är genomförbart 
så försök att delta när du är ledig efter nat-
ten. Funkar självklart inte för alla skiftlag 
eftersom det är fyra ggr, men förhoppnings-
vis så blir spridningen bättre än förut i alla 
fall. För daggående så är det fritt fram att 
komma den dag det passar för att få ledigt 
från jobbet i samråd med arbetsledaren. Det 
ska funka bra om inte alla på en avdelning 
vill gå samtidigt.  

Program för dagen håller på att sättas ihop. 
Eftersom vårt lokalavtal uppdateras på lö-
pande band så finns all anledning att titta på 
det och berätta om nyheter. En del föränd-
ringar i våra försäkringar kommer vi att be-
rätta om också. Men, den överskuggande 
punkten blir nog diskussioner om det kom-
mande förprojektet och vad det kan inne-
bära för oss. Det är i nuläget mest spekulat-
ioner och man får nog ta det lite vackert så 
de inte blir till sanningar. För det är som så 
att vi i 96:an har samma information som 
alla andra, varken mer eller mindre. På ef-
termiddagen har vi en gäst, det får vara 
hemligt tills vidare vem det är. Som tidi-
gare finns utrymme för frågor och diskuss-
ioner, för det är ju egentligen den viktigaste 
biten. Alla medlemmar hälsas varmt väl-

komna och 
vi hoppas vi 
har ett pro-
gram som 
tilltalar. 
Glöm inte 
att anmäla 
dig i tid så 
att vi kan 
beställa fru-
kostmackor. 

En utbild-

ningsdag kommer även att hållas i höst för 
avdelningsstyrelsen. Det kommer med alla 
sannolikhet att innehålla sådant som kan 
vara nyttigt att veta mer om när det gäller 
deltagande i projekt och lite andra förbere-
delser inför kommande tider. 

För förtroendevalda och skyddsombud 
finns många utbildningar att tillgå, kika på 
www.pappers.se, sen går du in under fliken 
”Kalendarium”. Anmälan ska göras till 
mig, i god tid före sista datum.  

Studieorganisatörs– och SHSO-konferens 
hölls i Västra distriktet i maj. Från alla av-
delningar flaggades det för att man upple-
ver att den psykosociala arbetsmiljön har 
försämrats och man ville gärna ha en ut-
bildning i hur vi tar hand om dessa pro-
blem. Så är också framfört till Pappers och 
en ny utbildning håller på att tas fram inför 
2016. Vi håller utkik och kommer att 
skicka några på den, självklart. I övrigt fort-
sätter man med tidigare utbud och förstär-
ker de förtroendevalda i sina roller.  

ABF i Grums har fått en ny föreståndare, 
Anna Sundkvist Kräutner. Hon vill ha en 
träff med fackliga studieorganisatörer i 
Grums nu i oktober och jag kommer att 
delta. Man vill bl.a. prata om tvärfackliga 
studier och där är vi i 96:an inte delaktiga 
alls, vi är ju så många på våra utbildningar 
så vi kan inte ta in fler. Men det finns säkert 
annat  som behöver tas upp också, för nog 
känns det väl som att ABF kan vara lite mer 
aktiva här på orten, med kurser och cirklar? 

Lite förhandstips - nästa år kommer det att 
hållas en Ungdomskurs i Pappers regi och 
den blir i KARLSTAD. Om vi har ungdo-
mar som är intresserade så finns möjlighet 
att delta, det brukar vara riktigt bra tillställ-
ningar, med massor av information att få 
till sig. Jag återkommer med mer info i 
kommande nummer av Kvartingen, så får 
vi se om någon hugger på det.  

CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  1485 
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HSO SULFAT 

Hej det har varit en kall och regnig semester men 
det har ju varit några hyfsade veckor med sol 
också, så jag hoppas ni har fått ladda batterierna 
inför hösten och vintern. 

Vi har haft lite tillbud som kunde ha slutat illa på 
lövlinjen - stora betongbitar av taket ramlar ner, 
med en fallhöjd upp till 10meter. Då hjälper nog 
inte hjälmen,  så var vaksamma när ni går i SK1-

byggnaden. En stor betongklump har släppt från 
en pelare vid press 1, en bit upp vid hörnet vid 
utrymningsgången. Dels innebar detta risk för 
personskada, men även risk för skador på rörled-
ningar och kabelstegar. Det ramlar ner betongbitar 
även på lutsidan, deras lokaler börjar vittra sön-
der, som många andra här på bruket. Det har varit 
dåligt underhåll, vi har tagit upp detta på AU, men 
det ligger hos Gerry Fall på bygg att åtgärda pro-
blemen. 

I samband med återställning efter installation av 
ny utrustning fick montörer oxiderad lut i ansikte 
respektive armar. Båda montörerna fick hjälp av 
driftpersonal före transport till centralsjukhuset i 
Karlstad. Mycket snabbt och bra agerat av opera-
törerna på mix - mesa. 

Det är jätteviktigt med Bryt & lås och att inget 
arbete får påbörjas innan man har varit i kontakt 
med manöverrummet och driftpersonalen som kör 
anläggningen, så att man är säker på att det är drä-
nerat och låst. Det är också viktigt att inte bara 
driften utan även underhållspersonalen hänger i 
sina lås på objekten, det är ju för er egen säker 
het. 

Det är fortfarande problem med obehörig trafik på 
vedgården och att det kör in för många virkesbilar 
för avbandning. Det har varit som mest sex styck-
en på en gång och då blir det problem för dom 
som kör höglyftarna att kunna lossa bilarna och ta 
sig fram. 

Det ska bara vara två åt gången vid av 
bandningen!!! Tänk på säkerheten!!!  

Man måste ju förstå att det påverkar arbetsmiljön 
för dom som kör. Det går inte fortare för att man 
kör in så många på en gång. Så fort vi påpekar 
problemet för inmätningen så fungerar det någon 
vecka, sedan uppstår samma problem igen. 

Ha en bra höst! 

 Johan 

SEKTION SULFAT 

Hej på er alla sulfa-
tare.  

Då är vi i gång igen. 
Jag hoppas att ni har 
haft en fin semesterle-
dighet, det som var 

mindre bra var vädret kanske. En del uppskattar bara 
att dom får vara lediga för att ladda upp batterierna 
med 4 veckor semester och dom som vill ha sol har 
kanske åkt till varmare breddgrader.  

Det har varit som dom andra åren med att få ihop 
bemanningen på dom olika avdelningarna. Några 
har brutit sin semester för att lösa situationen. Och 
så får vi tacka ännu en gång för våra semesteravlö-
sare, dom har varit till stor hjälp. Sen har några fått 
förlängt efter sommaren för olika behov av utbild-
ning på dom olika avdelningarna. Vi har några som 
har gått i pension under våren/sommaren som vi vill 
tacka för en trogen tjänst inom bruket. 

Info från dom olika avdelningarna: 

Barrlinjen: Vi får hälsa NS-operatörerna välkomna 
över till oss, de hörde till flutingen förut. Föränd-
ringen slog igenom den 1 sept. samt även då gick 
man över från 5 till 4 operatör på barr. Det krävs 
mycket utbildning för barr-operatörerna. Senare så 
blir det även en stor utbildning för NS-operatörer 
som ska läras upp mot SK2 och även SK2 till NS-

Kokare på Barr och NS går bra, med rekord som 
följd. BRA GJORT, ALLA! 

Löv/Renseri: Löv går bra, inget att tillägga för till-
fället.  
Renseri kör för fullt för ombyggnationen på Barr, så 
det krävs att det finns operatörer som kan sin sak på 
sin avdelning, annars blir det tufft att köra ikapp. 
Renseriet är en viktig avdelning som måste fungera, 
med bemanningen framförallt. 

Lut o ånga: Kör på som vanligt samt håller på med 
utbildningar på P7, 2 st. samt T5 1st. 

Så får vi hälsa Kristian Dedorsson välkommen som 
driftverkmästare som ska jobba med Mix/Mesa/I5. 
Nu har också Marita Kolleryd (1303) börjat och 
även henne  hälsar vi välkommen. 

EN NAMNFÖRÄNDRING HAR GJORTS PÅ 
SEKTIONEN, FRÅN ”SULFATEN” TILL 
”MASSATILLVERKNINGEN”. 

Medlemutbildning under hösten/vintern, datum 
13/10, 20/10, 27/10, 3/11. 

Nu förtillfället har jag inget mer att tillägga. 

Var rädda om er. 

 Peter Svensson 
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SEKTION LOGISTIK 

Hejsan! 

Nu har vi fått ett besked 
om ett förprojekt angå-
ende ny maskin, KM7. 
Ett besked som jag 
tycker är positivt för 

bruket och samhället, men inte blir klart för-
rän nån gång under 2016.  

Semestern är nu över och med ett väder som inte 
kanske var till allas önskan, om man inte hade 
sista perioden, som var skaplig. Vi hade hel del 
nya semestervikarier som överlag skötte jobbet 
utmärkt med dom förutsättningar som var. Fulla 
magasin fick vi på grund av att PM 6 och maski-
nerna i pappersbruket efter vårstoppet kom igång 
skapligt, lagom till semesterperioderna. Vår er-
sättare som arbetsledare, Jörgen H, klarade detta 
alldeles utmärkt under semestern, att lösa de pro-
blem som uppstod . Vidare är att vi fortfarande är 
kort med folk på dagtid, hur företaget ska lösa 
detta har inte framkommit vid olika förfrågning-
ar. Det var ju ändå sökning på ett jobb i juni som 
truckförare till utlastningen.  

En nyhet inom Skydd & säkerhet  är att från och 
med 1/10 ska säkerhetsväst bäras inom området, 
mer info fås av chefer/ intranätet .  

Plan framför sjömagasinet är något som behöver 
asfalteras och nu har jag fått information om att 
det blir av 2016. 

Vi har lite problem med våra truckar angående 
service och annan information som displayen på 
truckarna visar, vi ska ju anmäla på dator till 
truckverkstad all sådan information. Detta har 
gjorts men inte blivit åtgärdat. Delvis beror det 
på truck 439 och dess historik angående jobb och 
felsök. Sedan har arbete på våra truckdatorer 
gjort att truckar varit upptagna och därför vid  
vissa tillfällen har servicen blivit eftersatt, enligt 
truckverkstan. Nu ska den truck som ersätter 439 
vara på gång, den ska förhoppningsvis vara ute 
24/9 och motor på 439 ska skickas på bromsbänk 
och åtgärdas, om det går?? Och sedan ska den 
åter till Gruvön för det är ca två år kvar på kon-
traktet. ”Bluespot” är på gång = ljusstråle som 
lyser upp en punkt ca två tre meter bakom truck-
en vid backning. Alla truckar inom utlastningen 
ska ha denna funktion. Ventilation har varit av-
stängd i flutingmagasinet och det beror på ett 
missförstånd och är utrett, men är fortfarande ett 
problem. Vid ett möte med chef och personal på 
ventilation fick vi besked om att ventilationsag-
gregaten i magasinet är alldeles för dåliga och 
inte gjorda för den miljö som är idag. Så deras 
råd var att vi skulle äska pengar för nya ventilat-

ionsaggregat i magasinet vid PM 6. Tills vidare så 
ska vi kontakta ventilationsgruppen när vi ska 
stänga av ventilationen över järnvägsspåret för att 
förhindra att värmen sugs ut och inte når vagnarna 
så snö och is smälter bort. Detta ska bara pågå vin-
tertid som vi själva vill ha det. Övrig tid så ska all 
ventilation fungera som vanligt. 

Anders. B. Ordförande/ HSO 

SEKTION LAB. 

Det var den somma-
ren, det - inte blev det 

som man hade önskat när det 
gäller vädret, det styr vi ju inte 

över och det är såklart så det ska 
vara. För egen del blev det en tripp till 

London, där komfortzonen tänjdes ut en rejäl 
bit med en tur upp i London Eye, hu vad högt! 

Semesterperioderna har gått mot sitt slut och våra 
vikarier börjar troppa av. Sommaren har varit nå-
gorlunda lugn med semesterstopp på bestrykaren, 
vilket lämnar lite utrymme - som snabbt äts upp av 
ökad produktion på PM 6, förstås.  

Nu har vi fått information om det kommande för-
projektet för en ny maskin på Gruvön. På infon 
som gavs av F. Turzik så sa han att det snart är 50 
år sen vi byggde ny maskin här, man tänkte ”Men 
va? Är det så längesen?” Så är det ju, vi har många 
väldigt gamla maskiner, men dom tuffar och går ett 
tag till. Så får vi se vad det blir för beslut som tas 
när förprojektet och alla ansökningar om tillstånd 
mm. är klara. Reaktionerna bland de jag pratat med 
på lab. är varken bu eller bä, som man säger. En 
oro finns för framtida arbetstillfällen, samtidigt är 
det positivt för Gruvön och Grums.  Det är i alla 
fall en lång resa vi har framför oss och vi får ta en 
dag i sänder… 

Lokalavtalet för 2015 har blivit klart, det blev inga 
förändringar vad gäller lönerna för skiftgående på 
lab. men en graduppflyttning för speciallaborants-
tjänsten.  Vi tar ett nytt tag inför nästa år, det finns 
lite som behöver rättas till, arbetsuppgifter har för-
ändras.  

Skyddsverksamheten flyter på bra, det skrivs 
riskobservationer/säkerhetsobservationer i PIA när 
så ska göras. Skyddsronder står på tur att genomfö-
ras. Inga olyckor på senaste tiden, bra! Skyddsom-
buden från vår avdelning erbjuds att delta tillsam-
mans med UH på deras skyddsträffar, det är bra 
eftersom vi är så få, det blir svårt att ha egna träf-
far, bättre att ingå i en större grupp.  

Nu kommer hösten och med den är det dags för 
medlemsutbildning, hoppas många tar tillfället i akt 
och deltar.       CS    
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läst om detta på intranätet eller varit och lyssnat 
på Fredrik Turzik om vilka konsekvenser detta 
kan komma att få på fabriken i helhet. Jag och 
Patrik Nilsson (HSO) var runt och pratade på 
pappersbruket (Hann dock inte runt till alla men 
till flertalet) och hörde oss för om det fanns 
några speciella frågor som dök upp i samband 
med beskedet OM vi skulle få en ny maskin. 
Dom flesta var försiktigt positiva till beskedet. 
Eller som en sa, skräckblandad förtjusning,  bra 
för Gruvön och Grums överlevnad OM vi skulle 
få en maskin, men en viss oro över vad som 
kommer att hända med egna jobbet.  Det tycker 
jag sammanfattar det mesta om den frågan, ef-
tersom vi inte vet vad som kommer att hända än, 
vi är ju bara  i förprojektstadiet än. Vi får hoppas 
att vi kommer att få ett positivt besked under 
hösten 2016 så att vi kan jobba vidare därifrån. 

Finns det några andra projekt under hösten då?…
Ja vi spånar över lönesättningen på Flutingen 
samt även salen på P-bruket. Om vi kommer nå-
gon vart är för tidigt att sia om, men hoppas kan 
man ju alltid. På tal om Flutingen så har man ju 
gjort en omorganisation även där. NS har flyttats 
över till Barrsidan, samt att själva PM ska delas 
upp i Maskindel under Mike och RM/sal under 
en ny Produktionstekniker, som i skrivande stund 
inte är klar. Vad som däremot är klart är att An-
nelie Johansson kommer att gå i pension vid års-
skiftet och ersättare för henne som Personalför-
man Papperstillverkning kommer från 5/10 bli 
Carina Fridell. Fridell (Kommer dock att ingå i 
förprojektering Next Generation) vilket gör att 
Lina kommer att fortsätta tillsvidare bredvid An-
nelie. 

Även nu under hösten ska vi  (jag, Patrik på P-

bruket, Jonsson på Flutingen) försöka få tid att 
gå runt på avdelningarna och höra ifall ni har 
några funderingar kring det som händer och det 
som komma skall. Annars är ni hjärtligt väl-
komma med frågor till mig via mailen, eller var-
för inte komma in i Röda Baracken på en kopp 
kaffe ☺. Är inte jag där finns det ju alltid någon 
annan att fråga, för jag måste ju vara på ”ettan” 
och jobba mellan varven. Ha nu en trevlig höst 
och glöm inte att vi har utbildningsdagar i höst, 
se intranätet för dag & tid. 

Tills nästa gång… 

Knöös 

 

SEKTION PRODUKTION 

Hej å välkomna tillbaka från semestern! 

Tyvärr var ju inte vädergudarna med alla denna 
sommar, men jag hoppas att ledigheten var upp-
piggande och utvilande i alla fall. Själv var jag 
bara hemma för att ta det lugnt och slappa, med 
vetskap om höstens övningar. 

Och vad har hösten då i beredskap? …det bör-
jade med att omorganisationen P-bruk sattes i 
verket, den 1 september på papperet, så nu väntar 
vi bara på att personalen ska utlokaliseras till rätt 
befattningar, vilket har lett till viss oro bland 
medlemmarna. För som alla vet så ger ovisshet 
ingen bra trygghet i längden, men nu verkar det 
som om det inte är mer än några veckor undan. 

Som ni alla vet så har vi fått en ny personalför-
man på Driftsupport i Karina Gjedsted, som 
kommer att börja 1/11.Vi har även i den nya or-
ganisationen fått en ny sektion med det fina nam-
net Mäld & Efterbearbetning - (omfattar Hollän-
deri, Limkök, UC, Sal, BM8 (fram till nyår) samt 
Utlastningen). Chef för denna sektion blev Anna 
Gundberg. Vi har även fått två nya Produktions-
tekniker efter Magnus Eriksson på PM 1 och 
Ann-Marie Palmertz på Sal. Det blev Charlotta 
Sundgren på 1:an samt Peo Filipsson på Salen. 
Charlotta kommer att börja 1:a december och 
Peo någon gång under hösten.  

Och som om inte detta var nog så kom bolaget 
med en ny MBL-förhandling, denna gång ang. 
nedläggning av PM 3 som har varit i ”malpåse” 
sedan 2008, samt att bestrykningen (BM 8) läggs 
ner senast vid nyår. Så nu väntar vi på besked 
från bolaget om stundande  förhandlingar ang. 
personalförflyttningar, som vi från vår sida hop-
pas kommer att lösa sig till det bästa för alla par-
ter. Det rör sig om 13.5 FTE:er (FTE= Full time 
equipment   (Heltidsbefattning)). 9 st. på maski-
nen, 3 st. mekaniker, samt 1½  chef. 

Vad mer….jo visst ja, BillerudKorsnäs kom ju 
med besked om ett förprojekt om en ny Pappers
(Kartong)-maskin till Gruvön. Ni har alla säkert 
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HSO PRODUKTION 

Hej på er.  

Tittar ut och inser att det är 
precis samma väder nu som 
under semestern, tragiskt 
men sant ☺.  

Det har hänt en hel del/ eller inte sen sist, ny or-
ganisation som skulle vara igång 1 september, 
men så är inte fallet. Vi är många som är oroliga 
om vart vi ska vara frampå, får hoppas att detta 
löser sig ganska omgående.  

Sen släpptes ju bomben om en EVENTUELL ny 
maskin framigenom, men det får vi veta om ca 1 
år då förprojektet är klar. Hur som haver så 
måste för vi köra på som vanligt, för det är våra 
kunder som vi lever på. Det var med en skräck-
blandad förtjusning som beskedet med en 
EVENTUELL ny maskin emottogs. Det man 
inser är ju att det är kanonbra för fabriken och 
kommunens överlevnad. Vi får hoppas på att det 
blir ett nytt kapitel som ska skrivas i Gruvöns 
historiebok, men det vet vi först nästa år. 

Vad det gäller P-bruket så får vi hålla huvudena 
högt, skydda dessa med stötkepsarna och se till 
att använda varselväst/varselkläder på fabriks-
området när vi är ute och går, även till och ifrån 
jobbet. 

Fortsätt med att skriva tillbud, olycksfall och 
riskobservationer frekvent i PIA, för det är vi 
duktiga på. Sen är PIA ett av de bästa tänkbara 
hjälpmedlen för oss skyddsombud, när vi ska 
driva skyddsfrågor och dylikt. 

Just nu känns som att vi är i ett vacuum fram tills 
organisationen är färdig för oss på Papperstill-
verkningen. 

Ring gärna eller maila om ni har funderingar. 

HSO Papperstillverkningen  

Patrik Nilsson 

0555-(4)1039 

patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com  

 

HSO NS - FLUTING 

Lite information om vad 
som händer och har hänt på 
vår avdelning. 

En ny organisation är fram-
förhandlad. För vår del så 
innebär det att NS operatö-

rerna lämnar oss och tillhör från och med nu 
Barrlinjen. 

Organisationen för övrigt på Flutingen så långt 
som jag vet i nuläget. 

Mats Fjällman är sektionschef. 

Mike K. är produktionstekniker och ansvarar för 
driften och personal på maskinen. 

Emelie Keiner är Driftingenjör och ansvarar för 
kvalité och utveckling. 

Annelie slutar vid nyår och ansvarar för långtids-
planeringen på Fluting och P-Bruk. 

Vi har en ny tjej Lina som jobbar som personal-
man på Flutingen med inriktning på korttidsfrån-
varo. Det beror ju på att Annelie har mycket i P-

Bruket eftersom Marita Kolleryd har slutat där. 

Produktionstekniker för salen är inte klar, de har 
inte hittat någon som matchar rollen än. 

Angelica kommer att sluta hos oss och återgå till 
det jobb hon hade tidigare. 

På förra verksamhetsrådet tog vi skyddsombud 
upp frågan om rullhanteringen i källaren. Som 
det är i dag så fungerar det inte bra alls. Ut-
skottsrullar som skall malas ligger ute i regn och 
rusk, vilket innebär problem att mala i giljotinen. 
Vi har föreslagit att det skall byggas ett skärmtak 
så att vi kan hantera det här på ett acceptabelt 
sätt i framtiden. Hylsbilar skulle kunna lossas 
även i regn. Ompackningsrullar kan hämtas di-
rekt där utan att man skall försöka att rulla rul-
larna i källaren med gafflarna. Vilket för övrigt 
är ganska riskabelt. 

Vi beslutade också att göra en riskanalys i källa-
ren utifrån de här problemen. 
En riskanalys har också gjorts på giljotinen i käl-
laren angående flytt av ljusbom. Den ena ljus-
bommen kommer at flyttas så att man kan ladda 
rullar på rampen medan giljotinen körs. 
 

Glädjande är att både maskin och rullmaskin har 
gått mycket bättre på slutet. Vi har slagit både 
dygnsrekord och månadsrekord. 
 

Ett glädjande besked är också att vi kommer att 
välja in ett nytt skyddsombud, Anne-Mette 
Bredstu har accepterat att bli skyddsombud på C
-laget. 

/Leif Jonsson 
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Pappers provade att flytta sin årliga Grillfest 
till Sveaparken i år med ett mycket gott resul-
tat. Vi hade Hoppborg, Mingeltrolleri, Live 
Musik, Ridning, Godisregn. Samt besök av vår 
egen    

 ”Pappers-Kanin” 

SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er. 

Nu har det äntligen hänt - att det går att vandra i 
lönesystemets alla grader för underhåll om man 
har kompetensen och att arbetsledaren tycker att  
det stämmer med ”Performance management” 
som det så fint heter. De tak som funnits har ta-
gits bort i och med att vi kan vandra i serien. Det 
är en del personer som fått nya lönegrader, så nu 
är vi på gång. Man hoppas det blir en rättvis be-
dömning i ”Performance management” för alla 
olika yrkesgrupper inom Gruvön. 

Det har utsetts städombud på de olika områdena 
och om ni tycker att städningen inte fungerar 
skall ni höra av er till dem.  

Jag har inte mer att berätta just nu så man får 
plocka fram stövlar och regnställ och ge sig ut i 
skogen för att plocka svamp och bär. 

HA EN TREVLIG HÖST  

Sören. 

HSO UNDERHÅLL 

Hej! 

Som ni vet kommer det lite nya rutiner kring 
Skydd & Säkerhet: 

Från och med 1 oktober gäller Varselkläder. Mer 
info finns på intranätet. 

Som ni kanske vet så håller jag och Anna Gund-
berg och Johan Isaksson på med ett 
”programkontor” för att förbättra säkerheten på 
Gruvön. Mer info om det kommer inom kort. 

Här har vi två tappra Skyddsombud som var på 
plats på Gruvöns regniga Familjedag. 

Dom visar upp en del av våra skyddsmaterial 
som finns på bruket. Vi tackar alla skyddsombud 
som ställde upp denna dag , trots busvädret. Så 
vill vi även tacka Tools och Skydda som fixade 
lite material till denna dag. 

Men nu går vi mot hösten så TÄNK PÅ att an-
vända varselvästen även när ni är ute och prome-
nerar på kvällarna. 

Ha det gött!      

Stefan //  HSO  Underhåll 
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32 miljoner till forskning om arbetshälsa 

Hur ser tröttheten ut bland olika yrkesgrupper och hur förändras den med stigande ålder? Ett 

forskningsprojekt vid Karolinska institutet i Stockholm får drygt 2,3 miljoner av AFA försäkring 

för att ta reda på svaren. 

AFA försäkring ger drygt 32 miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt för att minska arbetsskadorna 

och den långa sjukfrånvaron. AFA försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning 

inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningarna görs i fyra omgångar per år. Här är några av de projekt som fått 

pengar vid omgång två i år: 

• Högsta beloppet, 6 260 000 kronor, går till ett projekt vid institutet för kliniska vetenskaper i Malmö. 

Den nya forskningen ska ”klargöra mekanismerna” bakom ett vaccin som kan minska risken för hjärtin-

farkt. 

• Ett projekt vid Karolinska institutet i Stockholm får drygt 2,3 miljoner för att ta reda på ”trötthetens för-

ändring över tid i olika yrkesgrupper, samt dess relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och 

sömn”. 

• Ett projekt vid Mälardalens högskola får 840 000 kronor för att kartlägga ”individers egna uppfattningar 

om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa”. 

AFA försäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 

200 miljarder kronor. En viktig del av dess verksamhet är att stödja forskning som kan förbättra arbetsmil-

jön. 

-FACKEN I GRUMS 

LO-kommittén i Grums deltog vid Grillfesten som i år 
hölls i Sveaparken i Grums. Antalet deltagare var 
många många fler än vad det varit de senaste åren i 
Segmons Folkets Park. Många priser delades ut till 
deltagarna och lycklig vinnare av cykeln blev Fanny 
Rosén 
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Under sommaren fick vi två 

nya fyrbenta påhälsningar då 

och då. Vi tyckte detta var ett 

mysigt inslag i vardagen. Inte 

för att vi erbjöd förtäring eller 

annan förplägnad, detta skötte 

de själva om. 

Nåväl, efter jobbets slut möt-

tes man utav någon av de nya 

påhälsningarna liggandes i en utav de framställda stolarna på altanen och ett samtal började 

ta form, i vart fall något liknande. Vad som framkom av samtalen var väl inte något av vikt 

utan mer av sällskaplig konversation. Nyfikenheten på hur vår boning var skaffad tog över 

och en av de fyrbenta påhälsningarna gjorde sig en rundtur inomhus, vilket var strängeligen 

förbjudet, detta upptäcktes inte förrän sent en eftermiddag. 

Detta innebar att dörrar stängdes, även om sommarvärmen då och då påkallade luftväxling 

av betydande mängd. Fortfarande fanns stolarna lediga för påhälsningarna, vilket nyttjades. 

Efter en tid kom enbart en utav påhälsningarna för att avlägga sitt besök det visade sig så 

småningom att tillökning i familjen hade skett, därutav att enbart en utav de två kom på be-

sök.  

Ett något underligt beteende började framträda hos denna påhälsning som fortfarande häl-

sade på och vi fann att det var nödvändigt att avisa besöken då sanitära olägenheter blev allt 

för påträngande. 

Det är med avsaknad vi ser på en tom stol när vi på eftermiddagen kommer hem från jobbet, 

även om det blev besvärliga situationer att hantera. Men å andra sidan går det ta sig ansvaret 

för en fyrbent livskamrat och inte glömma bort att det också här behövs kärlek och omtanke, 

som för oss medmänniskor. Vi behöver i vår vardag och likaså i arbetet bemötas med respekt 

och förståelse utifrån den vi är, ingen kan bestämma vem du är, 

det är du själv som har den rätten. 

Det finns fortfarande de som tror sig ha rätten och ägandet till 

andra medmänniskor, vilket får mig att återigen ställa frågan 

”vart är vi på väg?”….. 

 

                                                                                          Stewe Cato  

 

Från Åstorpsvägen till…… 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut vinter - - - 
 har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/11 


