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möte 
� Första långresan 

Pappers avd. 96 fana vajar stolt på 1:a maj 

Det här kan nog vara Grums längsta kö, 
den som ringlade sig runt hela skolgår-
den vid Södra skolan när äggpromena-
den drog igång på långfredagen. Över 
1600 deltagare kunde räknas in när allt 
var över. Vädret var mycket bättre än i 
fjol, vilket säkert gjorde att många tyckte 
det var läge att ta sig en skön promenad.  
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Läs : Kvartingen 
Nr. 2 - 2013 

 
Över 1600 deltagare på äggpromenaden 
 

Samarrangemanget mellan Pappers avd 96 och Socialdemokrater-
na samlade 1630 deltagare. 1250 vuxna och 380 barn. I år slapp vi 
snö och isande vindar så väderleken bidrog till en trevlig äggpro-
menad. Som vanligt var frågorna av blandad svårighetsgrad. De 
flesta deltagare ligger på fem till nio rätt. Även någon tolva dyker 
upp då och då. Allt ger ägg i massor. 

Om du är intresserad av frågorna och svaren så finns allt på vår 
hemsida: 

http://webnews.textalk.com/pappers96  

Tack och adjö! 
 

 Efter mina 34 år på Gruvön så tackar jag för mig. Många bolagskonstruktioner har det 
varit, Billerud, Stora, Stora Enso, Billerud igen och nu BillerudKorsnäs. Jag har haft tu-
ren att aldrig behöva besöka arbetsförmedlingen för att söka jobb, tycker därför att det 
är synd om dagens ungdom, som ju är framtiden. En lärare sa till mig en gång att ”fixar 
du inte bättre betyg så blir det nog Gruvön”. Jag har känt mig stolt över att jobba på 
Gruvön, har haft bra arbetskamrater och chefer. Jag tror att det kommer att kännas lite 
vemodigt ändå när man inte ska ner till bruket i slutet av juni. Sysselsättning kommer 
dock inte att saknas som månskensbonde i sagolika Sunne, sen kommer jag att åka 
mycket hoj och tillbringa många timmar i skogen med jycken, bara man får behålla häl-
san.  

 Med dessa rader vill jag tacka er alla, ingen nämnd, ingen glömd, och önska er god 
framtid på Gruvön! 

Ingemar Hagström 
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Förut sken solen och visst var det gott men 
tyvärr blev det inte mycket mer, bakom var-
je moln finns det ju en sol sägs det i visan, 
så okej, den som lever får se. 

Jobbet med att få hop det fackliga arbetet på 
koncernnivå fortsätter i samma goda anda. 
Våra olikheter och likheter är en ständig 
åter kommande fråga vid möten i den fack-
liga referensgruppens möten. 

Mycket MBL förhandlingar har det varit på 
koncernnivå och som en potentat vid samtal 
sa” det kommer mera” och visst är det så att 
det fortsätter även om vi har i fackliga refe-
rensgruppens AU trott oss var klara med 
förhandlandet. 

Företaget kommer med nya bud om organi-
sation och tillsättningar så det är bara bita i 
och gå vidare i dimman. 

På det fackligt politiska planet planerar Pap-
pers centralt inför valet 2014. Möten med 
politiker där Pappers tar upp viktiga frågor 
som berör oss på bruken finns med på agen-

Hej medlemmar! 
dan. I västra distriktet faller inte heller inte 
där bort frågor i området Valet 2014. 

Pappers avdelning 96 har berikats med nya 
krafter på förtroendevalda sidan vilket väl-
komnas den omdaning som kommer gör att 
det kommer kanske att behövas en inkör-
nings tid, allt som tidigare funkat kommer 
tids nog falla på plats. Med gemensamma 
krafter ska vi nå våra mål. 

Snart så ska det semestras på olika sätt och 
vis. En del kanske har bokat en resa till var-
mare breddgrader för att vara på den säkra 
sidan. Vi har olika mål och mening om vad 
som är semester huvudsaken är att vi får 
den möjlighet till avkoppling, rast och vila 
som behövs. Det påtalas att psykiska pro-
blem blir allt mer representerade i sjuk-
skrivningar detta sägs bero på ökad stress i 
samhället och att kraven på oss i arbetet bli-
vit allt större. 

Vi behöver vår ledighet ha en trevlig som-
mar å semester. 

Stewe Cato   

I maj hade vi celebert besök 
från Dagens Arbete. Anled-
ningen var att man vill göra 
en uppföljning till en tidigare artikel och se 
vad som hänt inom jämställdhetsarbetet på 
Gruvön. Det blir intressant läsning… 
Självklart tog vi tillfället i akt och plåtade 
(med en fjuttig mobilkamera, dock) för att ha 
med en bild i vår egen tidning Kvartingen. 

CS 

Besök från 
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FÖRBUNDSAVTALET 2013 
 
Som ni vet så blev Pappers förbundsavtal klart den 11 april. En fråga som fått 
en tydligare skrivning är 11-timmarsregeln om dygnsvila (se separat artikel).  
Uppgörelsen löper på tre år. Här kommer en redovisning för det ekonomiska 
utfallet. 
 
Från 1 april 2013 till 31 mars 2014 (avtalsår 1) 
 

1. Ett utrymme på 506 kr är framförhandlat och det ger med åretrunt 582 kr totalt. 
2. Av dessa är 253 kr (med åretrunt 291 kr) en generell höjning som tillfaller alla kol-

lektivanställda (är utbetalt på majlönen). 
3. Kvarvarande 253 kr (med åretrunt 291 kr) ska fördelas i lokal förhandling. 
4. Om ingen enighet kan nås i förhandlingarna (stupstocken) är förbundsparterna 

överens om att 455 kr (524 kr) är ett generellt utrymme. Här fördelar arbetsgivaren 
i enligt de lokala lönesystemen. 

5. Särskilda tillägg höjs med 2,0 procent. 
 
Från 1 april 2014 till 31 mars 2015 (avtalsår 2) 
 

1. Ett utrymme på 568 kr är framförhandlat och det ger med åretrunt 654 kr totalt. 
2. Av dessa är 284 kr (med åretrunt 327 kr) en generell höjning som tillfaller alla. 
3. Kvarvarande 284 kr (med åretrunt 327 kr) ska fördelas i lokal förhandling. 
4. Här är det samma ”stupstock” och den generella delen blir 511 kr (588 kr). Samma 

regler som första avtalsåret. 
5. Särskilda tillägg höjs med 2,2 procent. 

 
Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart av parterna men här kommer en redovisning av det-
ta. 
 
Från 1 april 2015 till 31 mars 2016 (avtalsår 3) 
 

1. Ett utrymme på 687 kr är framförhandlat och det ger med åretrunt 791 kr totalt. 
2. Av dessa är 343 kr (med åretrunt 395 kr) en generell höjning som tillfaller alla. 
3. Kvarvarande 344 kr (med åretrunt 396 kr) ska fördelas i lokal förhandling. 
4. Här är det samma ”stupstock” och den generella delen blir 618 kr (711 kr). Samma 

regler som första avtalsåret. 
5. Särskilda tillägg höjs med 2,6 procent. 

 
Som framgår av höjningarna av de ”särskilda 
tilläggen” så är värdet på tre år beräknat att landa 
på 6,8 procent. 
 
Redan 2012 tillsatte Pappers och Skogsindustrier-
na en arbetsgrupp som skulle se över möjligheter-
na till rörlig pensionsålder. I år har parterna kom-
mit fram till att man ska fortsätta arbetet med att 
dels göra en översyn av bestämmelserna som rör 
pension och reglerna om livsarbetstidskontot. Man 
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vill också undersöka möjligheterna för en flexiblare pensionsålder anpassad till såväl företa-
gen som de anställda. Arbetsgruppen har följande direktiv: 
 

� Kartlägga ATK-reglernas effekter för företagen och arbetstagarna utifrån syftet 
med reglerna. Beskrivningen ska även beakta det allmänna pensionssystemet samt 
andra lösningar inom industrin. 

� Undersöka kostnadsaspekterna för företagen och andra vidkommande för- och 
nackdelar. Utgångspunkten ska vara att förslag på regeländringar är kostnadsneu-
tral för företagen (dvs vid en jämförelse med dagens regler om livsarbetstid). 

� Följa regeringens pensionsutredning, som ska se över åldersgränserna i pensionssy-
stemet, och beakta eventuella lagändringar. Det svenska pensionssystemet bygger 
på livsinkomstprincipen vilket leder till att varje extra arbetat år leder till en högre 
pension. 

� Ta fram förslag till nya regler om rörlig pensionsålder vilka ska bygga på en pen-
sionslösning. 

� Utreda om olika övergångsregler ska införas för olika kategorier av arbetstagare (t 
ex yngre och äldre). 

 
Arbetsgruppen ska ta särskild hänsyn till att införande av nya regler om rörlig pensionsålder 
kräver att arbetstagarna erhåller information om hur reglerna påverkar den enskilde. Arbets-
gruppen ska därför ta fram förslag på hur ett eventuellt genomförande av nya regler ska ske 
för att detta ska kunna uppfyllas. Arbetsgruppen ska jobba mellan 1 april 2013 till och med 
31 mars 2015. 
 
Man har också en grupp som jobbar ett regelverk som ska styra lönesättningen. Även detta 
började man med 2012 och här räknar man med att vara klar senast den 31 mars 2016. 
 
En annan fråga är att man vill förstärka förhandlingsskyldigheten vid inhyrning och för detta 
vill man skapa ett Inhyrningsråd. Parterna konstaterar att otillbörliga kringgåenden av före-
trädesrätten till anställning, oavsett på vilket sätt det sker, utgör brott mot god sed på arbets-
marknaden. Parterna är därför överens om att i ett Inhyrningsråd behandla inhyrningsfrågor 
utifrån god sed på arbetsmarknaden. 
 
I och med förbundsavta-
let har man beaktat upp-
görelsen mellan LO och 
Svenskt Näringsliv om 
”ny” föräldraförsäkring. 
Detta innebär för vår del 
att föräldraersättningen 
från företaget blir sex 
månader istället för som 
tidigare fem månader. 
 
Cec 
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AVTAL 2013 - 2015 
 

   Nytt om 11-timmars regeln 
   Avtalstexten lyder så här: 

Detta innebär: 
HUVUDREGELN är att man ska ha minst 11-timmars sammanhängande ledighet per dygn med be-
räkningstid från arbetstidens början. Dubbelskift endast i undantagsfall. Förskjuten dygnsvila, det vi 
kallar ”sova ut-tid” ska INTE medföra löneavdrag. Arbetsgivaren ska redovisa undantag som gjorts 
från HUVUDREGELN samt orsakerna, till den fackliga organisationen regelbundet. 
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Nu har vi genomfört vår 
medlemsutbildning, högt 
deltagarantal som vid tidiga-
re tillfällen. Som första kaf-
fekokerska så kan jag säga 
att man har fått en del nya 
erfarenheter. Kontinuerlig 

kokning har man ju hört talas om, då i samband 
med massatillverkning, men nu visade det sig att 
detta även gäller för kaffe för våra medlemmar 
när de är på utbildning. Efter en del inkörnings-
problem vid första tillfället för nämnda kaffeko-
kerska så blev det fart på ruljangsen och ingen 
behövde vänta för länge på att få sin kopp på-
fylld. Men viktigast - vi fick till oss en massa 
kunskap om kollektivavtalet, arbetsmiljö, då 
speciellt psykosociala förhållanden, försäkring-
ar/pension och även lite om sociala fonden/
personalstiftelsen, där en del förändringar nu 
sker.  

Nu är det tid för planering inför hösten och har 
du något speciellt som du vill att vi går in när-
mare på, skicka gärna ett mejl eller slå en pling, 
så försöker vi tillgodose önskemålen.      

Höstens lokala utbildning för de förtroendevalda 
blir troligen en tvärfacklig heldag tillsammans 
med fler fack i Grums, ämnet blir ”Alla kan 
göra något” som det informerats om tidigare här 
i Kvartingen. Det är en LO-utbildning som 
främst tar upp frågor som rör främlingsfientlig-
het. En del myter som sprids får sig säkert en 
känga och man får ta del av statistik, lära sig 
söka information och argumentera.  

Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 

Äventyr blev det när Förbundskursen skulle 
köras i Göteborg nu i vår. Det visade sig att 
det blivit något strul med beställningen av ho-
tellrum, så när deltagarna kom dit fick man, 
vid första kurstillfället, placeras ut lite här och 
där för övernattning. Det kompenserades dock 
vid andra omgången och vi får hoppas att det 
var en engångshändelse. Det viktigaste är att 
kursen blev av som tänkt och att den blev till 
belåtenhet. 

Vi har nu en del nya SKO-ombud som behö-
ver utbildning. I dagarna genomförs BAM, 
som är grundutbildningen, därefter kan man 
gå vidare med Pappers miljökurs som brukar 
köras årligen i distriktet. Behovet verkar vara 
stort även hos andra avdelningar i närområ-
det, så vi får hoppas att vi kan få till en extra-
kurs i år.  

En liten slutknorr om vädret brukar det bli - 
förra gången skrev jag att det var slut på 
ruskväder ...hur fel man kan ha! Regnet öser 
ner just nu, bättring önskas, det kan väl inte 
bli en sån där sk*tsommar till? 

CS 

Studieansvariga i  

sektionerna: 

• Sektionsordförande 

• Sören Johannesson 

• Christina Svensson 
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Renseri har haft en skydd och säkerhetsdag vid 
mätstationen. Syftet med skyddsdagen ingår i 
Gruvöns arbete för en säkrare arbetsmiljö. Ved-
gården är en farlig arbetsplats där det historiskt 
har inträffat allvarliga olycksfall och tillbud. Må-
let med skyddsdagen är att göra chaufförer och 
operatörer mer uppmärksamma på skyddsfrågor 
och jobba säkrare.  

Förhandlingar på g gäller bl.a. renseri löv lut o 
ånga, projektmöte ”Pulp 2015” fredagen 17/5 

 
Mvh Johan och Ken 

SEKTION LOGISTIK 

Hejsan!  

Nu är det snart sommar och semester men tyvärr 
ingen värme ännu. Semestervikarierna är klara 
och dom hälsas varmt välkomna. De som är nya 
ska gå en truckutbildning i maj.  

Nya truckarna innebär fortfarande stora problem 
vad gäller körsätt och körställning. Förarna blir 
trötta i kroppen efter en tids körning.  

Magasinen är ofta fulla i samband med helger så 
måndagar och tisdagar innebär ofta mycket last-
ning för att få till en dräglig arbetsmiljö i fluting-
magasinet. Lastuppdrag är något vi vill ha mer av 
för att täcka upp helgerna, men det är inte så lätt 
att ordna bara för att det är mycket papper i maga-
sinen. Papper som har körts på maskin i februari 
ska inte iväg förrän slutet av maj och början av 
juni! En så lång lagring av papper är något aom vi 
helst hoppas att man får bort.  

Asfaltering av sjövägen pumpstation-pappersbruk 
till norränden av flutingbruket är något som för-
hoppningsvis blir fixat i år.  

Trevlig sommar!     Anders 

SEKTION SULFAT 

Snart är sommaren här och semesterperioderna 
börjar. Vi hoppas att det blir en fin sommar med 
mycket sol och bad. 

Det är bra att det investeras i ”Pulp 2015” som ser 
lovande ut för framtiden  

Vi har varit på en massa olika projektmöten på 
sulfaten, vi har också haft AU-möte där vi tog upp 
att skyddsombudet kan vara med i utredande av 
tillbud och olycksfall. För det är ju oftast dom 
som sitter inne med kunskapen om hur man skulle 
kunna lösa problemet och få en säkrare arbets-
plats, det gäller ju alla som jobbar att försöka få 
till en säker och bra arbetsmiljö. 

En del projekt är i slutfasen och en del på gång nu 
på vårt område. 

Vi har fått ett par nya skyddsombud på sulfaten, 
en på barrsidan, Jukka, som tar över efter Tommy 
nästa år och på Lövsidan har vi Bosse som ny.  

Under tiden 1/1 t.o.m. 30/4 finns några skydds-
ronder som ej är genomförda på Lövlinjen. 

Johan har varit ersättare för Morgan i information 
om skydd och säkerhet för sommarjobbare på 
Gruvön. 

Vi har också varit på några MBL-informationer 
samt några verksamhetsråd på både Barr- och 
Lövsidan. Vi har haft skyddsombudsträff i brand-
stationen och  under hösten kommer det att läggas 
ut en enkät om skydd- och säkerhetsarbeten i sul-
fatfabriken. 
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 Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi 

SEKTION PRODUKTION 
 

Hej alla i sektion Produktion! 

Som ni kanske har hört så blev jag nominerad till 
ordförande för Sektion Produktion istället för 
”Bobby” Jansson och vid årsmötet så anordnades 
en omröstning bland dom närvarande som på ett 
nästan komiskt sätt slutade 16-16. 

Så jag och ”Bobby” hade en diskussion om hur vi 
skulle gå vidare och vi bestämde att (med styrel-
sens goda minne) jag går in i styrelsen som ledamot 
och Bobby sitter kvar som ordf. 

Vem är då jag? Mitt namn är Bo Knöös, jag jobbar 
numera på Pm 1 som torkare (B-skift). Är 48 år, 5- 
barnsfar, gift sedan urminnes tider. Började jobba 
1983 på Pappersbruket som sommarjobbare på just 
pm 1 .Hamnade sedan på pm 3 samma höst (D-
skift) och blev kvar där tills dom la maskinen i 
”malpåse” 2008. Jag blev då placerad på rm 2, gick 
vidare som linjespecialist på 1:an (E-skift) innan 
jag hamnade på nuvarande position. 

Jag började min fackliga bana i mitten 80-talet i 
sektion 2 med Birger Kivilouto och sedan Jan 
Aronsson som ordföranden. Sedan började barnen 
trilla in  under 90-talet och jag tog en time-out, så 
detta blir lite av en comeback. Har ni några frågor 
som rör ert arbete så tveka inte att höra av er så 
kanske jag eller någon annan hjälpa er med svaren. 

Vad finns det mer att förtälja om mej som privat-
person? .Fruktansvärt motorintresserad, framför allt 
Formel 1, men det mesta går an. Även engelsk fot-
boll ligger mig varmt om hjärtat och Liverpool i 
synnerhet, annars  är man väl som vanligt folk, inga 
större skandaler. Jag bor i ett hus på landet utanför 
Värmlandsbro där jag tillbringar merparten av tiden 
tillsammans med tanten.  

Så tillsvidare, ha en trevlig sommar och semester, 
så ses och hörs vi i höst. 

Med vänlig hälsning Bosse 

SEKTION LAB. 

Man bygger om och renoverar på avdelningen, 
äntligen har det tagit fart. Ena delen av massalab-
bet är nu iordningställd och fortsättning kommer 
att ske etappvis. Det blir rörigt och stökigt, men 
man får väl ta det onda med det goda.  

En ny ventilanordning har också installerats på 
en av arkformarna, superbra! Nu är nummer ett 
på önskelistan såklart en likadan på den andra, 
den som vi använder mest.  

Handskinventeringen blev som sagt klar och nya 
modeller finns på prov. Anmärkningsvärt är att 
de inte finns i lite mindre storlekar som skulle 
passa bättre. Typiskt, det var ju likadant tidigare 
med skyddsskor, de fanns inte heller i små storle-
kar. Detta verkar stämma helt överens med vad 
man kommit fram till hos arbetsmiljöverket, där 
man har uppdraget att undersöka kvinnors arbets-
miljö och då har funnit att verktyg och skyddsat-
tiraljer i många fall inte är anpassade efter kvin-
nors behov. Vilket århundrade lever vi i? 

Labb är en serviceavdelning och alla vill att allt 
ska gå bra, men nu är arbetsbelastningen rätt åt 
pipan! Ett månadsprojekt med extra-allt-provning 
(inklusive massor med omprover) på flutingen 
ger inte utrymme för något som helst utöver det 
normala. Så naturligtvis kommer också mitt upp i 
alltihop en körning med liquid och samtidigt 
board. Drömläge, här behövs förstärkning -  för 
nu verkar det som att gränsen är nådd för vad 
man kan hinna med inom ramen av 8 timmar.  

Mycket spring i benen blir det, många steg i steg-
tävlingen, som någon sa… 

Semestern närmar sig och i år blir det nya semes-
tervikarier över lag, förutom två rutinerade. 
Snabbkurs i pappers– och massaprovning väntar, 
sen får det väl tas efterhand när de olika kvalité-
erna dyker upp.   

CS    
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språk... och det var 
en del bra talanger 
som klev fram. 

Svarsfrekvensen på 
skydds- och säker-
hetsenkäten på 
Kraftpappersbruket 
var mycket hög. 
Resultatet från enkäten kommer att gås igenom 
och analyseras. Den 30:e maj redovisar driftled-
ningen och skyddsombuden resultatet samt hand-
lingsplanerna. 

Hälsosamtal har börjat genomföras inom Kraft-
pappersbruket. 

Frekvensen av medarbetarsamtal på Kraftpap-
persbruket är mycket låg. Vi hoppas att detta ska 
funka lite bättre. 

Semestervikarier har nu börjat komma in i verk-
samheterna. Vi hoppas att de kommer att trivas 
hos oss och att vi kommer att ge dem ett gott in-
tryck samt ett säkert arbetssätt. Vi ska inte ta 
"omvägen". 

Jag hoppas att alla kommer att ha det “gött” på 
semestern. 

Med vänliga hälsningar 

Juan Martinez 

 
HSO FLUTING 

Vi har under våren genomfört en enkätundersök-
ning där vi skulle skriva ner de saker som vi upp-
lever som stora problem i arbetsmiljön på vår 
arbetsplats. Den har vänt sig till alla som jobbar 
på maskin, tork och salen. Den här undersök-
ningen har kommit till för att olyckorna har ökat 
på framförallt P-bruket. 

Vi hade 24 inlämnade svarsblanketter av 41på 
PM6. Det blir en svarsfrekvens på 59 %. 

Jag tycker att det är lite synd att inte alla tar den 
här möjligheten att skriva ner vad man tycker 

Nu äntligen  närmar vi oss sommaren efter en 
lång kall vinter Hoppas vi får en härlig fin som-
mar! 

Vad händer på vår avdelning? 

Två tjänster skall tillsättas: 

2:e rullare PM2 c-laget 

2:e rullare PM1 e-laget, när skall den tillsättas??? 

När skall vi ta hygienen på allvar? Är det inte 
dags att börja att snygga till lite nu? Ett bra alter-
nativ är på stoppet under vecka 45 .Då kan perso-
nalen vara med och måla.  

Vi hälsar alla sommarjobbare välkomna och hop-
pas ni ska trivas. 

Tänk på säkerheten! 

Medlemsutbildningarna är välbesökta som van-
ligt, ca 150 st. har varit med 

I nuläget förhandlar vi om den lokala potten 
2013. 

Nu får vi se fram mot en härlig sommar med 
mycket grillande 

Mvh BOBBY 
 
 
HSO PRODUKTION 

Hej! 

Det är dags att skriva några ord till Kvartingen 
igen innan sommaren och semestern. 

Papperstillverkningen står hittills för samtliga av 
Gruvöns olycksfall med frånvaro, även för stor 
andel av olycksfallen utan frånvaro (t.o.m. vecka 

20). 

Rapporteringen för tillbud 
och riskobservationer har 
minskat något jämfört 
med 2012. Det är bra om 
vi kan skriva lite mer på 
PIA ☺. 

Sektion PM1-PM2-Sal/
UC. I mars/april hade vi 
ett bra utbyte av erfaren-
het med skyddsorganisa-
tionen Metso Paper, och 
handlingsplaner för ar-
betsmiljömål 2013. 

Vi har också varit på en 
rolig föreläsning om kom-
munikation samt kropps-
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och känner. Det kanske är bättre nästa gång att 
samla in alla enkäterna personligen? 

Nu kommer det här materialet att sammanställas 
både för P-bruket och PM6 så man kan göra 
handlingsplaner så att arbetsmiljön kan förbättras 
i framtiden. 

Ett skyddsombud har beslutat att sluta sitt upp-
drag efter många år, det är Lennart Holländare. 

Vi har också ett skyddsombud som inte kommer 
att förlänga sitt uppdrag när det går ut vid års-
skiftet det är Torbjörn Karlsson. Jag vill tacka 
både Lennart och Torbjörn för det jobb som de 
har lagt ner under många år. 

Det finns en ambition att vi skall ha minst ett 
skyddsombud på varje skiftlag, vi får fortsätta 
arbetet med att få fram nya skyddsombud. 

Nu närmar sig sommaren och semester och det 
innebär att våra semestervikarier kommer in på 
våra arbetsplatser. Många har varit här tidigare, 
men några är också helt nya. Det är viktigt att vi 
hjälper till och tar hand om dom så att de trivs 
och inte råkar ut för några olyckor. 

Det är naturligtvis lika viktigt att inte vi själva 
råkar ut för olyckor också. 

Till sist så får jag önska er alla en skön sommar. 

Leif Jonsson 
 
 
SEKTION UNDERHÅLL 
Hej !  
Jag vill tacka för förtroendet för 
att jag fick bli ordförande för sek-
tion Underhåll. Jag tänkte presen-
tera mig för er som inte känner 
mig. Jag heter Sören Johannesson 
och jobbar på PS lut&ånga. Så 
om det är något ni funderar på så 

kan ni ring mig på tel: 1396 eller komma till vår 
depå. Jag hoppas vi kan ha en bra dialog mellan 
oss och företaget, så  kom  med bra förslag med 
vad vi ska jobba med framöver. Skyddsombuden 
kommer att ha en stor betydelse i arbetet för att 
ha en bra kontakt mellan oss så att ni får reda på 
vad som sker på bruket och i förhandlingarna 
som jag tror kommer att ske framöver. Jag har 
inte satt mig in i mitt arbete än som ordförande 
så jag har inte så mycke att skriva om just nu 
men jag lovar att jag ska skriva mer i Kvartingen 
när den kommer nästa gång. 

Tills vidare får jag önska er en varm och skön 
sommar och trevlig semester 

Sören Johannesson 

 

Hej! 

Jag heter Stefan Johansson (”lell-charlie”) och är 
ny ledamot (ersättare) i avdelningsstyrelsen och 
är nu även med i sektionsarbetet för sektion Un-
derhåll. Jag är också skyddsombud för Hydraul 
och försäkringsrådgivare i 96:an.  

Jag är 31 år ung och bor i Grums med min familj. 
Jag kommer att vara föräldraledig nu under en tid 
fram till september, efter det kan ni nå mig på 
telefon 1778. 

Stefan J. 
 

HSO UNDERHÅLL 
Hej! 

Tiden går fort och snart är det sommar ☺ 

Och i och med det, så är det semester på G och 
nya medarbetare som hjälper till på bruket. Det 
som gäller då är: Att vi ordinarie arbetare visar, 
lär och talar om hur man gör ett säkert och bra 
jobb här på Gruvön, samt är ett föredöme på job-
bet.. 

Hur har det gått annars då? Väldigt bra första 
kvartalet med rejäl vinst, kanon! Ihopslagningen 
har visat sig vara bra för oss i nuläget, hoppas det 
hänger i sig! Glädjande också för oss på Under-
håll är att vi inte har skadat oss med frånvaro på 
jobbet, och så ska det vara! 

Däremot så har vi 6 st. 0-olycksfall, 1 st. 0-
olycksfall med färd, 21 st. tillbud, 45 st. riskob-
servationer från årets början till dagens datum
(24/5-13). Här kan alla på Underhåll bli bättre på 
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att komma in med rapporter i PIA, det är även 
bonusgrundande och gäller vår arbetsmiljö i det 
dagliga arbetet! 

Jag har varit ledig från HSO:tjänsten på egen 
begäran när Ingvar Bengtsson hastigt och tra-
giskt gick bort. Min uppgift då var att gå in som 
tf. arbetsledare under en kortare tid tills ny er-
sättare tagits fram. Som min ersättare under 
denna tid fick Stefan ”lellcharlie” Johansson 
hoppa in och ersätta mig och det vet jag att han 
tyckte va kul och intressant. Nu är det löst med 
arbetsledaren på centralverkstan och Bernt Ha-
raldsson går in som ordinarie och jag är tillbaka 
som HSO på Underhåll igen. Det blir turbulent 
och inte alltid som vi tänkt oss på jobbet och i 
livet, men vi har löst det bra ihop tillsammans 
även denna gång. 

En bra och tänkvärd sak att ta med sig är en in-
sats som en kille på ventilation vid namn Ola 

Persson gör. Han tar VARJE DAG han är här 
med sig tidningen METRO och lägger i ett ställ 
i korridoren vid stämpelklockan så vi alla kan 
läsa färska nyheter! Det kallar jag kompis och 
engagemang. Stort tack till dej Ola från oss 
alla!! 

Vi har fått en ny ordförande i sektion Underhåll 
också, Sören ”strubbe” Johannesson. Han går in 
och ersätter Christer ”talja” Johansson, som slu-
tar som ordförande och varvar ner sista åren. 

Vi på Underhåll vill tacka Christer för hans in-
sats, samt hälsa Sören välkommen på sin post. 

Med det så vill jag passa på att önska alla en 
riktigt skön sommar. 

Själv är jag lite utav en ”månskensbonne” nu 
för tiden och kommer att ha att göra hemma på 
gården med ALLT! Gött dä☺ 

 Pär HSO Underhåll 

Sociala fonden - personalstiftelsen  
Visste du att…? 
•Sociala fonden/personalstiftelsen har beslutat att 2013 begränsa beloppet för hotellrabatter p.g.a det 
ekonomiska marknadsläget. Detta innebär att man kan ansöka om en hotellrabatt per år à 450 kr 
som sedan kommer att lottas 2 ggr per år, en i augusti och en i december. Det blir 167 st. rabatter i 

första dragningen och 166 st. i andra dragning-
en som lottas ut. OBS! Det gäller inte paketre-
sor. Mer info och blankett finns på billerud-
fritids hemsida. 
•För att få billigare dubbelrum på Scandichotel-
len under helger och alla dagar under sommar-
lovet så kan man boka på nätet, på 
www.scandichotels.com och använda boknings-
kod D000028717. Priset är ca: 795 kr/natt inkl. 
frukost . Priserna gäller i mån av plats på alla 
Scandichotell i Sverige. 
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140 000 miljarder undangömda140 000 miljarder undangömda140 000 miljarder undangömda140 000 miljarder undangömda    

I Dagens Arena i februari skriver Björn Elmb-
randt om en massa pengar som snurrar runt i 
skatteparadis runt om i världen. Banksekretes-
sen har gjort det svårt, om inte säga omöjligt, 
för skattemyndigheterna att komma åt dem. 
Många regeringar har också valt att blunda för 
problemet för att man tror att man hjälper sitt 
land i den globala konkurrensen. Det verkar 
dock som att sötebrödsdagarna är slut nu när så 
många länder är i ett akut behov av ytterligare 
skatteintäkter för att klara ekonomin.  

Tax Justice Network har nu publicerat en upp-
skattning av hur mycket pengar det rör sig om 
och det verkar vara den astronomiska summan 
motsvarande 140 000 miljarder svenska kronor, 
kanske mer. James Henry, tidigare chefseko-
nom på McKinsey, har i svenska riksdagshuset 
berättat om detta och hur det skulle kunna hjäl-
pa upp ekonomin för ett stort antal länder om 
dessa gigantiska summor kunde, helt eller del-
vis, beskattas. Det skulle vara till god hjälp för 
de som idag tyngs av skuldkriser, besparings-
krav och nedskärningar. 

140 000 miljarder kronor... 
 

Som ägs av någon procent av jor-
dens befolkning… 
 

Björn skriver också om bankernas totala 
omoral, hur man ger ansvarslösa lån som räddas 
i vissa fall av skattebetalare när finanskriserna 
kommer slag i slag. Samtidigt har de i åratal 
hjälp till att flytta enorma summor undan be-
skattning.  

 

Artikeln avslutas med orden:  

”Några kanske vid köksbordet ställer frågan: 
Varför ska jag betala skatt när de rika knappast 
gör det? Det är med vårt skattesystem som med 
kärleken, tilliten är allt. ”  

Källa: www.dagensarena.se 

CS 

SkojareSkojareSkojareSkojare    
Fackförbundet Unionen har strejkat. I 66 
dagar har man legat i konflikt med tele-
fonbokningsföretaget Focus i Fränsta 
utanför Ånge. De flesta anställda var 
yngre, men de har minsann visat att de 
hade ryggrad nog att stå upp för det de 
tror på, rättigheter till en rimlig lön, fasta 
arbetstider, försäkringar mm. Skojarföre-
taget från Stockholm trodde att de skulle 
kunna utnyttja folk ute i spenaten hur 
som helst, men så icke! De strejkande 
har fått stort stöd från media, lokala poli-
tiker och det lokala näringslivet. Slutet 
blev dock att arbetsgivaren valde att läg-
ga ner hellre än att teckna ett kollektiv-
avtal. Vi får hoppas att de nu arbetslösa 
kan få ytterligare stöd där de bor, kanske 
till och med ett nytt jobb, och ett stort 
tack borde de ha, från alla arbetare, för 
att de stått upp och försvarat våra rättig-
heter. 

CS   
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Under våren 1931 gick arbetare inom pappersindustrin i Ådalen ut i sympati-
strejk, för att stödja sina kamrater vid Marmaverken i Hälsingland som strejka-
de mot att företaget ville sänka deras löner.  

Vid den här tiden satte företagen ofta in strejkbry-
tare för att krossa strejker. Den 13 maj 1931 anlän-
de ett 60-tal strejkbrytare till Ådalen. De skulle 
användas för att lasta pappersmassa, som arbetarna 
hade satt i blockad.  

Samma dag tågade omkring 500 arbetare till 
strejkbrytarnas båt och stormade den. Fyra strejk-
brytare övermannades och togs med till Kramfors 
där de avkrävdes löfte om att de skulle åka hem 
igen. Därefter överlämnades strejkbrytarna till po-
lisen. Men företagen vägrade att dra tillbaka strejk-
brytarna. I stället kallades militären in för att skyd-
da dem. Det var inga värnpliktiga som användes, 
utan anställda soldater. 

 Dagen därpå, den 14 maj, anordnade Transportar-
betareförbundet ett protestmöte i Frånö. Till mötet 
kallades alla fackligt organiserade arbetare i Åda-
len. Mötet uttalade sig för att generalstrejk skulle 
utlysas över hela Ådalen till dess att strejkbrytarna 
dragits tillbaka. Medan företrädarna för de fackliga 
och politiska organisationerna stannade kvar för att 
förhandla om hur kampen skulle föras vidare bör-
jade mötesdeltagarna att gå mot strejkbrytarför-
läggningen i Lunde. I tåget gick flera tusen perso-
ner. I täten gick en musikkår och två fanor, en från 
den socialdemokratiska ungdomsklubben i Lunde 
och en från Pappersindustriarbetareförbundet. När 
demonstrationen närmade sig strejkbrytarförlägg-
ningen i Lunde öppnade militären eld med gevär 
och med kulsprutor. Tio personer träffades, varav 
fem dog: Erik Bergström, Viktor Eriksson, Sture 
Larsson, Evert Nygren och Eira Söderberg. 

 En av demonstranterna, Tore Alespong, lurade sol-
daterna att sluta skjuta genom att blåsa eld upphör-
signal i sin trumpet. På så sätt undveks att ännu fler 
dog. 

Arbetarrörelsen var mycket stark i Ådalen under 
1930-talet. Den borgerliga pressen försökte skylla 
oroligheterna i maj 1931 på kommunisterna. Men det 
var snarare socialdemokraterna som var den vikti-
gaste politiska kraften i Ådalen. 

 I 1930 års val till kommunfullmäktige i Gudmundrå 
(den kommun som Frånö och Lunde tillhörde) fick 
Socialdemokraterna 25 mandat, de två kommunist-
partierna 5 respektive 3 mandat, de Frisinnade 
(nuvarande Folkpartiet) 3 mandat, Bondeförbundet 
(nuvarande Centerpartiet) 2 mandat och Högerpartiet 
(nuvarande Moderaterna) 2 mandat. 

 Källa: Ådalen 31 av Birger Norman  
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Från Åstorpsvägen till........ 

Telefon ringer, det är efter 21.30 och det mesta är klart för att gå till sängs. En något förvir-
rad medmänniska vill prata om dåtid och jobbet, politik och löneutveckling. 

När jobbet och dess vedermödor samtalats kommer politiken och det som idag sker med 
hjälp av den regering som vi nu har, klockan närmar sig 22.10 och jag försöker fint och 
snällt avsluta samtalet utan framgång. 

Samtalet fortsätter och kommer in på löner, medmänniskan anser att arbetarna måste ge fan i 
att kräva så höga löner för det innebär bara att priserna på varor ökar.... På frågan om arbets-
givaren och aktieägarna då ska få ta hela kakan svarar medmänniskan Nej, Nej, högt och 
ljudligt i telefon men har ingen direkt lösning på löneutvecklingen. I det här läget har samta-
let blivit något avtrubbat, jag tar chansen och försöker avsluta samtalet och önskar medmän-
niskan god natt ...Vi lägger på respektive lur och personligen tar jag mig sängen för att sova, 
men ack vad jag bedrog mig. Det blev svårt att somna. Nåväl, en ny dag kom ju och det var 
ju inte helt utan det nattliga samtalet fanns kvar i tankarna, nånstans i den förvirrade med-
människans yttranden fanns det lite tänkvärt om än kanske lite förvirrat. 

Frågan är vart är vi på väg, hur har samhället utvecklats och vart ska medmänniskor ta vägen 
med sin förvirring....? Svaret är inte helt klart men en del säger säkert att kyrkan är en plats 
för stöd och hjälp och visst är det så, men alla känner sig inte komfortabla i den omgivning-
en. 

Utanförskapet skulle ju avskaffas när nuvarande regering fick makten att regera. Resultatet 
blev nog inte vad som påstods vara tanken.. vart är vi på väg? Den frågan kan ställas åter 
igen. 

Det lönar sig föga att riva, slå sönder och rasera för att bygga upp. Det är dags att vi för en 
politik som tar hand om, vårdar och ser alla människors lika rätt och värde som en stor del i 
utvecklingen av samhället. 

 

Stewe Cato 
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En bekants bekant låter höra att man på andra 
sidan viken nu börjat gå från praxisen att avsluta 
anställningarna för de YH-studerande och andra 
vikarier efter 11 månader. Företaget fick dåligt 
renommé bland de arbetssökande! Här har man 
gjort om och gjort rätt! Kan man hoppas att det 
sprider sig i branschen? 

Kvarnsveden ligger i process angående höjda 
kompetenskrav för anställning. Många missar sin 

återanställningsrätt därför att företaget höjer 
kompetenskraven. Lilla Edet har haft samma pro-
blem men där har företaget backat. Det blir svå-
righeter med kontinuiteten, de som är överkvali-
ficerade blir inte kvar, de går snabbt vidare till 
andra utmaningar. Det blir för tärande att hålla på 
och anställa och lära upp hela tiden… 

Det blir spännande att se hur de här historierna 
avgörs, fortsättning följer. 

CS 

Gör om och gör rätt ... 

 

 Kom till GRILLFESTEN i Segmons Folkets 
 Park den 16 juni kl. 14:00 
 

 Vi deltar, som tidigare år, i arrangemanget och 
även nu har vi en tipspromenad där förstapri-
set är en sprillans ny cykel. Det finns både 
barn- och vuxenfrågor och massor av priser. 

 

Välkomna! 

Den 26 mars hölls LO-facken i Grums årsmöte. 
Verksamheten för 2012 redovisades, vi har bland 
annat genomfört skolinformation, deltagit i 
”Facket på sommarjobbet” och varit involverade 
i uppstarten av ”Går´n”. Vi har också stöttat Natt-
vandringarna, Växtriket och deltagit i arbetet 
med Suicidprevention, bl.a. i samarrangemanget 
”Förorten brinner” med teatergruppen 
”Fryshuset”.  I övrigt, deltagande i olika fackligt-
politiska verksamheter samt äggpromenaden, jul-
lotteriet och grillfesten. Val förrättades, come-
back i styrelsen för Thomas Nilsson (Byggnads) 
och avtackning av Billy Olsson (Byggnads). 

CS 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet 2013 

Lottförsäljning på äggpromenaden Avtackning på årsmötet 1 maj 2013 
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I hôvve på en gammel gôbbe ….  
 
Nu var det dags igen för att grina (gubbsur) till sig i Kvartingen. 
Eftersom det är min sista text under denna rubrik så har jag haft 
starka funderingar på om jag skulle vara snäll den här gången. Ef-
ter lite resonemang med mej själv så kom jag fram till att det är 
nog ingen bra idé. Det finns så mycket tokigheter att grina till sej 
på, så varför skall man vara snäll och inta en låg svansföring? 
 
En aktuell grej 

är Stora Enso. Nu cirkulerar man runt i 
olika TV-program eftersom det finns miss-
tankar om att man från ledningen manipu-
lerat sina bokslut. I jakten på att visa ett 
bra resultat så tvingas man fejka redovis-
ningen. Nu är det inte bevisat fullt ut att 
man är skyldig, men bara att frågan upp-
står – håller ett börsnoterat företag på att 
bluffa i sin redovisning? Redan detta tyck-
er i alla fall jag, i mitt gubbgriniga tillstånd, är tillräckligt. Vad är det för människor vi har i 
ledande ställning i våra företag. Lögnhalsar? Psykopater? Även om det inte är extra merite-
rande med dessa egenskaper så tycks det heller inte vara något hinder för att inta en ledande 
position – åtminstone inte i Stora Enso. Handen på hjärtat – vad är det som säger att det är 
bättre i de andra börsnoterade företagen? 
 
Nu är det inte bara sina nuvarande aktieägare som man lurar. Alla som har för avsikt att köpa 
aktier måste väl också börja tvivla på våra företagsledningar. Eftersom framtidens pensioner 
också till stor del finns på börsen så gäller varningsklockorna alla innevånare i Sverige. 
Även den som aldrig köpt en aktie i hela sitt liv blir därmed drabbad. Hur har vi hamnat i 
denna situation? Givetvis spelar företagens hysteriska jakt på bra kvartalsrapporter och bra 
bokslut in. Man måste hela tiden tjäna mer och mer pengar. Man kan likna företagens vinst-
behov vid ett svart hål i rymden. Man skriker hela tiden efter mer och man blir aldrig nöjd. 
Vinsterna ska ständigt öka – år från år. 
 
Den utveckling vi har just nu kommer inte att på sikt hålla. Vår miljö kommer att få mer och 
mer stryk samtidigt som fler och fler människor inte orkar arbeta i det tempo som företagen 
kräver. ”I hôvve på en gammel gôbbe” ser framtiden som besvärlig om ingenting görs och 
måttstocken för framgång och framsteg börjar 
mätas på ett annorlunda sätt.  
 
Eftersom jag sagt upp mej och slutar jobba 
den 31 juli så vill tacka alla medlemmar för 
det förtroende ni visat mej genom att välja om 
mej på våra årsmöten år efter år. Jag vill sam-
tidigt passa på att tacka alla förtroendevalda, 
alla övriga anställda, arbetsledning och före-
tagsledning för att jag fått lära känna er under 
de år jag jobbat på Gruvön. 
 
Cec 
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Kortet kom och glatt överraskad så fick jag se att jag 
hade fått nr:1 på körkortet! 
Planerna gick vidare och vi bestämde i stort, våra 
mål. Vi skulle dra till Opatija i forna Jugoslavien. Det 
tyckte vi lät lagom exotiskt och ändå inte i världens 
ände. 
Semestern kom och veckan innan så fick jag en spätta 
bak på. Hon var kompis med de andra tjejerna så hon 
fick åka med mig med hjälp till lite bensinpengar och 
så. 
Frid å fröjd. Sen kom resedagen och alla glada på ca. 
8-9 mc med ca. 15 personer och drog iväg till Kielfär-
jan i Göteborg. 
Det blev givetvis fest! Och alla hade ju inte hytt, det 
behövdes inte på den tiden. Det blev trångt i hytterna! 
Jag och gästspättan låg under underslafen. Trångt! 
Redan här började hon misströsta…… det blev inte 
mycket till frukost, jag var lite blek om nosen… 
Vi drog Tyskland i ett svep ca 95 mil den dagen. Jojo, 
vi hade bara 14 dgr. på oss. Spättan öm i baken…. 
Bara några regnskurar den dagen. Annars fint! 
Österike och Saltsburg stod på tur kommande dag. Vi 
hittade camping och gjorde stan. Mycket fint fick vi 
se. Fortsatte även nästa dag att kolla lite på stan efter 
att vi packat hojjarna för vidare färd till Grossglock-
ner och Heiligenblut. 
Skulle inte ha ätit den smarriga mjukglassen……… 
Skitväder och snöfall på Grossglockner. Vi såg i stort 
ingenting! Magen har mullrat en del?! Vi fortsatte 
färden över fjället ner mot Heiligenblut. Fan va ma-
gen mullrar! Jag måste på toa! Nån km till… Nu! 
Men vart? Ingen annan visste att det var kris! Fick 
ladda en del och ta täten. Spättan inte nöjd med tem-
pot….. Vad göra, jag måste hitta plats! Snövallar på 
ett par meter. Svetten rann, magen mullrade! Och då 
runt en krök så låg det ett litet Gasthause! Panikstopp 
utanför. Jag var välklädd. Skoteroverall utanpå Dai-
nese skinnstället och därunder Stål-långbens kropps-

kallingar. Får av mig ett lager å lubbar in efter en toa. 
Kö…. Då kommer en dam ut å jag rusar in före. Kan 
inte hjälpas! Innan jag får av mig resten till dunkan-
det utanpå dörren håller det på att gå åt helvete. Men 
jag han! Vilken explosion! Vilken lättnad! Vilket liv 
utanför?! Jag är numera försiktig med mjukglass 
långt söderut.  
Vi kom senare ner till Heiligenblut och Alm Casino. 
Det var ju ett måste hade man hört. Kalas förstås! 
Och riktigt kul! Bôrgens MC`s märke klistrades till 
övriga. 
Sen vidare mot Jugoslaviska gränsen. Gränsen låg 
mitt i en tunnel och vägen blev genast 75% sämre 
direkt. In i gränsen å inga problem. Några växlade här 
vid gränsen å del hade ordnat det redan hemma. Jag 
själv väntade tills vi kom till Opatija. Hade blivit tip-
sad av jobbarkompisar ifrån Juggeland att jag skulle 
växla på jugoslaviens Poststationer. Vi kom vägen 
förbi Elan fabriken. (Stenmark körde ju på dem!). 
Vägarna inte så bra men OK ändå. Äntligen värme! 
Till slut så kom vi ner till Opatija och svänger in på 
huvudstritan vid restaurant Kuk…… Tydligen ett 
efternamn. Vi hittade en trevlig camping i bergsidan. 
Massor av tyskar och några italienare. Fest på kvällen 
förstås! Tjejerna blev ovänner. ”Min” spätta inte helt 
oskyldig….. Jaja… Jag tog ett litet ensamt ”varv” och 
träffade på en tysk familj som partajade. En av de 
äldre damerna ( i mitt tycke) var engelsklärarinna och 
sen rullade de på. En yngre dam var speciellt trevlig. 
Vet inte om hennes förrymde östtysk tyckte likadant. 
Nåja en skitkul kväll hade jag! Nästa dag skulle jag 
växla pengar. Åkte ner på stan och hitta posten. Solen 
stod inte ännu så högt och jag klev in i ett medeltida 
mörker med solen i ryggen. Här inne fanns ett tjugo-
tal svartklädda åldringar och här kliver jag in i färg-
glatt Dainese skinnställ, gröna Honda stövlar och en 
pippigul AGV hjälm och solen i ryggen. Av minerna 
att döma så trodde de nog att jag var en utomjording. 

Våren 1980 aaah, vilka tider! Ny 
Honda 900 Boldór och en del ku-
lor sparade till semesterresa. Vi 
var några i glatt gäng i Grums i 
Värmland som hette Bôrgens 
MC, och som finns fortfarande 
kvar. Planer smiddes på kom-
mande semesterresa. SMC gick 
ut med att man fått rättigheter 
att utfärda internationellt kör-
kort. Ok, då beställer jag där, be-
stämde jag. Jag var ju medlem i 
SMC redan på den tiden. Med 
några års frånvaro så är jag med 
åter i SMC sedan 2000.  

Första långresan . . . 
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På öststatsvis så fanns det en massa postluckor myck-
et högt upp. Jag var 1.80 och i stort sett hakan på 
luckkanten. En massa stämplar och ett par luckor se-
nare så fick jag mina stålar. EN massa stålar! Varför 
begriper jag inte än idag. Glad i hågen så såg min 
budget i Jugoslavien betydligt bättre ut! Det blev 
lunch på hotell Continental! Det blev bad och lite 
rundturer på Pulahalvön. En em. så kanade två av oss 
omkull med sin cyklar på torra asfalten. De visade sig 
att asfalten var mer eller mindre blankpolerad och 
förmodligen lite saltdränkt. Det kunde ha varit alla, 
men vi andra lyckades hålla oss upprätta.  Hemfärd 
efter några dagar till Italienska gränsen. Vilken paro-
di! På en sidan en massa taggtråd och struttande, 
blankpolerade, ryssliknade soldater. På andra sidan 
italienska, ”kellys hjältar”-liknade slashasar. Det blev 
för mycket för mig. Jag bröt ihop i ett gapflabb när vi 
kom till Italienska sidan. En vakt undrade nog vad 
som stod på. Kom fram till mig och öppnar mitt svar-
ta visir och kikar in på mig med en fimp i mungipan. 
Jag bara skrattar vidare och pekar bakåt med tummen 
för peka på skillnaden. Han bryter upp i ett stort 
skratt, dunkar mig på ryggen och vi far vidare. 
 Upp genom de italienska alperna i regn och skitvä-
der. Kommer hungriga och trötta till en liten gräns-
övergång in till Österrike. In på en mindre lastbilsta-
verna och vi fick av oss blöta kläder och fick rikligt 
med god mat. Vi frågade om man kunde tipsa om 
något Gasthaus eller vandrarhem så här sent på kväll-
ningen. Efter en lång stund så kommer kyparen in å 
sa att han fixat ett natthärbre åt oss. Detta till en billig 
peng tyckte vi och nappade på förslaget. På med klä-
der och vi fick vägvisare före oss. Det blev en liten 
tur på ca 1 mil och kommer fram till ett nybyggt litet 
alphotell! Vi blev de första gästerna överhuvet taget! 
Allt nytt! Stora rum, liten simbassäng, ja allt fanns! 
Mullig husmor…. Hon tog hand om oss som en bättre 
morsa! Det sista jag mins den kvällen var när man 
blev omstoppad! Av husmor, och sjönk ner i dunkud-
den. Bara näsan stack opp! Drömvila! 
Vidare hem över, genom ett regnigt Europa. Det var 
ett sådan häftigt skyfall ibland att i närheten av Kas-
sel så vi hade fötterna som vattenskidor! Kanske höll 
vi 30-40 knyck. Resten av trafiken stod stilla på Au-
tobahn. Dränkta av allt regn så stannade vi till vid ett 
Tanken Rastenstelle sent på kvällen. Vi tänkte att vi 
försöker sova lite vid utemöbler som var under ett 
tak. Jag var tvungen att sträcka kedjan. Blev givetvis 
skitig av det och pinknödig …så jag lubbade in till 
toa. Där satt ju damen som var toavärdinna och jag 
skickade i ett par Mark i skålen och vidare till pissoa-
ren. Krånglade lite med skinnstället för å få fram pet-
ternicklas… då kommer damen å drar mig i armen. 
No, no kommen si heer... Hon drog mig till tvättstäl-
let och gav mig något dundertvättmedel att tvätta 
händerna med. Jag var för skitig tyckte hon! Bäst att 
lyda!  Inte nog med det. Efter en stund när vi satt å 
huttra så knackade det på stora fönstret bakom oss. 

Där stod ett par damer å vinka att vi skulle komma in. 
Vi klev in och undrade vad de ville. Det visade sig att 
de tyckte synd om oss, så de hade slagit igen halva 
restaurangen med en skjutvägg och sa att vi kunde 
schlafen där inne! Det finns vänliga människor!  
Nästa dag sol och upp mot Travemünde. Sista vägen 
innan vi kom fram så körde vi förbi en jättelik mili-
tärkollon med tanks och allt möjligt krigsmaterial. 
Alldeles efter att vi kört förbi dem så blir en av oss 
knuttar kvar i omkörningsfilen. Drömmandes om nå-
got så ligger han där km efter km…. efter ligger, jag 
ljuger inte, kanske 6-7 polizebilar med blåljus och 
sirener och vill förbi! Tror ni han märker något? Det 
gick nog en km till innan han såg att vi viftade med 
armar och tutor för att uppmärksamma att han hade 
något bakom sig! Han höll på att krascha när han 
upptäckte sanningen! Ni skulle ha sett ansiktsfärgen 
på grabbarna i de gröna bilarna………. Undrar om 
inte en revolver kikade fram t.o.m. De försvann som 
tur var! (Ja du Roger….). 
Färja hem. Fest förstås! Väldigt vad tidigt folk gick å 
la sig, tyckte jag. Jag var ju inte riktigt nökter …..  
Bartendern undrade om jag inte visste hur vädret var? 
Titta ut framöver sa han och flinade. Det var storm 
ute och vågor slog upp ända mot fönsterna i nattclu-
ben! Det var ingen vacker syn i korridorerna ner till 
hytten. Givetvis längst ner, typ propelleraxel som 
granne. 
Svedala! Solsken! och en del hade bråttom hemåt. 
Strax utanför Malmö så kommer vi väl laddandes i ca 
150 blås, några med 4-1 system och något Lafranconi 
system med härlig sång. Vi hördes nog en bra bit! 
Där sitter en MC Polis i morgonsolen med den största 
pipa jag sett. Han har nog en bra dag. Han vinkar 
glatt till oss som om inget har hänt! 
Sista tankningen strax före Göteborg. Nu var det ebb 
i kassan! Full tank och 17kr kvar! Honda 900 Boldór 
med 2 pers å packning och hyfsat tempo ville ha när-
mare litern milen! Det blev lite lugnare tempo och 
inget käk i Brålanda för min del. 
Det var den resan det! Spättan? Henne har jag bara 
sett 1 gång på 33 år. Körkortet behövde jag aldrig 
visa. 

Väldigt många av oss åker hoj fortfarande!                                                                        
Hälsningar ifrån James i Bôrgens MC! 
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Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut i höst   och 

har Du material som du vill bidra med i tidningen så är 
Du välkommen med det till Röda Baracken senast den 

15/9 

 Vi serverar grillat med potatissallad 
� Tipspromenad 
� Musikunderhållning 
� Lotterier 
� Kaffeservering 

 
 För barnen finns korv med bröd  
 samt ponnyridning. 
 

Deltagande organisationer: 
Pappers avd 96 – Kommunal sektion 5 

ABF Grums – Folksam – Socialdemokraterna i Grums - 

Segmons Folkets Hus – Pappers socialdemokratiska förening -  

LO-facken i Grums 
 

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA! 


