http://webnews.textalk.com/pappers96

Nr.1
2014

Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget,
man har antagligen fått en gratistankning. Och en av
byggnaderna på Gruvön har fått en gloria...

Häng med på besök till valsslipen och valsförrådet

önskas alla våra
medlemmar

önskar Pappers avd. 96
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Parlamentsval EU ???
Den 25 maj är det val till EUparlamentet. Detta val har inte alltid varit något som lockat svenska folket till rösturnorna.
En del av oss röstar för att vi helt enkelt ska och att det är en
demokratisk rättighet, andra som inte anser det nödvändigt
att lägga sin röstsedel i urnan har säkert anledning till detta.
Men självklart är det av vikt att så många som möjligt använder sin demokratiska rättighet.
Valet handlar inte om ja eller nej till EU utan mer om vilket
Europa vi vill ha och vilka representanter vi vill ha i parlamentet. Representanter från olika politiska inriktningar ställer sig till förfogande och vi har möjligheten att stödja den
representant vi tycker arbetar för vår sak.
Frågor som ställs - vad skiljer sig mellan ett rött och blått
Europa, är våra kollektivavtal hotade, vad görs för att minska arbetslösheten, välfärdsfrågan, hur går det med den, bryr
sig EU om klimatet, hur kan högerextremismen bemötas,
vems Europa är det som växer fram?
Frågorna är säkert många fler och inte alla finns det något
enkelt svar på och mycket är därtill mycket komplext att ge
sig in i.
Det kommer under tiden fram till valet den 25 maj informationstillfällen från olika politiska organisationer, nya och
gamla.
Ta del av informationen, ställ
frågor och framför allt ta
vara på din rättighet att
RÖSTA den 25 maj 2014 i
EU-parlamentsvalet.
Stewe Cato

Nytt i 96:ans tandvårdsförmån:

Från och med den 26 februari gäller den så länge du har ditt medlemskap i Pappers avd.
96 och så länge du arbetar inom Pappers avtalsområde på Gruvön. Det betyder att den
gäller även för dig som väljer att fortsätta arbeta efter 65 år.
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STEWES
SIDA
Hej medlemmar!
Troligt är att vi åker på ett bakslag när det gäller vädret eller också får vi en mycket tidig vår, i
vilket fall som helst, väder blir det.
Företaget har varit något tysta på bruksnivå ,men på koncernnivå har det inte slutat yra
på. MBL-förhandlingar fortsätter att komma
upp på agendan och vad det erfares tar den hanteringen inte någon paus, utan fortsätter att begära uppmärksamhet.
Arbetsmiljö frågorna har ett välförtjänt utrymme på BillerudKorsnäs fackliga referensgruppsmöten även om det ibland glöms av en del potentater.
Samverkansavtalet på bruksnivå har i vissa lägen ifrågasatts och detta inte utan fog. Även
hos våra kamrater i Pappers Västra distrikt höjs
frågetecken.
I dessa tider är det aktuella läget med förslagsavtalet centralt, ingen förändring i sikte och arbetsgivarens medlemsorganisation fortsätter på
den inslagna vägen att hävda uppsägning av
förslagsavtalet.
Våra lokala förslagsavtal kan också bli utsatta
för samma vilsna hantering.
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Nu läget är för vår del, vi anser att vårt förslagsavtal tjänar sitt syfte för medlemmarna.
Hoppas att även företaget inser fördelarna med
detta.
LO-distriktet Örebro-Värmland har börjat mobilisera inför valen i maj och september.
Starten för kampajandet var den 6 februari i
Stockholm med inledningstal av Tobias Baudin
förste vice ordf. i LO
Stefan Löfvén dök upp och höll ett bejublat anförande, kan han tänkas bli nästa statsminister
kanske? Efter att LO-ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson talat färdigt inbjöds deltagarna
till ”mingel” i LO-borgen.
För vår del så är Pappers avdelning 96 årsmöte
i mars med nominerings möte i februari närmast. Men självklart kommer vi inte undan
kommande valtider, några av oss är aktiva i den
delen. Man skulle gärna se att det vore fler av
oss i Pappers avdelning 96 som hade möjligheten att delta i den verksamheten.
Stewe Cato

SHSO
Viktigt!
Vad händer om du skulle bli skadad i ditt arbete?
Tyvärr så händer det ibland för någon!

Vad gör man?
Ja, det ska anmälas in i PIA systemet. Det
ska skickas in anmälan till Försäkringskassan. Detta gör chefen tillsammans med dig
och skyddsombudet.
Du ska kontakta din fackliga organisation.
Det finns olika försäkringar som börjar
gälla redan efter dag 14 som sjukskriven.
Men det finns även ersättningar som kan
gälla ifrån dag 1.

olyckan skulle vara framme! Nu har arbetsgivare, både privata, kommuner och landsting fått mångmiljonbelopp (miljardbelopp
om man tittar på hela Sverige) återbetalda de
2 senaste åren, för att det betalas ut mindre
och att det finns ett överskott i försäkringssystemet. Jojo…..
Här får du bra hjälp av Pappers och kanske
måste man ha hjälp av LO-TCO rättsskydd.
Här pågår fall ifrån Gruvön just nu! Men det
tar tid……

En del beror på vad försäkringskassan och
sedan AFA kommer fram till. Det är väldigt noga med att alla kvitton och kostnader sparas!
Det är också väldigt noga vad som skrivs
in i skaderapporter och vad ev. läkare skriver in i sina journaler!
Så långt brukar det fungera.
Frågan är bara om man lyckas få till rätt
skadeersättning. Det har blivit väldigt besvärligt sedan regeringsskiftet 2006.
Som det är just nu så blir det avslag på
70% av arbetsskadorna i första omgången!
Arbetssjukdomar finns ju tyvärr också och
här är det 85% som får avslag!

Man kan ju fundera på hur detta system
med skyddsnät borde fungera.

Det finns regler i den så kallade Rehabkedjan. Man vill ju få tillbaka folk i arbete så
snabbt som möjligt. De är ju bra och riktigt.
Här har arbetsgivaren en stor del i hur det
ska fungera. Man kan kanske få ett bättre
anpassat arbete en tid eller några andra åtgärder så att det kan funka.

Jag tycker att det är en av de viktigaste
frågorna som finns nu, rent arbetsmiljöpolitiskt! Egentligen så är detta ett avstått
löneutrymme som arbetsgivarna betalar in
för att vi ska få ett bra skyddsnät ifall

Ibland så händer det att planerande chefer
har svårt att få till bemanningen. Då kanske
idén om att ringa till den arbetsskadade/
sjukskrivne dyker upp och hör om inte den
kan tänka sig att komma ner och pröva och

Sen ska det till en massa överklaganden
m.m.
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se om det ändå inte kanske börjar funka att
jobba nu. Du kan väl pröva? Å sen så får du
ju då 100% i lön i stället för Sjukpenningen
som är 80% . (I bästa fall, i realiteten kanske bara 65%!).

NU ska varningsklockorna ringa!
För det första så ska du ha ersättning
upp till 100% ifrån AFA om det är en
arbetsskada.
Om du bryter din sjukskrivning så kan
du räkna med att Försäkringskassan och
sedan AFA säger nej till ersättning om
det inte skulle funka med att jobba eller
om du i förlängning tvingas till ett annat
arbete med lägre betalning.
Varför då?
Jo, de kommer att hänvisa till att den nya
sjukskrivningen som du då gör inte har
något samband med den tidigare arbetsskadan! Du har ju börjat jobba!
Du kan förlora en massa pengar i resten
av ditt arbetsliv!
Det är inte fel att arbetspröva. Det är bra att
komma igång. Arbetsgivaren har en press
på sig att du ska komma igång. o.s.v. Så
långt allt OK.
Men innan du börjar jobba - se till att
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det görs en Sambandsutreding tillsammans med Försäkringskassan innan du
avbryter en sjukskrivning och börjar
jobba.
Ring din försäkringshandläggare. Här ska
du ha hjälp! Du kan faktiskt bli blåst av
dem också om du har otur! Se till att denna
utredning blir gjord innan du går till jobb!
Här kan läkare och annan personal vara inblandade.
Du har väl ifrån första början haft hjälp
av någon facklig person?
Förmodligen så är det inte bara att hoppa in
i fullt arbete. Du kanske ska ha en upptrappning? Kanske till och med att Försäkringskassan står för lön och du ska bara arbetsträna?
Det kan vara lätt att ”dra” ner å pröva att
jobba när man blir uppringd så här.
Du kanske har ”klättrat på väggarna” och
vill inget hellre än att komma igång.
Men se till att detta blir gjort innan du
börjar jobba! Det är bara att hänvisa
uppringd arbetsledare att han fixar så att
denna Sambandsutredning görs först!
Gå inte förbi detta! Du är den stora förloraren, garanterat, och du får ”slåss”
mot Försäkringskassan och AFA sen när
du behöver ersättning.
Tyvärr så ser det ut så här just nu!
AHSO Morgan ”James” Jakobsson

FÖRSÄKRINGSINFO
Nyheter i Hemförsäkringen
Nu ingår hjälp vid ID-stöld i hemförsäkringen.
Vad ingår?
Här kan du läsa om vad som ingår i skyddet., ytterligare information finns
att läsa i villkoret för vår hemförsäkring.
• Du får tillgång till telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid identitetsstöld. Ring Folksam dygnet runt på 0771-190 001
• Du får hjälp med att anmäla identitetsstölden till polisen och att informera betalkortutgivare och banker
• Försäkringen täcker juridisk hjälp med upp till 100 000 kronor per identitetsstöldshändelse
• Du får hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar
Du betalar ingen självrisk
Tips för att undvika id-stöld
Här får du några råd om vad du kan göra för att undvika att någon utomstående kommer över dina personliga uppgifter och utnyttjar dem för att till exempel ta lån eller beställa varor i ditt namn. Vi vill också
tipsa dig om att vår Hemförsäkring erbjuder dig omfattande hjälp, om du skulle råka ut för en ID-stöld.

Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.

Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du slänger dem.

Riv bort dina personuppgifter från papper som du lämnar till återvinning.

Lämna inte ut personliga uppgifter via telefon, internet eller e-post om du inte med säkerhet vet
vem du har att göra med.

Skriv in den webbadress du vill besöka istället för att klicka på länkar som skickas i e-post.

Byt till en låsbar brevlåda.

Reser du bort en längre tid är det bäst att eftersända eller be en vän ta in din post.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.
En nyhet till i hemförsäkringen
Det finns 3 storlekar på hemförsäkringen, Bas, Mellan, och Stor.
Bas ingår i hemförsäkringen för alla våra medlemmar där även ett reseskydd ingår.
I hemförsäkring stor ingår från och med i år Resklar där du får ett utökat reseskydd som till exempel kan
ge ersättning om du, eller någon i din familj blir sjuk.
Sköna fördelar
ο Gäller alla resor och hela familjen
ο Möjlighet till ersättningsresa
ο Ingen självrisk
ο Resekostnad tillbaka om du eller ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
ο Självriskreducering av hyrbil upp till 10 000 kr
ο Hyra av utrustning vid resgodsförsening
ο Outnyttjad aktivitetskostnad upp till 10 000 kr
ο Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller
olycksfall
Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg
Leif J
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Studier
Tfn. studieorganisatör 1485

Programmet för utbildningsdagarna blir, som
tidigare, facklig info om koncern och aktuella
frågor, om förhandlingar och lite om arbetsmiljö och våra försäkringar. Och utöver detta
så får vi besök av Krister Kronlid, vid alla tre
tillfällena, för att lyssna på hans historia. Och
heldagar denna gång, det kanske gillas?

Klart med tider för medlemsutbildningen:

17/4

22/4

29/4

Det här var ju inget vidare, tycker såklart den
som jobbar på A-skiftet! Förklaringen till att
det blev så här är att det inte gick att hyra Bsalen den 15:e, som det var tänkt från början,
det är matmässa då. Den 16:e var inte heller
något alternativ eftersom det skulle städas i
hela bottenplan på Gruvan då. Så då fick det
bli den 17:e. Detta datum passade också bra
för vår föreläsare, läs mer nedan…

Programmet borde vara tilltalande för alla,
hoppas att det dyker upp några från dagsidan
också!
Om du har frågor eller ämnen som du tycker
att vi ska ta upp på våra utbildningsdagar så
kan du gärna höra av dig med idéer till någon
av de förtroendevalda.

Hur gör vi då? Jo, om du jobbar på A-skiftet
och vill delta i medlemsutbildningen så kan
du göra så här: den 17:e, fm-skift, är det ju
kört, men den 22:e, nattskift, finns möjlighet
för den som är piggelin att vara med på eftermiddagen (efter kl.12.30). Sen nästa tillfälle,
den 29:e, då A-skiftet jobbar em, kan man
delta på förmiddagspasset om man vill
(+lunch?). Ledsamt att det blev så här denna
gång, hoppas att det fixar sig i alla fall.

Affischer kommer i god tid där du ser hur du
anmäler dig, för vi måste veta hur många som
kommer för att kunna förbeställa smörgåsar
och ladda med kaffe mm.
Du som vill gå en cirkel eller
annan utbildning hos något
studieförbund kan nu söka bidrag för ditt deltagande hos
96:an. Tidigare var det bara
studier hos ABF som berättigade till ersättning, men vi har nu beslutat att detta ska gälla
alla studieförbund. Orsaken till det är att det
ibland kan vara svårt att få just den cirkeln/
kursen som man är intresserad av hos ABF,
nu ges alltså ytterligare möjligheter för er.
Villkoret som gäller är att du ska ha deltagit
till minst 75%, man begär då ett deltagarbevis efter genomförd utbildning och kommer
till Röda Baracken med det, så får man kursavgiften återbetald (inte ev. material).

Vem är vår eminente gäst,
då? Jo, på eftermiddagen
får vi en inspirerande föreläsning av Krister Kronlid
med brottstycken ur hans
bok ”Morfar föddes i en
diktatur” - en odyssé som
spänner mellan åren 1859
till 2012. Han beskriver framväxten av socialdemokratin, utvandringen och industrialismen. Krigen och sedermera bygget av folkhemmet. Kort sagt det mesta fram till våra dagar, inklusive den blommande främlingsfientligheten.
Pappers avd. 96 har också köpt in böcker, så
ALLA som deltar på utbildningsdagen får ett
exemplar.

I övrigt löper studieverksamheten på, skyddsombud och övriga förtroendevalda vidareutbildar sig enligt plan, många har väl på fötterna och det är bra!
CS

MISSA INTE DETTA !!!
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SEKTION SULFAT
Hej på er.
Lite om projektet:
Det börjar dra ihop sig vad
gäller leverans och montering av kik, impin och diffusör, leveransdatum ca:
kik 28/2 impin 12/3 td 10/3, det är millimeterprecision att få in gräjjera med hjälp av två monsterkranar.
Kokeri och tvätt
Processutformning, drift
Processchemor med avseende av huvudprocess är
klara. Komplettering med detaljer och granskning
pågår löpande.
Bygg, Layout, Mek., Rör, El, Instrument, Styr
Layoutarbete för kokeriet är klara. Detaljarbete med
mindre maskiner, plattformar och liknande pågår.
Detaljprojektering inom alla discipliner pågår.
Nu rikas projekteringsarbetet in mot slutmålet och
områden som kan installeras och monteras tidigt
prioriteras.
Tidplan:
Detaljerat arbete med tidplaner tillsammans med
Metso, Byggdialog, övriga entreprenörer och projektörer pågår. Tidplanen är mycket tuff och arbetet
är intensivt inom alla discipliner.
Huvudmaskiner kommer att levereras i tid. Planering av transport mottagning via sjöfart och lyft pågår.
Start montage huvudmaskiner 3 mars 2014.
Detaljerad planering av revisionsstoppet kommer att
påbörjas.
Catrin ville att vi skulle ta fram de personer som var
med i manöverrumsprojektet, det gamla, för nu ska
vi börja titta på ett nytt manöverrum. Se till att ni
använder Tommy i 2015-projektet, det börjar bli
rotigt med maskiner rör mm, vi ska ju ha tillgång till
anläggningen för att kunna fortsätta producera prima
massa.
Var försiktiga och tänk efter innan ni gör något och
använd skyddsutrustning. Jag sitter med i en grupp
med Sören, Peo mm för att
ta fram lås som ska användas för systemlåsning. Dom
ska ha olika färger, samma
nyckel, låsning utan att ha
nyckel i låset mm. Man
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tycker att det borde vara
en skitgrej men det var
mycket att tänka på, sedan är det ni som avgör
om det verkar vettigt, vi
kör ett test i kokeriet.
På g annars; vad får vi i
bonus, vem ska köra sileriet efter ombyggnad,
spilluten, svaggasen, det är mycket som hänger i
luften just nu.
Ken
HSO SULFAT

Hej alla sulfatare
Hoppas julen och nyåret har varit bra. Jag vet att
det finns några snälla skyddsombud som fick en
liten julklapp för ett flitigt och uppskattat arbete
med säkerheten här på Gruvön.
Själv har jag haft en lugn jul, barnen var på annat
håll denna julen, men man får ha dom nästa jul i
alla fall så det känns bra.
Nu har vi fått en ny sulfatchef, Katrin Gustavsson,
som har efterträtt Alf Sondell (som har fått en ny
tjänst).
Jag och Stewe har varit på rundvandring på lövlinjen och en tur till mavan där vi lyssnade av hur
dom har det på sina arbetsplatser.
Vi har också fått en ny barrlinjechef, Mikael Öster, och istället för han så fick man en ny på lövlinjen. Det var ju roligt att det kom en kvinnlig
chef, Kristin Israelsson från teknik.
Jag och dom andra huvudskyddsombuden var till
Stockholm på arbetsmiljöseminarium tillsammans
med dom andra bruken
som ingår i koncernen.
Nu börjar planeringen för
revisionsstoppet v.20. Jag
hoppas att det går lika bra
som förra gången, men vi
kan nog alla bli bättre på
att använda skyddsutrustning
Det är lite sisådär med
användning av glasögon
och hjälm på SK2, det
kom upp på AUsulfatmötet. Det är inte
bara entreprenörer som slarvar utan det är egen
personal också.

SÄKERHETEN
FÖRST !!!

Jag har också varit på verksamhetsmöte på barr
och löv/renseri och en även en rehabutredning.
Vad gäller rehab så vilar en stor del av ansvaret
för rehabiliteringen på arbetsgivaren, både arbetsmiljön och uppgifterna ska anpassas så att den
skadade kan arbeta. Försäkringskassan har ansvaret för att upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med den skadade och se till att arbetsgivaren ger rätt rehabilitering. Arbetsgivaren ansvarar
för rehabiliteringen när den skadade kommer tillbaka till arbetet, arbetsgivaren ska ta hänsyn till
arbetstagarnas särskilda förutsättningar genom att
anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan
lämplig åtgärd. Det kan till exempel innebära
andra arbetsuppgifter eller att tillhandahålla
hjälpmedel.
Det var allt för Kvartingen denna gång.
HSO Johan
SEKTION LOGISTIK
Nu är det vinter, för svenska rallyt
har börjat och OS står i startgroparna. Men vårat vinterföre är tyvärr på väg bort.
Nu är de nya truckarna klara, 10/2. Den sista sjutonnaren är nu klar med terminalen monterad intill stolen för bättre sikt. Denna truck ska nu provas av så många som möjligt så det blir en utvärdering om ev. brister och förbättringar.
Det har varit problem med städning av magasin
på grund av personalbrist på transport. Nu kan
ev. en lösning vara på gång då Henry Nilsson
återkommer och ska arbetspröva 50% en tid under våren. Han har tackat ja till att utbilda sig för
att köra städtraktor. Vi får hoppas att detta faller
väl ut.
Flutingmagasinet har nu varit i bra nivå under ett
antal månader och detta får vi tacka ALLA inblandade i logistik/papperstillverkningen. Vinterväglaget mellan sjömagasinet och flutingmagasin
norra har vissa tider varit svårt, men i skrivande
stund är det utan problem. Järnvägsövergången
fluting-norra är ett problem både vinter och sommar, mest vinter på grund av packad snö som när
loket passerar gör att snön kring järnvägsspåret
ställer sig upp efter
spåret som typ vallar. Då vi passerar
med dragare och
vagn blir en hoppig
färd, det kan medföra att rullar kan

tappas vid överfart. Pengar har ansökts för åtgärd
och kan bli en förbättring under 2014? Även planen
utanför sjömagasinet hoppas vi är med i planerna
för i ordningsställande.
Vi har haft en träff med försäkringsrådgivare och
Folksam och det finns nu datum, 5/3 och 27/3, som
Benny Enneby kommer att vara tillgänglig i Röda
Baracken. Intresserade får anmäla sig till någon av
rådgivarna på respektive avdelning eller i Röda Baracken, för att få en genomgång om försäkringar på
jobb och fritid.
Senare delen av februari kommer rörelse resultatet
för BillerudKorsnäs, som blir en spännande rapport
att läsa ang. bonusen för oss.
Senaste nytt ang. lagringsplatser så hyr vi nu plats i
en terminal i Grisignano . Det innebär troligen att
det blir närmare kunderna och att denna terminal,
som förut använts inom koncernen, kan medföra
mindre kostnader? För oss innebär det troligen ytterligare kontroll av lastning och säkring av rullarna
på väg till kunder.
Nytt år, snart vår, nya truckar, ordning på lager/
städning magasin, verkar som en bra start, javisst.
Bonus kan det ju bli, men hur stor?
Ordf./ HSO Anders Berndtsson Logistik
SEKTION LAB.
En överraskning - vår chef, Kristina Lövgren drar
vidare och ger sig nu i kast med NS. Vi på lab.
tackar för den tid hon varit här och önskar lycka till
med det nya jobbet. Det hon lämnar över till den
som ska efterträda henne är ett väl utfört arbete
med att trixa ihop alla önskemål om ändrade arbetstider, ”tvättstugescheman” som en del kallar det. Vi
har också börjat arbeta efter bra rutiner med skydd
och säkerhet. Värt att nämna är även att vi numera
har dagliga morgonmöten med information om det
mesta. Det finns säkert mer som är värt att nämna
på plus-sidan, och som alltid så finns det säkert någon som tycker annorlunda i en del frågor. NS är
bara att gratulera, håll i hatten nu, töser och pojkar.
För vår del på lab. så får vi hoppas att vi får ett bra
samarbete med vår tillkommande.
Renoveringen fortskrider enligt plan och det blir ett
helt nytt lab, det är knappt man känner igen sig. Nu
återstår massalab och papperslab, en del är gjort men
mycket återstår. Pö om pö
och vad penningpåsen tillåter
är väl vad som gäller.
Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi
En ren, fin och säker arbets9

Provmottagningen före och efter, visst blir det fint?

plats blir det, ett smolk i bägaren är brännskaderisken i värmeskåpen, ingen vidare bra lösning
står till buds för närvarande. Att använda handske är förstås ett alternativ, men
det blir nog alldeles för krångligt. Långärmat kanske hjälper,
men det är också lite bökigt. Extra försiktighet får iakttas, ha
inte för bråttom!
En förhandling om lönegradsuppflyttning för skift- och speciallaboranter har vi haft, ingen
En riktigt bra idé framgång på avdelningsnivå,
halkskyddstejp på
ögonduschflaskor tyvärr. Frågan går vidare till de
lokala löneförhandlingarna som
snart drar igång. Goda argument finns, vi tar nya
tag.
CS

I april kommer vi att köra tre medlemsutbildningar.
Tyvärr så har jag inget mer att komma med just
nu för jag har precis kommit hem från värmen i
Thailand :)
Jag hoppas att jag kan komma med mera i nästa
Kvarting.
Hälsningar Bobby

SEKTION PRODUKTION
Nu äntligen närmar vi oss våren efter en väldigt
mild vinter.

HSO PRODUKTION
Tempot och stressen i arbetslivet har ökat. Arbetsvillkor och arbetsmiljö har försämrats och de
otrygga anställningarna har blivit fler. Det är ett
genomgående samhällsproblem i dagens Sverige
som drabbar många människor.
Osund konkurrens med dåliga löner och villkor
leder till att arbetare ställs mot arbetare. Oseriösa
arbetsgivare utnyttjar människors utsatthet. Detta
kan leda till otrygghet, vanmakt och sjukdom.
Med en bra arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor
får vi ett bra arbetsklimat som gynnar såväl arbetare, företagen och samhället.
Fackföreningar ska motverka otrygga och begränsade anställningar och heltid ska vara en rättighet för alla.
Resurserna till arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning måste öka så att vi får en säker arbetsmiljö.

Vad händer på våran avdelning?
Två tjänster ska tillsättas på PM4.
Vi har väldigt mycket sjukskrivningar inom sektionen, vad beror det på? Beror det på stress eller
beror det på att vi är för dåligt bemannade?
Hur ska vi klara våren med så mycket sjukskrivningar när vi inte har folk som kan backa upp.
Det kommer att bli mycket svårare att få ledigt
när vi har så lite med folk.
Ett annat problem är, som tidigare, våra kläder,
som vi får vänta på alldeles för länge.
Så måste man väl säga att det är väldigt synd att
vi inte kan köpa något i automaterna, då folk tydligen inte kan sköta sig. Väldigt tråkigt, för det
var bra att kunna gå och
köpa smörgås/sallad/dricka
och godis.
I nuläget förhandlar vi om
den lokala potten för 2014.

Med ett bra arbetsmiljöarbete, som bl. a innebär
regelbundna skyddsronder och riktade insatser,
motverkar vi ohälsa på jobbet och kan till slut nå
vår nollvision mot dödsolyckor. Sanktionerna
måste skärpas mot arbetsgivare som inte uppfyller arbetsmiljökrav.
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På vår sektion, Pappersbruket, har vi bl.a. haft
två allvarliga olycksfall. I båda fallen handlade
det om dålig ventilation på arbetsplatsen, bristfällig information till arbetarna och för lång tid
på ett tungt arbetsmoment. Vi måste vara uppmärksamma på sådana brister och slå larm omedelbart för bryta arbetet eller ta paus. Tänk på att
rapportera i PIA eventuella tillbud, riskobservation och olycksfall.
Om vi hjälps åt att rapportera får vi en tryggare
arbetsplats. Våra rapporter är en förutsättning för
att arbetsgivare ska kunna åtgärda arbetsmiljöbrister.
Tillsammans bygger vi en bra och trivsam arbetsplats.
Juan Martinez, HSO P-bruket
HSO NS - FLUTING
Lite information om
vad som händer på
flutingen:
Just nu pågår 3 st.
m as k i n fö ra ru t b i l d ningar. Det är Johan Myren, Stefan Gustavsson
och Peter Mogren. Även utbildningar för torkare
pågår.
Ny ersättare för Emelie Keiner under hennes föräldraledighet blir Angelica Wikström.
Vi kommer att beställa hem kylvästar som även
har lite större storlekar så att de passar på fler
personer. De här kylvästarna behöver inte ligga i
frysen.
Förprojekt New Flute pågår, beslut kommer att
tas på styrelsen den 23 april.
Stefan Holländare är med i projekt när det gäller
inköp av ny truck till oss.
RM projektet pågår för att utöka säkerheten,
samt att automatisera vissa moment. Det blir tydligen för dyrt så att allt som sagts i början kommer inte att kunna genomföras. Vi får väl se hur
mycket som kommer att göras. Med i projektet är
Stefan Holländare, Anne-Mette Bredstu och
Krister Sörman, har ni funderingar så är det bara
att prata med dom.
Webline kommer att genomföra en utbildning för
alla rullare under det här året, när vet jag inte just
nu.
Den dåliga städningen, eller bristen på städning
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har tagits upp på både verksamhetsråd och AU
möte. Vi får hoppas att det blir en förändring till
det bättre.
Flutingbruket hade under 2013
3 olycksfall med frånvaro
19 olycksfall utan frånvaro
2 färdolycksfall
42 tillbud
88 riskobservationer
Leif Jonsson
SEKTION
UNDERHÅLL
Hej på er,
Det har inte hänt så
mycket sedan jag skrev i
förra kvartingen, men jag
kan berätta att vi har fått
några nya medarbetare
till oss på underhåll. Det har jag fått reda på genom att prata med folk ute på avdelningarna, för
det har inte skett något samråd med företaget. Så
jag hoppas det kommer att fungera bättre i framtiden.
Jag kommer att finnas i Röda Baracken på torsdagar framöver, har ni frågor så kan ni komma in
och prata och vi kan ta en kopp kaffe tillsammans.
Vi har haft en skyddsombudsträff och pratat och
ventilerat frågor kring skydd. Nu har jag en fråga
till er alla på dagtid, vad vill ni att medlemsutbildningen skall innehålla för att ni skulle vilja
gå den? Kom med förslag så att vi kan göra en
utbildning som även passar daggående. De medlemsutbildningar som är på gång är den 17/422/4-29/4, är ni intresserade kontakta Christina
Svensson på tele eller maila.
Hoppas vi hörs och träffs.
Sören
HSO UNDERHÅLL
Hej!
Nu kommer ljuset och värmen börjar göra sig
påmind och våren är snart här vilket i alla fall jag
ser fram emot.
Lite info från vår nye underhållschef Thomas M.
Nilsson, som har flaggat för att vi skall jobba
efter F3-modellen: (Finna-Fixa-Försvinna) och

det blir en ny utmaning att knäcka för oss.
Vi på Underhåll har haft en skyddsombudsträff som gick av stapeln den 13/2 i brandstationens konferens. Det som kom fram var
bl.a.: Vi skyddsombud kommer in alldeles
för sent i projekt, hårt belastad arbetsmiljö
pga. att man kör på mindre antal än bemanningsplanen, bryt&lås är si så där!! Skyddsronder gås enl. planerna, några tycker att
samarbetet med driften fungerar bra, andra
tycker det fungerar mindre bra, flera gör riktade skyddsronder för att upptäcka andra
brister än det vi normalt tittar efter. Tekniks
SO var inbjudna att delta på vår SO-träff
och 2 representanter från dem kom och kunde meddela att de fått ett helt nytt LAB och
att arbetsmiljön var bra.
Utbildningsdag mellan chefer- arbetsledareskyddsombud har vi hunnit haft på underhåll
också. Det som bl.a. gicks igenom var:
Mål 2013- Uppfylldes målen? Ja/nej – varför? Nya mål 2014 sattes ihop av er skydds-

grupp och skall kunna redovisas!! Kolla på
er avdelning vilka mål som sattes upp för
just er! Detta skall alla på varje avdelning
känna till och jobba efter. De mål som vi
uppfyllde föregående år som t.ex. skriva i
PIA x antal st. skall fortgå och utökas. OM
du ser en risk så rapportera detta i PIA omgående eller be någon om hjälp med att skriva in, så vi inte får onödiga skador som
följd. Här kan ALLA vara med och bidra till
en bättre arbetsmiljö för oss ALLA!!.
SKRIV I PIA!!!!
Storstoppet har vi V.20, och då ställs det
ytterligare krav på oss och entreprenörerna
samt kontaktpersonerna att följande direktiv
följs: bryt/lås, hjälm på, rökning på angiven
plats, städa när jobbet är klart, respektera
varandra, kom fräsch till jobbet …etc.
Och med detta vill jag önska er en fin vår
med era nära och kära ☺
Pär Edqvist HSO

-FACKEN I GRUMS
ÅRSMÖTE är på gång den 27 mars där några av
ledamöterna i LO-fackens ska väljas på 2 år i styrelse. Alla medlemsorganisationer är informerade
och nomineringar ska in till valberedningen snarast.
LO-facken kommer att, liksom tidigare år, närvara vid äggpromenaden på långfredagen. Vi har lite
informationsmaterial att dela ut och även godis och påskbrev till barnen. Så nu är det bara att hoppas på fint väder och många deltagare.
Den 17 mars, är det ”kollektivavtalsdagen”. Då uppmärksammas vikten av att ha tecknat kollektivavtal för att skydda våra rättigheter. Representanter för olika fackliga förbund kommer att finnas
vid Soltorget i Karlstad med informationsmaterial.
Längre fram i vår kommer någon politiker till Grums för ”Arbetsplatsturnén”, för att sprida information inför valet och göra några arbetsplatsbesök i kommunen.
Stort fokus och mycket arbete kommer att läggas på de kommande valen, till EU-parlamentet i maj
och till riksdag, landsting och kommuner i september
CS
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GRUMS TROLLINGKLUBB
Jag skulle vilja berätta om en klubb som har sitt fäste här i Grums, den heter Grums trollingklubb. Den bildades år 2006. Klubben håller på med tävlingsverksamhet och fiskevård genom
att sätta ut smolt i Vänern. Vi sätter ut för halva startavgiften som de startande betalar, vi säljer också klistermärken där alla
pengar går till isättning av smolt.
Övriga medel kommer in genom
Grums kommun, som har varit
med och stöttat, sen även alla privatpersoner som har hjälpt till
genom att sätta in pengar på ett
konto som bara är till för fiskevården här i våra vatten utanför
Grums. Klubben har nu 113 medlemmar och många av dem jobbar här på Gruvön. Alla går nu
och längtar efter att lägga i båtarna och åka ut för att prova fisket.
Vi ska nu arrangera en stor tävling som heter Väner Trophy, den
startar från båthamnen vid Karba.
Det kommer att bli många startande och det är många av era
arbetskamrater som tävlar. VÄNER TROPHY tävlingen går 3-4
maj, start bägge dagarna är kl.
8:00 och målgång är kl. 17:00 på
lördag och kl. 16:00 på söndag.
Kom och se på invägningen som
sker strax efter målgången och
heja på era vänner som tävlar och
se om det blir några stora fina
fiskar. Om ni blir hungriga när så
har vi mat och dryck att köpa.
Välkomna!
Sören J
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VALSSLIPEN
Den här avdelningen är det kanske inte många på Gruvön som har besökt, så vi gjorde ett besök för att kunna berätta lite om var man finns
och vad man gör.
I källaren på Flutingen, längst ner bakom magasinet, där hittar man Gruvöns valssliperi.
Och det är precis vad namnet säger, man slipar
valsar så att de blir släta och fina och kan användas igen.

När vi gör vårt besök träffar vi Roland Noord
och Malin Nilsson. Man håller idag på att slipa
en polyuretanvals som kommer från bestrykningen. Just den här valsen kommer att ta cirka 60-70 timmar att färdigställa.
Man
slipar
alla typer av
valsar
som
kommer från
våra maskiner
här på bruket.
Längre tillbaka i tiden så
har man även
tagit
emot
valsar från andra bruk, t.ex. Skoghall, Säffle,
Lessebo och Bäckhammar nämns och det
finns även dokument för dessa sparat i pärmar
som vi ser i manöverrummet. Numera är det
sällan det kommer något från andra bruk, man
har fullt upp med våra egna behov.
Man kan slipa valsar på max 10 m längd, 50
ton, 2 m i diameter. De största vi har här på
Gruvön kommer från PM 6 och mäter nästa 7
m.
Jobbet som sådant är ett ensamarbete och man
har därför alltid larmtelefon på sig när man är
14

ute i lokalerna. Arbetsmiljön är väl kanske inte
den bästa, många lyft och en del besvärliga
och riskfyllda förflyttningar
av
tunga slipskivor, här
finns kanske
en del förbättringar
att göra. När
PM 6 går
för fullt så märks det av i lokalerna, det blir
bullrigt och skakigt.
Malin Nilsson är nyanställd här och går på
upplärning nu, vilket kommer att ta 4-6 månader. Hon har tidigare jobbat på Wenmec i Kil
och före det
gått
en
C N C utbildning i
Säffle. Hon
märker av
att det tidigare inte har
varit någon
kvinnlig anställd här, för att kunna göra jobbet utan hjälp
av någon annan måste det ordnas med en del
hjälpmedel. Så småningom blir det skiftarbete
när upplärningsperioden är klar.
CS

VALSFÖRRÅDET
Det här är avdelningen där alla valsar finns, de som ska repareras,
skickas vidare för slipning hos våra valsslipare eller skickas någon annanstans för ny beläggning mm. Även valsar som är klara för användning förvaras här tills de behövs på våra maskiner.
Längst bort mot sjön, alldeles före man kommer fram till herrgården, finns en stor byggnad som är förvaring och verkstad för valsar.

Här träffar vi Robert Gustafsson och Marcus
Olsson, två dagtidsanställda. De är i full gång
med att göra i ordning en stor vals som ska
transporteras till Finland för reparation. En
plåtlåda, modell större, används för transporten. Lådan
väger bara
den 3 ton
och valsen
som ligger i
väger
11
ton,
inget
litet
paket
som
ska
fraktas, det.
Det är mer sällan man skickar så långt som till
Finland, oftast går valsarna för att få ny beläggning till Newtec och för balansering Triton, två företag som båda är belägna vid Nyängen
Detta är alltså avdelningen där man tar emot
de valsar som anses vara i behov av nån form
av renovering, omslipning eller byten av lager
och annat som
är av nödvändighet för att
allt ska fungera. De stora
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valsarna
körs hit av
Transport
och om de
ska slipas
om så körs
de vidare
till Valsslipen, efter att man
monterat av en del kullager mm.
Man förvarar också valsar som är klara för att
köras till maskinerna, väl skyddade i omslagspapp.
Robert berättar att han har jobbat här i 9 år,
Marcus är
ny,
har
varit här i
ett halvår
nu. Marcus
har
gått en lagerkurs i
Karlstad
innan han
började sin anställning här, Robert har tidigare jobbat på verkstan i pappersbruket. Båda
trivs bra med sitt jobb, de planerar och lägger
upp sin dag själva. Lite besvärande kan det
vara att det
ofta kan
dröja innan beslut
tas
från
resp. maskin
om
vad som
ska göras
med
de
valsar som inte är i drift, sen kan det bli lite
bråttom när beslutet väl är fattat.
CS

Allmän rösträtt och demokrati

Vad är demokrati? Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre.
Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man
kan kallade direkt demokrati. Folket samlades på en kulle och diskuterade de beslut som skulle fattas. Då fanns inga valda politiker som fattade besluten åt en.

Demokrati i Sverige?

Demokratin i Sverige är inte så gammal. 1892 fanns det 44 kommuner i Sverige där en person
hade fler än hälften av alla rösterna i sin kommun. År 1908 representerade riksdagen enbart 10
procent av befolkningen. Det var enbart män med en årsinkomst på minst 800 kronor eller med
mark till ett visst värde som var röstberättigade.

När infördes allmän rösträtt?

Det var först 1911 som alla svenska män fick rösträtt i Sverige. Då tillkom en halv miljon väljare.
Kvinnor har genom tiderna, oavsett förmögenhet, inte fått rösta. Inte förrän efter den ryska revolutionen, 1921, fick alla svenska kvinnor rösträtt.
Det dröjde ända fram till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige. Då fick även de kvinnor och
män som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.
Svenska invandrare som valt att behålla sitt ursprungliga medborgarskap fick rösträtt till kommunal
och landstingsval 1976. Kravet var att de varit bosatta i Sverige mer än tre år.

Demokrati idag?

Idag innebär vår demokrati att styret flyttats långt ifrån folkets direkta räckvidd. Man kan med ett
visst fog undra om folkstyre är den korrekta benämningen…. Andelen “soffliggare” (de som väljer
att ej rösta) blir allt större i Sverige. En del väljer också att delta i våra demokratiska val – men
att rösta blankt.
Vi röstar fram de folkvalda var 4:e år. Det är en demokratisk rättighet att rösta. Väljer man att gå
och rösta har man åtminstone någon möjlighet att påverka inriktningen på landets utveckling, även
om den ibland kan synas liten. Låter man bli att rösta protesterar man mot systemet, men bidrar
inte lika konstruktivt till den fortsatta utvecklingen i Sverige.
Politiken känns ibland avlägsen för oss människor. Vi sitter långt ifrån makten – men
frågan är dock vad som är alternativet till nuvarande system? Visst är demokrati
bättre än det system som rådde i Sverige fram till för mindre än hundra år sedan?
Demokrati bygger på möjligheten för alla att påverka – vi måste tro att det är möjligt för
den lilla människan att påverka. Det är viktigt med delaktighet – för att kunna få en positiv utveckling och för att kunna bibehålla en positiv tro på framtiden!
källa:politiskapartier.se

Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut sommaren 2014 och har
Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen
med det till Röda Baracken senast den 9/5
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