
1 

 

 

Nr.2    
2013 

http://webnews.textalk.com/pappers96  

 

 I detta nummer:  
 

 * Reflektioner från medlemsutbildningen 

 * Pappers om nyval  

 * Förbundets höstmöte 

 * LO:s barnlotteri      
 * Pappers S– årsavslutning 

 * Från Åstorpsvägen… 

 * VIKTIGT! 
 * Besök i Flingtorken 

 * Vit jul? 

 * Julbordets vett & etikett 

Nr.4   
2014 

Massor av tomtar som vinster i LO:s barnlotteri  Var har vi hamnat nu? 

Senaste nytt: Lokalavtalsförhandlingarna är nu klara för 2014, info kommer så snart protokollet justerats. 
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Nu lackar det mot julen och det innebär både 
extraarbete och givetvis stora hål i plånböck-
erna. Själv jobbar jag hela julen så förhopp-
ningsvis klarar jag mej ganska bra, men man vet ju aldrig. Små barn, 
små utgifter, stora barn, stora utgifter. 
 

Själv hoppas jag på en vinter där man kan komma ut på isen och 
fiska, då det inte frös på hela förra vintern. Vädrets makter har inte 
varit med mej än, men hoppas kan man alltid. 
 

Om jag tittar tillbaks på första året som kassör, så har det gått bra. 
Inga stora problem och bokföringen har jag lärt mej hantera. Calle 
har alltid ställt upp, så fort jag haft frågor. Endera på telefon eller 
kommit ner till baracken och hjälpt till. Det har varit många timmar 
på fritid, så från och med årsskiftet ska jag gå halvtid som kassör. 
Tidigare har jag haft c:a 30%, men det räcker inte till. 
 

Är även ungdomsansvarig på 96:an och vi försöker hitta på nå´t kul 
för ”ungdomarna” här på Gruvön. Nu vet jag att det inte finns så 
många till ålder sett, men kanske till sinnet. 
 

Bosse Knöös, Stefan Johansson (Lell-Charlie) hjälper mej och för-
slag mottages gärna.  
HÖR AV ER MED FÖRSLAG!!!! 
 

Ticnet-utlottningen verkar vara en hit, så vi hoppas kunna fortsätta 
med detta under 2015. 

Budgeten för 2015 är klubbad och klar på medlems-
mötet. Den är i det närmaste identisk med 2014 i och 
med att vi kommer att hålla den. 
Vi kommer satsa extra på utbildning och se över 
våra försäkringar, så att vi blir bättre och bättre rus-
tade för framtiden. 
Då det var allt, från undertecknad vill jag passa på 
att önska alla en God jul och ett Gott nytt år. 
 

Mikael Gård, Kassör 

God JulGod JulGod JulGod Jul    
Och Och Och Och     

Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År    
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STEWES 
SIDA   

Hej medlemmar! 
 

Nu närmar sig juletid, eller är det våren som 
står och väntar på att ta över?….vem vet vad 
klimatförändringana kan ta sig till? 

En ny regering fick vi och kanske inte till 
allas nöje, svenska folket gav inte mycket 
till mandat att agera, så ”svetsaren” måste 
nog bruka alla verktyg i verktygslådan för 
att blidka oppositionen. 
Företaget fortsätter på den inslagna vägen 
och inser inte att det finns en underbeman-
ning på bruket. Hantera lagstadgade ledig-
heter är heller inte vad som känns prioriterat 
utan anställda som befinner sig i ledighet 
ställer upp och reder ut problemen när be-
manningen inte finns att tillgå. 
Inrapporteringen när det gäller dubbelskift 
har uteblivit, bara ryktesvägen kommer det 
fram att företaget har brukat den tiden för att 

en underbemanning gjort att det saknas ordi-
narie personal. Detta borde vara en signal 
till företaget….ANSTÄLL  MER FOLK PÅ 
KOLLEKTIVET. 
Lokalavtalsförhandlingarna för 2014 är 
sega, en del utav avdelningsansvariga på 
företaget verkar inte haft tid med att bidra 
till företagets förhandlare med uppgifter. 
Kanske är bemanningen en anledning för att 
tid inte finnes för kartläggning av behov el-
ler framtagande av tankar och förslag i lo-
kalavtalsförhandlingarna från företagets 
sida. 
Vi närmar oss december månad med julfi-
rande och för en del, ledigheter och därtill 
ett nytt år, det vore önskvärt att kunna klara 
av den sista delen av lokalavtalsförhandling-
arna innan 2014 är slut. 
Medlemmarna har med all tydlighet uttryckt 
hur 2015 års pott ska fördelas och det är vad 
som till förtaget blir presenterat. Men först 
bör 2014 års förhandlingar vara i hamn. 
Det händer att undertecknad står och tittar ut 
i den mörka eftermiddagen för att konstatera 
….ingen snö !! Bra, säger en del, det kan 
lika gärna kvitta nu, det ska snart vara vår. 
Jovisst tanken har nog funnits här också, 
men är det juletid så ska det ju vara snö på 
marken. 
Hoppas alla och envar får en fin Jul och ett 
Gott Nytt År. 
                                  

 Stewe Cato 
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Reflexioner från Medlemsutbildningarna nu i höst angående vår arbetsmiljö. 
Jag började med att ta in synpunkter på vår arbetsmiljö. Bra och dåligt? 

Vad fick vi fram i de tre grupperna? Här kommer en sammanställning: 

  SHSO 

Dåligt 
Ventilation i Pappersbruket 
Ventilation omklädningsrum 

Dåligt varmvatten omklädningsrum 

Underhåll av lokaler 
Manöverrum 

Damm ett flertal ställen 

Kepsar 
Belysning 

Laganda 

Arbetskamrater 
SO organisationen 

Underbemannat 
Skiftschema 

Skyddsronder PM1 

PIA återkoppling  
BAM 

Projekt 
E 18-korset 
 

Bra 

PIA + återkoppling 

Projekt 
SO organisationen 

Manöverrum 

Belysning 

Laganda 

Snöröjning blivit bättre 

Skiftschema 

Kamrater 
Lunchrum 

 

Vad säger då detta? 

Vissa saker är ju både bra och dåliga! 
Det beror ju på var vi jobbar och vilka medarbe-
tare vi har! 
Men vissa saker sticker ju ut: 
Dålig ventilation i Pappersbruket. 
Underhåll av lokaler. 
För lång tid mellan BAM-utbildningar. 
Underbemannat nämns ofta. 
E18-korsningen givetvis! 
Vi har bra och dåliga jobbarkompisar. 
Därmed en bra eller dålig laganda! 
En del gillar nuvarande skiftschema, andra inte! 
Säga vad man vill, men Stötkepsarna gillas inte! 

Vi har en del bra manöverrum och en del dåliga. 
Samma sak med våra skyddsombud och skydds-
organisationen. Både bra och dåliga! 
En del projekt fungerar bra, andra dåligt. 
 

Vad kan vi göra åt detta då? 

Prata med arbetsledare och skyddsombud! 
Vi måste försöka lära av varandra! 
Vi måste ifrågasätta och påverka! 
Vi måste hjälpa varandra! 
Ibland, stötta er arbetsledare! Ofta tycker ni 
samma sak. De kan behöva hjälp uppåt! 
Vi måste också stötta skyddsombuden! Då kan de 
göra ett bra jobb i skyddsarbetet och i projekt! 
Vi måste få fram intresserade skyddsombud. An-
nars så tappar vi vår lagliga rätt att påverka vår 
arbetsmiljö. 
 

Det jobbas med många av dessa frågor redan. 
Både av enskilda Skyddsombud och i samverkan 
med bolaget. 
 

Det händer saker inom koncernen också när 
det gäller arbetsskador och därmed vår arbets-
miljö! 
Det ska i dagarna startas upp något som kallas 
OH&S Taskforce. Kan nog bäst kallas Best 
practice i arbetsmiljö, kanske!?  
Det är i alla fall order från styrelsen i Bille-
rudKorsnäs AB, att man ska ta tag i de höga talen 
av arbetsskador och nu är det på gång! 
Här finns förhoppningar att detta kan leda till nå-
got bra. Vi i SHSO gruppen hade velat göra  
något liknade redan för många år sedan när vi var 
Billerud! 
Annars så får ni ha de bra i höstmörkret!  

SHSO Morgan ”James” Jakobsson. 
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Det behöver kanske inte nämnas att vi återigen 
slog rekord när det gäller vår medlemsutbild-
ning. Sammanlagt var det 136 deltagare vid 
våra tre heldagar, helt otroligt! Trevligt också 
att det även kommer allt fler daggående, det har 
vi väntat på. 

Nästa års utbildningstillfällen är inte spikade 
ännu, men klart är nog att vi får dela upp det på 
fyra tillfällen istället för tre som vi kört ett par 
år nu. Det blir ju faktiskt väldigt trångt och bö-
kigt när vi blir så många som över 50 personer i 
b-salen. Dessutom blir det svårt att höra vad 
som sägs och kanske inte heller så mycket dis-
kussioner som det skulle blivit om vi vore några 
färre. Alternativet till att utöka antalet tillfällen 
är att begränsa antalet deltagare och det känns 
faktiskt inget vidare. Så - vi gör ett försök med 
fyra dagar nästa vår, så hoppas vi att det blir lite 
bättre med spridningen, att vi blir lagom många 
varje gång. Svårigheten blir nog att kunna få 
våra deltagande föreläsare att vika fyra veckor 
för det här, man har ju många andra åtaganden 
också som måste göras. Nåväl, vi gör ett försök, 
allt för att få till det lite bättre för er som deltar. 
Har du synpunkter och idéer för våra medlems-
utbildningar så hör gärna av dig, slå en pling el-
ler skicka ett mejl.  

Gott är att veta att det äntligen har blivit av med 
BAM-utbildning (=Bättre ArbetsMiljö), som 
körs i företagets regi. Som nytt skyddsombud så 
ska man helst gå BAM inom 6 månader och den 
gränsen har nog överskridits för de flesta av 
våra nyvalda. Men i och med att den nu är ge-
nomförd så innebär det också att man är klar att 
vandra vidare i utbildningssystemet som er-
bjuds. Det som väntar är Pappers Miljökurs (17-

19/3 samt 14-16/4, Göteborg) och även Pappers 
Förbundskurs (17-19/2 samt 23-26/3, Göte-
borg). Lämpligt är att ta en av dom i år och en 
nästa år, annars blir det nog för mycket korv-
stoppning. Inbjudan kommer inom kort till de 
som är på gång för detta.  

LO har ett stort utbud av kurser för vidareut-
bildning, Säkerhetskultur, Kurs för huvud-
skyddsombud, Kemiska hälsorisker, Det svåra 
samtalet, Utredningskurs arbetsmiljö, Fysiska 
och psykiska belastningsskador mm. som riktar 
sig till arbetsmiljöorganisationen. Vi deltar allt 
efter behov och möjlighet, de flesta av ovanstå-
ende kurser erbjuds vid flera tillfällen under året 
så chanserna är stora att det passar den som vill. 

Tidigt nästa år så ska det bli en träff med några 
fackliga organisationer här i kommunen tillsam-
mans med ABF. Det blir intressant att se vad 
som kommer ut av detta, just i nuläget så känns 
det som att en aktivitetshöjning vore önskvärd, 
åtminstone vad gäller cirkelverksamheten i när-
området. Eller har det blivit så att detta helt har 
blivit ute, lär vi oss allt hemma vid datorn? 
Glöm inte att du som medlem i 96:an har kurs-
avgiften återbetald när du deltagit i en cirkel/
utbildning till minst 75%. Denna förmån gäller 
alla studieförbund, det är bara att be om ett 
kursintyg/deltagarbevis efter avslutad kurs och 
komma med det samt kvitto på kursavgiften till 
Röda Baracken. 

Hoppas julen blir bra för alla, att tomten kom-
mer med många paket och att Kalle Anka och 
Karl-Bertil Jonsson förgyller vår julaftonsefter-
middag ännu en gång.  

God Jul & G	t Ny År              CS 

Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 
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Det är fortfarande mycket trafik av firmor och 
egen personal på vedplanen vid renseriet. Man 
oroar sif för att det kommer att hända något snart. 
När ni ska till renseriet så måste ni försöka gå på 
angivna gångstråk och dom som kommer med bil, 
åk inte mellan lossningsplatserna för höglyftarna 
och flistraktorn, det är inte så bra sikt när dom ska 
backa eller har fullt lass fram. Det har varit nära 
många gånger nu, så se upp vart ni åker. Se också 
till att ni anmäler till renseriet så dom vet att ni 
kommer och är mer uppmärksamma på att det kan 
vara trafik på området runt vedplanen. 
Projekten flyter på fast det har varit några inci-
denser på barr, men jag vill påpeka att vi kan bli 
bättre på att använda skyddsutrustningen som 
man ska ha på sulfaten. Man ser fortfarande 
ibland att några inte använder skyddsglasögon.   
Sulfatdagen är framflyttad till 15 januari i Säffle. 
Nu vankas det julbord och jag hoppas att ni har 
varit snälla och får mycket julklappar.  
God Jul & Gott nytt år på er! 

 

Med vänlig hälsning HSO Johan A  
 

 

SEKTION LOGISTIK 

Hejsan. 
Om sommar och början på 
hösten var bra så är den se-
nare delen av hösten mindre 

trevlig. I skrivande stund så är solen framme och 
lite kyla, så kanske är vinter på gång.  
Jul och nyår är definitivt på gång, då betyder det 
att vi kanske får problem  med lagerutrymmen i 
magasinen. Jul och nyår är ju också långledighet i 
år, så det är säkert nån plan hur vi löser det med 
olika terminaler och kunder. Det innebär även en 
hård belastning på vår maskinpark, kommer våra 
reparatörer jobba eller är det nån typ av jour?  
Bemanning av logistik har Charlie löst så att se-
mestervikarier fått vara kvar som ersättare för 
sjukfrånvaro och att ordinarie personal har ställt 
upp när toppar av produktion och lastning varit 
hög under hösten. Nåt man undrar över beman-
ningen när pm6 är färdig nästa år och den ökning 
som det innebär. Kommer vi att få problem att 
hålla lagren i lämplig nivå eller blir det så att man 
inte hinner börja jobba för än man väntar på da-
gen ska ta slut? … Man ska inte gå händelser i 
förväg, men detta tål att tänkas på.  
Jag hoppas på snö nu så vi går mot ljusare tider i 
detta höstmörker och en vit jul som vissa skiftlag 
har i år även om det inte snöar ☺ 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.  
 

HSO/ORDF Anders 

SEKTION SULFAT 

Hej alla sulfatare. 
Hösten och mörkret har 
kommit, det har väl alla 
märkt av. 
En del går och väntar på 

det vita guldet, men det som är av betydelse med 
snö är att det blir ljusare ute. Det är viktigt att ni har 
på er varselkläder så att ni syns ute på fabriks om-
råde, men lika viktigt att ni även syns när ni tar er 
till/från jobbet. Var rädda om er.  
På barrlinjen håller man på med demontering av 
gamla saker samt sätter in det som dom kommer åt 
inför det nya sileriet. MBL-organisationsförändring 
kollektiv, ändring av bemanning från 41 till 36 per-
soner samt kollar över kompetensen över alla skift-
lagen. Därav förflyttning av 5 st. operatörer som får 
byta till ett annat skiftlag. 
Lut och ånga -  inga stora förändringar i nuläget, 
rullar på som vanligt. 
Lövlinjen har varit struligt under mitten av novem-
ber men vid skrivande stund går produktionen bra. 
Renseri går bra nu men det stundar andra tider, när 
kylan/snön anländer så kommer bekymren att upp-
dagas. 
Hälsosamtalen är på gång, vi väntar på att Logistik 
ska bli klara, sen är det Sulfaten som ska börja. 
(2014/2015) 
Jag har varit på några samrådsmöten angående till-
sättande av processoperatörer på dom olika avdel-
ningarna som låg på Binet. 
Sammanlagt 5 st. varav 2 st. Mix/mesa, 2 st. Ren-
seri, 1 st. Matarvattenreningen.  
Jag har fått till ett bra arbetsschema som jag kom-
mer att gå efter framöver, jag följer mitt ordinarie 
skift dvs. B–skiftet på Mixeri/P7. Långveckorna 
ons.-tors. kortveckorna Fm. tors. samt istället för de 
3 nätterna jobbar jag dagen och då finns jag i Ba-
racken. Så småningom ska jag bli bättre på att visa 
mej ute på dom olika avdelningarna.  
Snart är det dags för det årliga julbordet för alla an-
ställda, det är något att se fram emot. 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 

 Sektionsordförande 

                              Peter Svensson    
HSO SULFAT 

Hej nu närmar sig vintern med 
snö och kyla, vinterdäcken är på 
för säkerheten i trafiken. Det är 
dags att sätta på sig varselklä-
derna när ni är ute i mörkret och 
går mellan avdelningarna så att 
trafikanterna på området ser er 
så ni inte råkar ut för en olycka. 
EN händer så lätt. 
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SEKTION LAB. 

Årets lokala avtalsförhand-
lingar verkar ta tid, krav på 
lönegradsuppflyttningar för 
våra tjänster på lab. är äskade och är förhopp-
ningsvis på gång för en del. Sen på´t igen, det blir 
såklart nya önskemål för de som inget fick. Ar-
betsuppgifter förändras och då finns anledning att 
se över lönen. Man ska aldrig ge upp. 
Ett skydd– och säkerhetsmöte för vår avdelning 
har lett till en del kreativa förslag på hur vi ska 
kunna förbättra oss i dessa frågor. Några saker 
som kom fram var att vi ska fortsätta se över 
provuttagen ute i fabriken och att det är viktigt att 
vi har representanter från lab. med i projekt som 
särskilt tittar på detta när man bygger om/bygger 
nytt. Annat som diskuterades var att vi vid riskin-
venteringar också ska göra illustrativa material 
som visar konsekvenser (bilder?) vad som kan 
hända om olyckan är framme. Vi ska också sätta 
upp en tavla på avdelningen över vilken skydds-
utrustning som krävs på de olika avdelningarna 
ute i fabriken och sist men inte minst så ska vi bli 
bättre på att använda PIA. 
Det är på gång att göras ändringar i våra prov-
ningsscheman, mer provning krävs på en del kva-
litéer. Sen har vi PM6 med ny skopress som vän-
tar, där lär det bli full rulle sen. Kanske behövs 
en rejäl översyn för lab. om det här ska bli bra?  
Nu stundar juletider och för de som jobbar hela 
helgen så blir det ett extra tillskott på lönen ef-
tersom storhelgen går över direkt i de andra helg-
dagarna, om det kan vara någon tröst. 

God Jul och Gott Nytt ÅrGod Jul och Gott Nytt ÅrGod Jul och Gott Nytt ÅrGod Jul och Gott Nytt År    

CS    
 

SEKTION PRODUKTION 

Nu närmar vi oss slutet av året och 
jag önskar mig samma som i fjol en 
rättvis bedömning för lönesättningar. 
Så vi kan få betalt för det jobbet vi 
utför. 
Det har varit en väldigt strulig höst 
på bemanningssidan. Vi måste för-
söka komma överens med företaget 
om bemanningen, för vi har väldigt 
dåligt med personal på många skift-

lag. Hellre en för mycket än en för lite. Nu kastar 
vi ut dom som har varit här 11 månader, som kan 
jobbet och istället får vi ta in nya och lära upp på 
nytt.  
Vad händer inom sektionen? 

Det kommer att bli många som går i pension år 
2015, så vi hoppas att vi får ta in folk i god tid 
som kan få en bra upplärningstid. Vi har nu tre 

tjänster som ska tillsättas snart. 
Nu är det väl också dags att försöka suga tag i städ-
ningen i pappersbruket, särskilt vid källarplanen, 
där det ser bedrövligt ut. 
Det positiva är att vi fortsätter med utbildningarna. 
Och till sist så vill jag önska er alla en trevlig Jul 
och Gott nytt år. 

/BOBBY 

  

HSO PRODUKTION 

Då var det dags igen. Ja det 
har väl inte hänt så mycket 
sedan sist. Ny chef på PM 1,2 
och salen, har i skrivande 
stund inte utsetts ännu. Vi har haft ett par riskana-
lyser angående taktil och visuell syning av Liquid. 
Den taktila syningen blev ju stoppad pga. arbets-
skaderisken, Den visuella syningen ansågs kunna 
genomföras bara det finns folk att tillgå på skiftet 
och på PM. 
Fredrik Nilsson är utsedd till Vice HSO på P-bruket 
och omval på Camilla, Fredrik, Marcus, Marianne 
och Malin skedde på senaste Medlemsmötet den 
24/11. 
Julen närmar sig och snön lyser med sin frånvaro. 
En vit jul kommer jag ha oavsett.  

EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!!!!! 
HSO P-BRUKET 

Patrik Nilsson 

HSO NS - FLUTING 

Fram till dags datum har vi haft 18 st. olycksfall 
Här kommer det lite information om vad som hänt 
sedan sist: 
Projektet med rullmaskinen fortgår som planerat 
och ett antal träffar har genomförts. Bra informat-
ion från både arbetsledning och våra egna projekt-
deltagare Anne-Mette, Stefan och Krister. 
Information via affischer som visar ombyggnaden 
sitter uppe i rullmaskinkuren, där synpunkter mot-
tages. 
Skopressprojektet är i full gång. Vi har två repre-
sentanter från oss med i projektet. Jan Olsson kom-
mer att gå heltid efter årsskiftet fram till dess att 
projektet är klart och Peter Mogren är med som 
skyddsombud. 
Våra två nya truckar är inte i dagsläget anpassade 
för vår verksamhet. Mycket beror på att de blev 
inköpta utan att någon representant från oss som 
jobbar på avdelningen fick chans att vara med och 
lämna synpunkter.  
De är alldeles för tunga 
för att köra på ränndaler-
na i källaren och även att 
köra upp i hissen. Hissen 
är inte byggd för att ta 
den tyngden i dagsläget 
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så var det jubileumsfirande för alla ”25-

åringar”och avtackande av pensionärerna på 
stadshotellet i Karlstad, en mycket trevlig kväll! 
God mat och underhållning, samt att träffa alla 
glada människor. Tack för denna kväll, Gruvöns 
ledning med Fredrik Turzik i spetsen. 
Hur har vi det på Gruvön då? Jo fabriken går bra 
och sammanslagningen med Korsnäs etc. ser ut 
att blivit ett bra schackdrag ute i världen, kul! 
GRATTIS till oss! ☺ 

Tänkte summera hur skadestatistiken ser ut för 
Underhåll tills dags datum (28/11) i PIA 

Olycksfall med frånvaro 4 st, 0-Olycksfall 35 st, 
Tillbud 66 st, Riskobservationer 172 st, Färdo-
lycksfall 2 st, Säkerhetsobservationer (feedback) 
4 st, det blir totalt 283 st händelser för oss på Un-
derhåll. Är detta bra eller dåligt? Vi kan bli be-
tydligt bättre på att rapportera in brister, anser 
jag!! Hur många rapporter har DU skrivit i PIA? 
Kan du skriva en rapport själv? Vet du när man 
ska skriva rapport? Detta är allas ansvar att det 
blir gjort, så vi får en så bra arbetsmiljö som 
möjligt. Ett självklart mål på allas avdelningar är 
0 skadade varje år, eller? Om 
inte, tänk till!! Ha i åtanke 
varför man tar en genväg? 
Ingen tackar er för det!! Ett 
bra och säkert jobb är det som 
gäller ALLTID! Den största 
risken inom underhåll är 
kross/klämskada där  hän-
derna och fingrarna får ta 
smällen enl. vad statistiken 
visar. Det jag också sett är att man på några an-
mälningar har glömt fylla i skadetyp och det är 
högst olyckligt eftersom vi inte kan följa upp på 
samma sätt som man skulle kunna. Så till er alla, 
fyll i vilken skadetyp det gäller. Det kan vara 
flera alternativ i en rapport, t.ex. att man är ute 
och går och plötsligt trampar i en håla och stukar 
foten (fot/fotled 1:a)och ramlar omkull och får 
ont i armbågen (arm 2:a) samt ömmande handled 
(hand/handled 3:e) Här blir det 3 st skadetyper 
som exempel, men det bästa hade varit om man 
hade skrivit en riskobservation och kunnat und-
vika att någon blev skadad! Alla har ansvar här!  
Michael Denkvist slutar till årsskiftet hos oss på 
Gruvön för att börja ett nytt jobb. Jag vill fram-
föra ett stort tack och lycka till för din insats som 
arbetskamrat och skyddsombud från oss i 96:an. 
Jan Sjöberg blir Michaels ersättare som skydds-
ombud och honom hälsar vi välkommen. 
Till sist vill jag framföra en riktigt God Jul på er 
och hoppas ni varit snälla så ni får paket av Tom-
ten☺  Var rädda om er!! 

 

Mvh Pär Edqvist HSO Underhåll 

och måste nu därför byggas om. 
Gafflarna är både för korta och för klumpiga och 
dåligt avfasade längst in så det finns risk för att 
pappersrullar blir förstörda och därmed kasse-
rade. 
Laddningen känns olustig säkerhetsmässigt då 
man måste halvligga över batteriet när laddaren 
skall anslutas till batteriet. Vi hoppas ju naturligt-
vis att problemen löses inom en snar framtid. 
Nedan följer lite statistik om avdelningens 
olycksfall, tillbud och riskobservationer. 
2013 

3 olycksfall med sjukfrånvaro 

13 olycksfall utan sjukfrånvaro 

2 färdolycksfall 
74 tillbud 

81 riskobservationer 
2014 (fram till november) 
4 olycksfall med sjukfrånvaro 

11 olycksfall utan sjukfrånvaro 

32 tillbud 

55 riskobservationer 
Tänk på att vara försiktiga och var rädda om er 
så att vi undviker ytterligare olycksfall. 
Till sist vill vi passa på att önska er en riktigt 
God Jul & Gott Nytt År! 

 

Leif & Carina 

SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er alla.  
Jag kan berätta lite vad som händer 
angående löneförhandlingen: 
Om de 10% som ska ut har det 
sagts att det är stopp, men jag kan 

tala om att vi från 96:an har lagt ett förslag på 
hur det kan se ut, inlämnat den 6 nov, men vi har 
därefter inte fått något svar från företaget, så vi 
vet inte något just nu när jag skriver.  
Jag tycker att det är roligt att det har anställts en  
yngre medarbetare på  mek ps löv, vi hälsar ho-
nom välkommen till oss på underhåll. Nu hoppas 
jag att det på de platser som inte är tillsatta på 
olika håll i fabriken kommer ut annonser så att 
de som vill kan söka till platserna, så att det 
kommer in yngre på fabriken. 
 

 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  

               Sören & Stefan 
 

HSO UNDERHÅLL 

Sitter och funderar på hur fort ett år går! Det 
känns som det i inte var så länge sedan man låg 
och solade och hade det skönt i värmen, och vips 
så är det strax jul, men tänker man på att man 
jobbat i 25 år på Gruvön så funderar man verkli-
gen vart tiden tagit vägen….! Med tanke på det 
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Pappers: Nyval är den bästa vägen 

Pappers stöder tanken på nyval. 
– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger 
förbundets ordförande Matts Jutterström. 

Att den nuvarande regeringen ska sitta kvar och administrera 
en alliansbudget, ser Matts Jutterström som uteslutet. 
– Nyval är det enda rimliga i den situation som uppstått. Då för 
väljarna säga sitt ännu en gång. 
Samtidigt tycker inte Pappers att regeringens budget är opti-
mal. 
– Den innehåller för lite av satsningar både på industrin och på 
infrastruktur. 
Matts Jutterström gör tummen ner för sånt som vägslitageav-
gifter och saknar dessutom förslag runt en långsiktig energipo-
litik. 
Ur Pappers synvinkel var heller inte Miljöpartiet den bästa 
samarbetspartnern i regeringen. 
– Helst hade vi velat se en ren S-regering alternativt en S+V-

regering, säger Matts Jutterström. 
Det som diskvalificerar Miljöpartiet i sammanhanget är deras 
syn på arbetsrätt och energifrågor, enligt honom. 
– Bland våra medlemmar uppfattas miljöpartiet som ett allmän-
borgerligt parti. 
Skulden för den situation som uppkommit lägger han dock på alli-
anspartierna. 
– De har ett stort ansvar och genom sitt agerande har de låtit SD 
sätta dagordningen. 
När nu Pappers ställer sig bakom ett krav på nyval, gör man det 
med förhoppningen att socialdemokraterna i ett nyval ska få ett 
större mandat av väljarna. 
Välj om och välj rätt, eller snarare välj rött nästa gång, är Matts 
Jutterströms recept för att förhindra en ny kris även efter ett even-
tuellt nyval. 
 

GÖRAN WIDERBERG /Dagens Arbete 

PAPPERS förbundsmöte 

 

Höstens förbundsmöte hölls 
på Rönneberga kursgård 20
-21 november. Några saker 
som är värda att nämna är: 
Medlemsavgiften för 2015 
förändras inte (för 96:an 
innebär det att  av vår 1,1%
-avgift erläggs 0,9% av av-
giften till Pappers förbund, 
0,2% stannar i hemavdel-
ningen) Dock höjs grundav-
giften till 115 kr/månad 
(tidigare 105 kr). Grundav-
gift erläggs av den som är 
pensionärsmedlem.  
En del villkorsförändringar 
är på gång när det gäller 
Pappers sjukförsäkring. 
96:an har avstått den för-
säkringen en tid nu, ef-
tersom villkoren hos För-
säkringskassan innebar att 
det inte var många som gick 
in i längre sjukskrivningar. 
Med de nya premisser som 
är på gång så kan det bli så 
att vi återupptar sjukförsäk-
ringen så småningom. Mer 
information kommer på 
medlemsutbildningarna och 
på ett medlemsmöte i vår, 
där vi också ev. tar ett be-
slut om vi ska teckna för-
säkringen igen. 
På förbundsmötet diskute-
rades också pension och hur 
vi ska komma vidare i den 
arbetsgrupp som Pappers 
sitter i tillsammans med 
Skogsindustrierna. Att an-
vända ATK verkar inte vara 
någon väg att gå vidare med 
om man vill sänka pens-
ionsåldern för oss pappers-
arbetare, så man får tänka 
nytt. Klart är att det måste 
informeras mer om hur vi 
kan förbättra våra möjlig-
heter att få en bra pension 
som vi kanske kan ta ut lite 
tidigare. 

CS 
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-FACKEN I GRUMS 

Jullotteriet hölls i år i Gruvans konfe-
renslokal, kanske hade en del svårt att 
hitta oss. Dock var strömmen av besö-
kande jämn och våra lotter såldes slut på 
några timmar. Många glada miner syntes 
när vinsterna delades ut.   
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Ett annat mycket uppskattat evenemang i höstas var när LO-facken i 
Grums på ”Fairtradedagen” den 16 oktober delade ut påsar med frukt 
och choklad (allt rättvisemärkt, såklart) vi portarna på Gruvön.  

Pappers S  
Årets sista möte har hållits och traditionsenligt bjöds på lite tilltugg och en trevlig aktivi-
tet, i år var det Stewe och Carl-Erik som ordnat en musikalisk tipspromenad med live-

inslag. 
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Från Åstorpsvägen till……..Från Åstorpsvägen till……..Från Åstorpsvägen till……..Från Åstorpsvägen till……..    
På Åstorpsvägen är det nu lördag, grannen håller på 

med att sätta upp juldekorationer på sin balkong. Trev-

ligt, visst är det, men för min del räcker en julstjärna 

eller adventsstake gott och väl.  

Har återigen fått känna på att saker och ting inte längre är de samma och detta har 

till viss del grunden i att allt inte är som det varit, kan tänkas att ålder har en del 

med det att göra. Så förändring av att utföra tingen kanske kan vara lösningen och 

även att be nån om hjälp behöver inte vara helt fel. 

Det som hänt på det politiska planet har väl inte ökat tilltron till politiken och inte 

heller politikerna har väl byggt på förtroendet, det svar som gavs i riksdagsvalet 

från folket var väl inte helt otydligt men ändå…vart är vi på väg, funderas det på 

bland folket. 

Lyssnade här om dagen på en medmänniska som rådfrågade i ett känsligt ämne 

och blev överraskad av hur det fortfarande finns medmänniskor som inte trivs med 

sig själva. Varje dag som du tyngs ner av andras påståenden och negativa attityder 

angående din person bryts hela din vardag och värld ner till ett intet och är läget 

riktigt kaotiskt kanske allt rasar. 

Det skrivs vackra ord i riktlinjer och policys 

om hur vi ska förhålla oss till var och en, att 

vara en lyssnande medmänniska och 

värna om tryggheten i vardagen, att tydligt  

signalera om faror och risker för att undvika 

skador och händelser som i värsta fall kan 

resultera i kaos. 

Detta kräver att lyssnandet inte bara blir ett 

lyssnande…..du och jag, vi medmänniskor, 

har möjligheter. Vi får, vi vill och kan, men 

då måste vi bli lyssnade på, för annars 

måste frågan ställas , VART ÄR VI PÅ 

VÄG??? 

Åstorpsvägen den 6 december 2014 

Stewe Cato 
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  VIKTIGT ! 
 

� Tandläkarräkningar för 2014 (1 januari - 31 december) 
ska vara Pappers avd. 96 tillhanda SENAST den 15 ja-
nuari 2015. Det nya regelverket för vår tandvårdsför-
mån finns på vår hemsida om du funderar över något. 

 

� Arbetstidskontot - du har möjlighet att ta ut ev. ledighet t.o.m. januari månad. Om 
du begärt ledighet enligt ATK mer än 30 dagar i förväg så ska du få besked senast 
en vecka efter att du lämnat in din begäran. Om ledigheten avslås så ska det tydligt 
motiveras varför. Om du inte kan beviljas ledighet när du önskat så ska du, om du 
återigen meddelar 30 dagar innan, inte kunna nekas den nya begärda ledigheten 
om det inte innebär ”synnerlig olägenhet” för arbetsgivaren.  

 

� Vet du att det finns en studiefond hos 96:an att söka lite pengar ur? Det gäller för 
gymnasiestudier eller annan yrkesinriktad utbildning. Rätt att söka pengar gäller för 
medlemmar och barn till medlemmar och stipendiet är på 975 kr. Läs mer på hemsi-
dan, där finns även blankett. 

 

� Om du är sjuk en längre tid, föräldraledig, flyttar, blir arbetslös, börjar arbeta hos an-
nan arbetsgivare, byter namn, går i pension, börjar studera eller på något annat sätt 
förändrar din status så ska du meddela detta till vår avdelning, ring (4)1485 på 
exp.tid måndag och tisdag 9-15 

 

� Om du som är medlem i 96:an börjar studera så har du förmånen att kunna ansöka 
om avgiftsbefrielse för medlemsavgiften till Pappers (gäller inte a-kasseavgiften). 
Hör av dig till vår exp. så skickar vi en blankett, det ska även bifogas ett intyg från 
din skola om vilken utbildning du deltar i, samt period. 

 

� Om du är sjuk längre än 14 dagar eller tar ut föräldraledighet så träder en försäkring 
in, premiebefrielse. Detta innebär att det betalas in pengar till din pension fastän du 
inte jobbar. Detta ska anmälas till AFA, ta kontakt med Leif J. så hjälper han dig. 

 

� Pappers är medlemsorganisation i Fonus och med anledning av detta så finns möj-
lighet att få en rabattcheck att använda då någon närstående har gått bort. Den 
finns att hämta i Röda Baracken 

Vi tar det en gång till... 
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FLINGTORKEN 
96:ans flygande reportrar har gjort ett besök i 
Flingtorken, för en del ett okänt område på 
Gruvön.  
 

Vi träffade Mikael Andersson och Sonny Porth 
som berättade lite om arbetet i flingen. 
 

Massa från B2 pressas, torkas i cykloner och 
går vidare till en fluffer och sen in i torksyste-
met. När massan torkats ramlar den ner i schakt som leder vidare till en plattpress.  

 

Varje bal väger i färdigt skick 200 kg och en 
balgrupp består av 80 balar. Det tar ca 80 mi-
nuter (om man kör en linje) att producera en 
balgrupp, alltså 16000 kg prima massa. När 
man kör båda linjerna så blir det således dub-
belt så mycket producerat på samma tid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael och Sonny trivs ypperligt med jobbet här i flingtorken, man sköter sig själva och för 
det mesta så är det inga värre störningar i produktionen.  
 

(Bilden på framsidan visar rullar med den tråd som sveps runt balarna)   Text: Christina S  

             Foto: Johan A 

Sonny    och Mikael 

En bal väg in i pressen och sen vidare mot emballering 

Här kommer omslagspapperet på, tråd dras runt och balarna märks 

Balarna paketeras 8 och 8 för vidare transport ut i magasinet och här nedan lastas en av dragarna som kör allt vidare till båt 
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Blir det en vit jul i år? 

Sirius är parternas (=Skogsindustrierna tillsammans med fackliga organisat-
ioner) gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På 
central nivå så leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta ar-
betsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av bru-
kets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet. 
 

Fokusområden 

Sirius jobbar med ett helhetsperspektiv – med utgångspunkt från våra fokusområden: 
• Arbetsmiljö / säkerhet / hälsa 

• Kompetens och utbildning 

• Ledarskap och medarbetsarskap 

• Jämställdhet och mångfald 

 

Kommunikation 

Sirius verksamhet kretsar helt kring kommunikation: 
• I möten – som Ledarkonferenser och kompetensforum 

• I skrift – som tidningen Sirius och andra trycksaker 
• I nätverk – som arbetsmiljö- eller utbildningsgruppen 

• I dialog – med myndigheter och företag 

 

Tidigt i vår hålls ett kompetensforum där man särskilt inriktar sig på att diskutera det framtida kompetensbehovet 
inom pappers– och massabranschen och hur detta ska tillgodoses (befattningsutbildningar, certifieringar).  
 

Gör ett besök på www.industrisirius.se och se vad man arbetar med i samverkan (Skogsindustrin och fackliga 
organisationer) . Där kan du även ladda hem kampanjbladen ”Smart och säkert” som ger goda råd och tips i olika 
arbetsmiljöfrågor. Det finns också checklistor fatt använda för olika områden inom arbetsmiljöarbetet. Skiftarbete 
och hälsa är ett kapitel för sig, här finns den nya skiftschemaboken att ladda ner. Där kan du se de flesta varian-
ter av skiftscheman som finns i nuläget inom pappersbranschen och även läsa om årsarbetstidsuträkning mm. 
Lästips och länkar till nyttiga sidor finns, även statistik och andra nyttigheter. 
Tidningen ”Sirius” finns också att läsa, på nätet, men även i våra manöverrum mm.  
 

CS 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut våren 2015.  
 Har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/2 

Första turen 
• Spickesill, inlagd sill, glasmästarsill 
• Senapssill, kryddsill 
• Gravad strömming, ättikströmming 

• Gubbröra, sillsallad, 
• Potkes, Västerbottenost 
Andra turen 
• Rökt fisk, gravad lax 

• Kall lax, inkokt strömming 

• Inkokt ål, ål-aladåb 

• Böcklingsallad, räkor 
Tredje turen 
• Leverpastej, julskinka 

• Fårfiol, kallt kött 
• Grisfötter, kall griljerad grisknorr 
• Kalvsylta, pressylta 

• Rullsylta, korvsallad 

• Äggsallad, ostsallad 

Fjärde turen 
• Småvarmt, Janssons frestelse, ansjovisfräs 

• Sillbullar, stekt salt sill, ler-tallrikssill 
• Sotare, laxpudding, kokt rimmad oxbringa 

• Kalvfrikadeller, stekt fläsk, fläskkorv, hack
 korv 

• Julkorv, blodkorv, köttbullar 
• Revbensspjäll, brunkål, rödkål, långkål 
• Givetvis lutfisk 

Femte turen 
• Osten och kexen 

• Bärkompott, fruktsallad 

• Ingefärspäron, pepparkakor 
• Punschtårta 

• Risgrynsgröt, ris à la Malta 

• Spettekaka, äppelkaka, klenäter 

Julbordets vett och etikett? 
Julen har en egendomlig blandning av fruktbarhetsriter, den nordiska midvinterfesten 
och bibelns berättelser, kryddad med senkomna seder och bruk.  
 

Julbordets fem turer  
Julbordet är med sitt överflöd av rätter en riktig utmaning även för den hungrigaste av 
matgäster. För att klara av hela julbordet har man utvecklat ett system för ätandet, där 
man delar in julbordet i fem turer. 

Nu är Det är bara att hugga in... 


