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Nu är det dags att skriva om mitt liv som hund igen. 
Christina ligger på som en iller och försöker pressa 
fram några rader ur mig till varje Kvarting. 
Finanserna är som sig bör och sedan sist har det varit årsrevision samt att 
jag har deklarerat. Det går tyvärr inte skicka sms som jag gör hemma, så 
vi får hålla tummarna att jag inte skakar galler i höst. 
Man har också tyckt att jag behöver utbilda mig, så jag har varit iväg på 
Förbundskurs i Göteborg, 2 tillfällen. Så nu kan jag allmänna och lokala 
anställningsvillkor på mina 5 fingrar. Eller inte. Jag har även varit på kas-
sörsutbildning i Stockholm, som var en 5-dagars utbildning komprimerad 
till 4 dagar. TUNGT!!! 
Annars har det varit en förskräckligt dålig vår vädermässigt, som nu kom-
mer att övergå till strålande högsommar när jag åker till Glomma veckan 
efter midsommar. Rökt harr och pils har inte många dött av. 
Vi ska även på en längre resa i aug-sept. jag och frun. Vi sitter och knåpar 
ihop dom sista detaljerna på detta nu i dagarna. Den kan jag berätta lite 
om i nästa resultatrapport. 
Jag är tillbaka på heltid på jobbet nu under sommaren. Vi får väl se hur 
mycket fritid som går åt under sommaren för kassörssysslan, om det går 
att göra så här. Det är ju ändå den här tiden på året som man vill vara ex-
tra mycket ledig. 
Sista tiden har jag krånglat med båda döttrarnas bilar. Jäkligt bra att ha, 
men när det krånglar då funderar man på om de behövs. Men det är ju inte 
så kul att gå 1500 mil om året. 
Nu har jag tömt mej på all information,  ha en trevlig semester på er alli-
hop!!! 

Mikael Gård, Kassör 

GRILLFEST 
 
Välkommen till 96:ans grillfest som i 
år går av stapeln den 22 augusti i 
Sveaparken i Grums (kl.12-15).  
Det blir massor av gott grillat, hopp-
borg och godis för barnen och under-
hållning för hela familjen av lokala för-
mågor.  
Även andra föreningar deltar, bl.a. LO-
facken i Grums, som anordnar tips-
promenad med barn– och vuxenfrå-
gor. Fina priser utlovas, förstapriset är 
en cykel.  
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STEWES 

SIDA   

Hej medlemmar! 

Våren har gjort sitt antåg men fortfarande är 
inte temperaturen vad det förväntas, i vart 
fall inte av undertecknad. 
Gräsmattor och annat vid husknuten börjar 
kräva uppmärksamhet, detta är inget som 
bör skjutas på framtiden utan kräver aktivi-
tet på lediga stunder. 
Några varma dagar har till trots gett motor-
cyklisten något att fröjdas över och detta har 
gett förhoppningar om en repris av föregå-
ende semesterväder som gav värme, sol och 
några sköna mil på HD`n.  
Min fiskekompis har nu blivit pensionär och 
har inviterat mig till stugan vid Görälven för 
att återigen försöka fånga den största öring-
en någonsin, men tyvärr, jag måste avstå. 
Men i augusti skriver vi in flugfisket i se-
mesterplanen. 
Fackliga referensgruppen i BillerudKorsnäs 
har genomfört sitt årsmöte, undertecknad 
har blivit vald att åter sitta som arbetstagar-
representant (ersättare) på ett år i koncer-
nens bolagsstyrelse, jag är även nominerad 
till ordförande för EWC-gruppen i koncer-
nen och därigenom adjungerad till referens-

gruppens AU som är förhandlande part för 
referensgruppen.  
Morgan Jakobsson, vårt SHSO, är vald att 
representera i referensgruppen. 
Det koncernfackliga arbetet fortsätter i den 
goda anda som det hittills präglats av. 
Det som under en tid påpekats är att bruket 
är i stort behov av mer personal på golvet, 
allt för mycket signaler kommer på att med-
människor känner sig psykiskt och fysiskt 
pressade. 
Nu kommer den tid då man ska ha rätt till 
rekreation och kunna koppla av från måsten 
och skyldigheter. Detta verkar gå i stöpet då 
det redan nu ser ut att finnas problem med 
att täcka upp för semester och andra ledig-
heter. 
Planering, säger någon, är viktig i alla lägen 
för att ge möjlighet för verksamheter att fun-
gera. Frågan är vad planeras det för och har 
de som har uppgiften att planera verktygen 
som ger dem möjligheten lyckas i sitt ar-
bete? 

 

Stewe Cato 
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Vårens medlemsutbildningsdagar är i hamn 
och många blev vi, men allt funkade hjälp-
ligt bra. Olyckligtvis så blev det lite hackat 
och malet med deltagandet av förtroende-
valda, det var några som inte kunde delta 
vid sista tillfället. Men så blir det, ibland 
krockar det mer är önskat och man kan inte 
vara överallt samtidigt. Allt blev till belå-
tenhet ändå, utbildningsdagarna gav bl.a. 
bra diskussioner om byte av skiftgång och 
olika alternativ som skulle kunna vara aktu-
ella. Om detta blir aktuellt nån gång i fram-
tiden så är det ypperligt om de som ska ta 
fram skiftscheman får så mycket syn-
punkter som möjligt.  Besök och berättelser 
av AA var uppskattat, man får sig en tanke-
ställare när de talar om sina problem och 
hur det hade varit dem till stor hjälp om de-
ras arbetskamrater inte ”skyddat” dem.  

Nu har planeringen för höstens tillställning 
börjat. Det blir, som tidigare, information 
om aktuella frågor, lokalavtalet, koncern, 
arbetsmiljö och försäkringar. Vad som sen  
blir är ännu en öppen fråga. Har ni önske-
mål och idéer - slå gärna en signal så ska vi 
se vad vi kan fixa. Datum till hösten är pre-
liminärt 13, 20, 27 oktober och  3 novem-
ber. 

En utbildningsdag har även genomförts för 
avdelningsstyrelse och HSO i maj. Vi hade 
besök av Alexandar Srndovic, som är ord-
förande i avdelning 68, Hallstavik. Det är 
en avdelning som är synnerligen aktiv i sitt 
fackliga arbete och vi fick ta del av hans er-
farenheter i många ärenden. Man har verk-
ligen varit i hetluften en lång tid, med stora 
neddragningar och även förhandlingar som 
varit tuffa och gått vidare till arbetsdomsto-
len. Vi tyckte alla att det var ett bra erfaren-
hetsutbyte. 

Förbundskurs (facklig utb.) för förtroende-
valda och skyddsombud har genomförts i 
Göteborg under våren och vi hade två delta-
gare från vår avdelning med där. Även Mil-
jökurs (fortsättning på BAM), för skydds-
ombud, är avklarad. Där är Johan A. från  

96:an en av handledarna, utöver detta så 
deltog fyra skyddsombud från 96:an denna 
gång.  

Vi har haft ombudsman Anna Jonazon från 
Pappers förbund här tillsammans med en 
representant från Effec (som är de som anli-
tas av Pappers i ekonomiska frågor) en hel-
dag tidigare i våras för att, tillsammans med 
kassör, vice kassör och revisorer, gå ige-
nom grunderna och se över vår ekonomiska 
redovisning. Allt var till belåtenhet. Nu i 
början av juni så åker vår kassör, vår vice 
kassör och en av revisorerna på fyra dagars 
ekonomiutbildning, det blir första steget för 
att förse kassörer/revisorer med utbildning, 
de är alla relativt nyvalda.  

I höst finns Lag & avtalskurs i Gbg för för-
troendevalda, inom arbetsmiljöområdet så 
finns ett stort utbud av kurser i LO:S regi - 
Fysiska och psykiska belastningsskador 
(tidigare Psykosocial arbetsmiljö), Kemiska 
hälsorisker, Arbetsanpassning och rehabili-
tering m.m. Du som är förtroendevald och/
eller skyddsombud kan alltid kika in på 
Pappers hemsida och gå in under fliken 
”Kalendarium” för att se vad som är på 
gång. Om något är intressant så är det bara 
att ta kontakt, studieanmälan ska ALLTID 
göras av studieorganisatören, dvs. genom 
mig.  

Nu är det snart dags för årets studieorgani-
satörsträff i västra distriktet, som i år och 
framöver enligt kongressbeslut förstärks av 
alla avdelningars SHSO. Det kommer att 
tas fram önskemål om studier inför kom-
mande år och det blir bra resonemang kring 
studier då vi är mixade på detta vis. 

Sommar och semester är nåt man ser fram 
emot. Maj månad 2015 var nog bland de 
kallaste i mannaminne, men kanske betyder 
det att det fina varma vädret spar sig till 
juni, juli och augusti? Vädret styr vi inte 
över, det är bara att hoppas på bättre tider. 

Ha en riktigt härlig sommar! 

CS 

Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 
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BÄTTRE ARBETSMILJÖ 

SÄKRARE ARBETSPLATS 
 

I syfte att förbättra vår arbetsmiljö och minska 
antalet olycksfall så har alla HSO och lednings-
gruppen träffats och resonerat kring detta.  
 

Vi har tillsammans försökt hitta områden där vi kan få till förbättringar.  

Fokusområden som kom på förslag och som vi enades kring: 

� Starta ett programkontor för Skydd & säkerhet där varje sektion tar fram åtgärder för att 
höja säkerheten. Uppstart sommaren 2015. 

� Bli bättre på att genomföra riskanalyser och registrera dem i PIA. 

� Genomföra analyser av tidigare händelser och olyckor i syfte att hitta förbättringsområ-
den. 

� Skydd & säkerhet ska vara en stående punkt på agendan för månadsinformation och ska 
innehålla mer än statistik. Allvarliga händelser och goda exempel ska lyftas fram och 
man ska även gå igenom rapport från programkontoret för skydd & säkerhet. 

� Allvarliga händelser ska tas upp på ledningsgruppens möten med ansvarig chef och 
skyddsombud.  

Förslag på konkreta åtgärder som kom fram: 

� Mer information om vilka risker som finns 

� Få till ett tankesätt på bruket 
om att vi bryr oss om 
varandra  

� Mer skydd & säkerhet på 
verksamhetsträffar, skiftlags-
träffar mm. 

� Skiftavlösningar ska även 
innefatta information om 
skydd & säkerhet 

� Skyltar på bruket och första-
sidan på Binet med budskap 
om att vi ska tänka på vår 
säkerhet 

� Obligatoriskt med använ-
dande av varselväst inne på 
fabriksområdet.  

 

En ny träff med samma deltagare 
planeras till hösten 

CS 

 



6 

 

 

den 28 maj så då borde alla skyddsombud vara på 
plats. 

Jag har varit på en träff med ledningsgruppen och 
HSO där vi tog upp olika saker som fokusområ-
den för skydd och säkerhet: 

Man ska starta ett programkontor för skydd & sä-
kerhet där sektionernas viktigaste åtgärder för att 
höja säkerheten lyfts in. Minst ett skyddsombud 
som programkoordinator. Uppstart i juni 2015. 

Fokus på genomförande av riskanalyser: antalet 
registrerade riskanalyser i PIA är ett av Gruvöns 
mål för 2015 och följs upp veckovis. 

Årlig analys av händelser och olyckor föregående 
år med syfte att hitta förbättringsområden. 

Skydd & säkerhet är en stående punkt på agendan 
för månadsinformationen och skall innehålla mer 
än bara statistik 

Allvarliga händelser och goda exempel skall lyf-
tas fram och rapport från programkontor skydd & 
säkerhet. 

Genomgång av allvarliga händelser på Lednings-
gruppsmöten med ansvarig chef och skyddsom-
bud. 

Vi ska arbeta med dessa fokusområden. 

Ytterliga förslag på åtgärder som kom fram i dis-
kussionen var: Mer information om vilka risker 
som finns. 

Få till ett tankesätt i bruket om att vi bryr oss om 
varandra. 

Mer skydd & säkerhet på verksamhetsträffarna 
och skiftlagsträffarna. 

Prata skydd & säkerhet i samband med skiftavlös-
ningar. 

Alla anställda får en 
personlig varselväst och 
det blir obligatoriskt 
med varselväst för 
samtliga för att komma 
in på fabriksområdet. 
Varselvästarna kommer 
att ha en slogan om 
skydd & säkerhet tryckt 
på ryggen. 

Om man glömmer sin varselväst hemma ska det 
finnas västar hos vakten som man kan låna för att 
komma in på fabriksområdet. RM fick i uppdrag 
att ta fram ett förslag till system för att hantera 
detta. 

Dagens Arbete har varit här och gjorde ett studie-
besök på bruket. De gjorde ett reportage som dom 

SEKTION SULFAT 

Hej på er, sulfatare. 

Äntligen går vi i mot 
ljusare tider med både 
sol och värme. Nu nal-
kas sommar och se-
mestertider. 

Under våren så hade vi den årliga RS-veckan med 
mycket underhåll ute på de olika avdelningarna, 
men det stora var Barrlinjens ombyggnad av Sileri 
2. Uppstarten gick relativt bra på dom olika avd. så 
nu får vi hoppas att fabriken går bra framöver. 

Det var en bra uppslutning på äggpromenaden med 
ca 1800 st. som gick runt och svarade på frågorna. 
Det delades ut en hel del ägg och godispåsar till bar-
nen. 

Lite info på dom olika avd: 

Lut o Ånga: Kör på som vanligt samt håller på med 
utbildningar på Mix/Mesa samt även på T5. 

Renseri: Fortsatt köra på som vanligt samt utbildar 
dom nya och även så har det kommit in sommarav-
lösare. Vi får hälsa sommaravlösarna välkomna till 
oss. 

Löv: Kör på som vanligt. 

Barr: Kör på även här samt att det har kommit som-
maravlösare som lär sej på flingen. Vi hälsar även 
dom välkomna till oss och hoppas dom ska trivas. 

Även i år ser det tufft ut med bemanningen på en del 
avdelningar under sommaren. 

Mikael Hult har slutat som personalplanerare och 
börjat som administratör inom Sulfaten/Underhåll. 
Marita Kolleryd har fått jobbet som ny personalpla-
nerare hos oss på Sulfaten, men kommer inte förrän  
i höst. Vi hälsar henne välkommen. 

Vid skrivande stund så har inte jag mer att tillägga, 
men hoppas att det som är på gång blir bra. Med 
dessa rader har jag försökt att beskriva läget just nu. 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en 
varm och skön sommar med mycket sol och bad. 

                                     Peter Svensson 

HSO SULFAT 

Hej!  

Nu är våren här och snart är det semestertider så 
man kan ladda batterierna inför hösten. 

Vi har haft skyddsombudsträff, men det krockade 
med arbetsträff på T5 så det 
var lite manfall på mötet. Ett 
nytt möte kommer att bli av 
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kallar ”Ögonblicket”- vi var till lokpersonalen 
och tittade på vad dom gjorde. Därefter var vi till 
en familj och gjorde ett reportage om hur man 
använder ATK:n här på bruket, om man tar ut 
den i pengar eller i ledig tid eller pension, som 
var deras fråga. 

Det flyter på bra med projekten här på Sulfaten, 
Sileri 2 går förvånansvärt bra. Vid igångkörning-
en efter stoppet så fungerade det bra förutom att 
det blev ett par som skadade sig vid arbete i ställ-
verket, men som tur var så gick det skapligt bra 
med dem. Den yngre av dom kommer inte att få 
några men för livet, den äldre fick starkström ge-
nom handen och upp i armen som gick ut i axeln.  

Det har varit många tillbud på renseriet med G4S 
som inte har anmält sig när dom har varit och 
kört på området nere i renseriet. Det händer så 
lätt en olycka, det är svårt att se när man sitter i 
höglyftarna när man ska backa tillbaka ur vältan. 
SKÄRPNING, anmäl er!!!!  

Ni får ha en bra sommar på er, alla ! 

 Johan 

SEKTION LOGISTIK 

Hej! 

Ja, nu är det vår, snart sommar, fast nog känns 
det lite kallt och ruggigt. Nån värme har det inte 
blivit ännu.  

Vi har ju varit kort med folk stora delar av våren, 
nu kan det vara en ljusning på gång. Jag tror att 
man nu fått tillstånd att söka en tjänst på utlast-
ningen. Det har varit avtackning för Hans Spets 
som jag tyvärr inte kunde delta på. Tråkigt att bli 
av med bra medarbetare tycker vi. Fast Hans var 
nöjd över att det hade löst sig med företaget och 
pensionen, så vi önskar Hans trevlig pension. 
Den andra halvan som delat en tjänst med Spets 
är och har varit sjukskriven stora delar av våren, 
är kanske borta större delar av sommaren så det 
återstår att se när han återkommer. Vi har haft en 
peson på arbetsträning som tyvärr inte kunde 
fortsätta hos oss, problem som vi hoppas löser sig 
på ett bättre anpassat jobb.  

Löner som skulle satsas på papperstillverkningen 
gällde tyvärr inte utlastningen. Jag har pratat med 

chefen på papperstillverkningen om varför inte ut-
lastningen var påtänkt inför årets löneförhandling - 
man satsar i år på pappersbruket om min info stäm-
mer. Ev. nästa års löneförhandlingar så kanske vi 
kan få vara med och tampas om några lönegrader. 

Övergången norr flutingmagasin klar, verkar som 
det ska, men det finns farhågor om att plattan som 
gjutits och fyllet under rälsen inte är tillräckligt, 
man får hoppas att företaget som utfört arbetet vet 
vad dom gör. Stoppet tog ju lite längre tid än beräk-
nat så i skrivande stund närmar sig semestern och 
semestervikarierna som är till viss del ganska oer-
farna. Vi har varit bortskämda med vikarier som 
återkommit i många år och nu fått anställningar på 
andra företag. Tråkigt för oss men skoj för ungdo-
marna att det finns möjligheter att få fasta tjänster. 
Nu kommer PM6 igång ordentligt så vi får se hur 
den nya utökade kapaciteten innebär på platsen i 
magasinet kontra utlastning, järnvägsvagnar och 
bilar.  

Trivselpengen har använts, vi var ett skapligt gäng 
som spelade bowling. Ett lag bestående av så vassa 
spelare som A. Simonsson, P. Kjellström, M. Bern-
tsson vann. Så vi andra får lägga oss i hårdträning 
inför ev. nya drabbningar på bowlingbanorna i 
framtiden.  

TREVLIG SOMMAR 

Anders.B  HSO/ ordförande 

SEKTION LAB. 

Uppstarten av 
PM6 blev förse-
nad, så våra vika-
rier förlängs en 
tid, detta var väl 
inte helt oväntat. 
Passande för en 
del, för det går sen 
direkt över i semestervikariat. Två nya speciallabo-
ranter ska anställas, rekryteringsprocessen pågår för 
fullt. Från arbetsledningens sida har det sagts att 
man nu försöker styra så att det blir allt fler som 
arbetar enbart på ett skiftlag - tidigare är det en del 
som jobbat på flera olika, beroende på att man t.ex. 
har haft svårt att jobba nätter och då bytt runt lite. 
Det är väl både på gott och ont att det renodlas, vi 
har ju haft en stor fördel av att möjligheten har fun-
nits att byta så här.  

Arbetsbelastningen på skiftlab och för speciallabo-
ranterna är mycket hög, dels med anledning av det 
nystartade sileriet och efter ombyggnation av PM6. 
Även kvalitetsproblem med PureBoard, FibreForm 
mm. medför att situationen ibland känns helt åt pi-
pan. Man kan inte göra mer än sitt bästa och så får 
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nade som linjespecialist på ettan och sedan gick 
över till B-laget som torkare 2013.  

Den fackliga karriären började också på 80-talet 
nån gång, som suppleant i Sektion 2, som det 
hette på den förhysteriska tiden. Jag blev till slut 
vice ordf. i sektionen och satt med i avdelnings-
styrelsen något år innan barnen började trilla in 
med jämna mellanrum. Då skulle jag bara ta en 
liten paus ett par år - blev ca 23 år - innan jag 
blev inröstad på nytt av medlemmarna 2013 som 
suppleant och gick med Bobby under två år för 
upplärning innan jag fick ta över ordförande-
skapet i Sektion Produktion. 

Så vad kommer min roll att vara i sektionen? …
Till att börja med så kommer jag att försöka 
hinna ut och prata med medlemmarna om vad ni 
tycker är viktigt att facket (vår sektion) ska jobba 
med, ibland får man som man vill och ibland får 
man det inte, men det hindrar ju inte att försöka. 

Jag har även fått den stora äran att ta hand om 
kulturverksamheten tillsammans med Anders 
Berndtsson, Stefan ”Lell-Charlie” Johansson och 
Bobby Jansson, så kom gärna med idéer på vad 
ni tycker att vi ska försöka anordna, t.ex. idrotts-
evenemang, konserter eller dyl. som vi kan fixa-
biljetter till med bidrag från sociala fonden . 

Vad är på gång inom sektionen?….Ja, på P-

bruken går livet sin gilla gång, trodde vi...och då 
slog bolaget till med en MBL-förhandling ang. 
organisationen på P-bruket & Sulfaten. Förhand-
lingen är nu genomförd och bolaget kommer att 
gå ut med information inom kort. Det kommer   
INTE att bli några personalminskningar.  Flu-
tingbruket har jag börjat sätta mig in i, eftersom 
jag i ärlighetens namn inte har så stor erfarenhet  
om verksamheten där. Men det ska nog inte bli 
några större problem för både Jonsson och Ols-
son (Leif & Carina) svarar gärna på frågor och 
hjälper till. Sexan har ju lyckats ro iland två stora 
projekt som genomförts under RS-stoppet, en 
skopress och ombyggnad av rullmaskinen, så nu 
blir det åka av på flutingen.  

Lönemässigt så har ni väl redan sett att vi har fått 
711:- ökning sedan aprillönen. Nu är det bara 
dom sista 10% som finns  att fördela inom löne-
stegen och vi får hoppas att vi får en del av ka-
kan där .  

Jag vill passa på att önska er en varm, solig och 
mycket trevlig sommar och glöm inte att vila upp 
er på semestern så tar vi nya tag i höst ☺ . 

Tills nästa gång… 

Bosse 

det vara nog med det. Vi har fått prioriteringslis-
tor, så en del får helt enkelt bero när det blir som 
värst. Viktigast är väl att det som har direkt 
koppling till produktionen blir gjort i tid.   

Lokalavtalet för 2014 är nu klart, så nu blir det 
till att kolla så alla har rätt lön enligt det nya. In-
för förhandlingar om 2015 års lokalavtal finns 
framställan om lönegradsuppflyttningar, vi får 
avvakta och se vad som blir av detta. Man kan ju 
hoppas att det inte ska dröja så lång tid innan det 
blir klart, för snart är sommaren här och då blir 
det nog inte mycket förhandlat, kan jag tro.  

Semestervikarier är på ingång, några nya, några 
lite mer vana. De är varmt välkomna, i år som 
alla andra år.   

Varmt välkommen är också sommar, sol, värme, 
men där tycks det ha blivit något fel, brrr. Nu 
hoppas vi på en varm, skön och avkopplande se-
mester för alla. 

CS    
 

 

SEKTION PRODUKTION 

Hej på er! 

Som några av er vet så har Sektion Produktion (P
-Bruk , Flutingbruk) fått en ny sektionsordfö-
rande efter Christer ”Bobby” Jansson . Och vem 
är då denne nye förmåga… 

Jag heter Bo Knöös, 50 år, och kommer från 
Värmlandsbro . Gift sedan urminnes tider, 5 
barn, två katter . Jobbar som torkare på PM 1 (B-

laget)  började på P-bruket mars -83 på just PM 1 
som sommarvikarie (passare), gick vidare till PM 
3 (D-laget) som hjälprullare /passare till rullare 
för att sedan bli maskinförare fram tills man la 
maskinen i ”malpåse”. Så efter 25 år på 3:an fick 
man börja om på RM2 (E-laget) innan jag ham-
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HSO PRODUKTION 

Sommaren, när kommer den??!!  

Hej på er gott folk, semestrarna är på intågande 
med allt vad det innebär. En del kommer bara att 
vara, en del bygger/renoverar som tokar, en del 
åker ut i världen, en del åker Vänern runt i båt, 
en del bosätter sig i sin sommarstuga osv. För 
min del blir det någonstans i Sverige i vår ny-
gamla husvagn som vi köpt oss. Under våren 
sålde vi vår 9 år nygamla vagn och köpte oss en 
15 år nygammal vagn istället, större och bättre 
planlösning för familjen var det som gällde. 

Det har varit en hek-
tisk vinter/vår för 
mig, då jag varit in-
volverad i ett damm-
projekt på PM4. Det 
har inneburit bland 
annat kundbesök hos 
TETRA PAK i Mos-
kva och Hohhot, Inre 
Mongoliet. Två rätt 

så spännande resor i sig. Men det hade ju varit 
trevligt om vi hade åkt därifrån med nöjda kun-
der till oss, men så är inte fallet. I Moskva sam-
lade vi ihop fiber/ dammprover vid störningar i 
deras process. Och i Hohhot följde vi upp en 
provkörning som kördes i början av året utav 
oss.  Detta med damm är ju inte ett lätt problem 
att lösa vad det verkar, men vi får hoppas på att 
vi i fabriken på ett gemensamt sätt kan lösa detta 
snarast. 

Sektionen då? Företaget bjöd in Pappers till en 
MBL ang. organisationen på Papperstillverk-
ningen och Barr/NS i dagarna. Hur utgången blir 
återstår att se, dock är inga nedskärningar på tal. 

Vad det gäller arbetsmiljön så har vi haft ett par 
allvarliga olycksfall/ tillbud på vår sektion. Det 
är jätteviktigt med kommunikation vid säker av-
ställning och felsökning, vi ska inte heller vara 
inne maskinerna vid normal drift då det är rör-
liga delar i rörelse. Låt saker och ting ta den tid 
det behöver för att undvika allvarliga skador och 
i värsta fall dödsfall pga. stress eller att vi ska 
skynda oss igång för tillgänglighetens skull på 
maskinerna. 

Använd skyddsutrustning, tänk efter före och 
ta tid på er är A och O för den säkra arbets-
miljön.  

Ha en god sommar och trevlig semester, sen får 
vi se vad hösten har att erbjuda. 

HSO P-Bruk Patrik Nilsson 

HSO NS - FLUTING 

Vi har nu genomfört 2 stora projekt på Flutingen 
- ett nytt pressparti och ett RM-projekt. 

Positivt med Press Harder var att vi inte hade 
några allvarliga olyckor, trots att det jobbades 
dygnet runt med väldigt mycket folk. Vi gick 
skyddsronder varje dag, och hade säkerheten 
högt prioriterad.  

Fallskydd användes bra i projektet, några en-
staka som inte skötte det som det skulle. Mindre 
bra var att avspärrningar inte respekterades, det 
var överlag väldigt dåligt, vilket inte bara gäller 
entreprenörer utan även egen personal. Har vi 
avspärrningar så måste de respekteras! Det är 
också viktigt att de som spärrar av tar bort av-
spärrningarna så fort som möjligt när jobbet är 
klart. 

Projektet försenades med flera veckor och detta 
får väl projektledningen utreda vad det beror på, 
så att vi lär oss inför framtida projekt.  

Projektet med förbättrad säkerhet i RM har 
också haft en hel del bekymmer. Eftersom Press 
Harder var så försenad och kunderna tryckte på 
om att få rullar levererade så fanns det ingen tid 
för att trimma in RM. Den skulle fungera med en 
gång oavsett vilken kvalitet som kom från ma-
skin. Som alla förstår eller borde förstå, så fun-
gerar det inte så i verkligheten. Det här innebar 
att samtliga från maskin, tork, och rullmaskin 
hade det oerhört besvärligt att få det här att fun-
gera tillfredställande under uppstarten. Det 
måste finnas tid till igångkörning, allt fungerar 
inte bra med en gång. 

Många var missnöjda med utbildningen på RM.  
Det var mer som en information. 

Vi får naturligtvis hoppas att det blir bättre och 
stabilare drift i framtiden, så att arbetsmiljön 
hamnar på en acceptabel nivå igen.  

Vi har hittills i år haft 7 st. olycksfall utan från-
varo. Jag hoppas att vi kan fortsätta jobba utan 
att drabbas av allvarliga olyckor. 

Till sist så får jag önska er en skön sommar och 
en bra semester. 

Ha de så gött 

Leif  
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SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er alla.                    

Vi går vidare med våra lönegradsförhandlingar 
och jag tror att det kommer att bli bra, men vi får 
kämpa med vårt förslag, för företaget verkar inte 
så intresserade av det. De har lämnat sitt eget 
förslag och det ligger, säger de, men jag hoppas 
att vi kan prata ihop oss så att det blir bra för alla 
parter. Sedan kommer vi att ha en del andra för-
handlingar i år angående olika delar i vårt avtal. 

Vi får hälsa de nyanställda välkomna till vår ar-
betsplats, vi har fått några stycken nya på el-
sidan. 

Jag var ute med ett regionalt skyddsombud för 
Fastighetsanställdas förbund (städerskorna) och 
det var en upplevelse att se våra personalutrym-
men på olika ställen. Det var stor skillnad på hur 
det ser ut, jag fick skämmas på en del ställen - 
det var trasiga kakelplattor, trasiga golv och dör-
rar var under all kritik. Vi får se till att det lagas.   

Sören 

 

 

HSO UNDERHÅLL 

Hej! 

Revisionstoppet gick bra och alla har gjort ett 
kanonjobb, men tyvärr så drar våra olyckor ner 
vårt resultat. Vi måste samtliga ta oss i kragen 
och tänka på vår säkerhet så vi får en säkrare 
arbetsplats inom underhåll!  

Tänk på Din säkerhet och varna andra om du 
upptäcker fara. Bryt & Lås är det som gäller. 
Alltid! ”Skriv i PIA” är något som jag också vill 
uppmana er att göra, för det kan vi bara bli bättre 
på. 

Vi har haft en utbildningsdag för alla försäk-
ringsinformatörer, då vi hade besök från Folk-
sam som kom och hade lite information till oss, 
en mycket bra dag tyckte jag. 

Vi tog upp om det skulle finnas intresse för en 
liten informationsdag för blivande pensionärer. I 
så fall blir det Folksam och företaget som till-
sammans med oss genomför denna info. 

Vi som är försäkringsinformatörer: 

Leif Jonsson, Stefan Johansson, Christina   
Svensson, Johan Andersson, Patrik Nilsson, 
Lena  Säther, Anders Haugmo, Morgan Jakobs-
son, Anders Berntsson                       

Ha det gött // Stefan   
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LÄS FÖR MIG, PAPPA 
Detta är ett samarbete mellan Byggnads, Hotell och Restaurang, IF Metall, Kommu-
nal, Livs, Pappers, Seko, Transport och ABF. Läs för mej, pappa! med stöd av Sta-
tens kulturråd. Vill du veta mer? Kontakta Pappers avd. 96 eller närmaste ABF-

avdelning. www.abf.se/lasformejpappa  
 

Visste du …  
 

◊ att ditt barn utvecklar sitt språk redan från födseln att du som pappa är viktigare för ditt barns 
språkutveckling än vad förskolepersonal, lärare och andra någonsin kommer att vara  

◊ att ditt barns lust att lära sig läsa kommer långt före förmågan att lära sig läsa själv  

◊ att när du uppmuntrar ditt barns lust till böcker och läsning, så går det lättare att lära sig läsa  

◊ att ditt barns läslust stimuleras av att böcker finns i hemmet  

◊ att ditt barns läslust också väcks av att du själv läser att rim och ramsor, ordlekar, prat kring 
bilderböcker och läsning av sagor och berättelser är bra för ditt barns fantasi och språkför-
måga  

 

Syftet med Läs för mej, pappa! är att få män inom LO-förbunden att läsa mer böcker. Pappor som läser är för 
många barn den enda manliga förebilden när det gäller läsning. Det är viktigt att visa att berättelser, böcker och 
läsning också hör till männens värld. Det får betydelse för framtidens män, det vill säga dagens pojkar. För-
mågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens samhälle – och i framtidens.  
Att förstå vad andra säger och skriver är nödvändigt. Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och 
skrift är en färdighet som varje människa behöver för att försvara sina rättigheter på arbetsplatsen och i sam-
hället. Läs- och skrivförmågan, förmågan till inlevelse och medkänsla, främjas vid läsning av skönlitteratur. För-
mågan att läsa är starkt förknippad med ett demokratiskt samhälle präglat av solidariska värderingar.  

”Pappan jag minns från Läs för 
mej, pappa! i Göteborg kom 
fram efter förmiddagen och tog 
i hand. Han hade rakat huvud, 
ring i örat och var i trettioårsål-
dern. Sa att han hade en sjuårig 
dotter som han aldrig hade läst 
för, men ikväll skulle han göra 
det för första gången. Sedan 
skulle han börja läsa böcker för 
egen del också så att hon såg 
det. För han insåg att en dag 
skulle hon välja en man och då skulle hon antagligen 
leta efter en man som påminde om honom och då 
ville han att hon skulle få tag i någon som hade nå-
got innanför pannbenet. Till saken hör att jag hade 
berättat en liten historia om min dotter, och om hur 
barn gör som vi gör och inte som vi säger. Den här 
rakade killen berättade också att han tränade fot-
bollspojkar och han skulle banne mig se till att de 
fick klart för sig att de måste börja läsa böcker.”  

Torgny Karnstedt, 
en av de medver-
kande författarna  

 

Läs för mej, pappa! erbjuder dig: 
 

• En heldag då du får träffa en förfa�are och en barnboks-

bibliotekarie som lär dig mer om barns språkutveckling, 

läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åld-

rar 

• E� studiebesök på biblioteket 

• E� paket med böcker för barn och en bok �ll dig själv gra-

�s e!er avslutad träff 

Intresserad? Ring Christina S. 1485 
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FÖRRÅDET - GODSMOTTAGNINGEN 

Kvartingens ”flygande reportrar” har 
denna gång landat hos Förrådet och 
Godsmottagningen. Här arbetar fem per-
soner dagtid (2 på förrådet, 3 på 
godsmottagningen) med att hålla ord-
ning på mer än 30000 artiklar. Godsmot-
tagningen tar dagligen emot leveranser 
från Bring, DHL, DSV, Posten, Schen-
ker, JetPak, Tools och även våra interna 
transporter. Sex gånger om året har 
man inventering, då ska allt som finns 
på förrådet räknas. Detta går inte att ut-

föra på ordinarie arbetstid utan då jobbar 
man extra på helgerna. Under stopp-
veckorna är det också full rulle, då är 
förrådet öppet dagligen till kl. 19. Man 
har då extrapersonal inne, eftersom man 
arbetar tid även innan och efter stoppet. 
Arbetsmiljön är bra, tycker de anställda. 
Det är många lyft som ska utföras, men 
numera finns bra hjälpmedel för det 
mesta. Man väntar nu på att få bättre 
belysning inne i lokalerna där godsmot-
tagarna håller till.  

Hyllmeter efter hyllmeter (eller kilometer?) - här finns över 30000 
artiklar, var sak på sin plats.  

Självklart finns även plats för en 
del andra, mer säsongsbetonade 
nödvändigheter 

Hans Karlsson började på förrådet 1976. Han trivs 
bra med arbetet och tycker att det blivit bättre arbets-
miljö på senare tid, inte så mycket tunga lyft längre 
och bättre hjälpmedel. 

Ulf Persson har arbetat på förrådet de senaste tre åren 
och tycker arbetsplatsen är bra. Här är det lite trick-
sande och finmanövrering med truck ute i lagerloka-
lerna på gång 
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Här är väl den del av förrådet som vi är vana att se - utlämningsdisken och några hyllor där bakom. Efter att ha fått 
kliva längre in i lokalerna så förstår man hur enormt stort det är och hur mycket saker som finns i alla utrymmen. 

Trucken - ett bra och nödvändigt hjälpmedel, smidig och 
behändig, tycker Ulf som också är skyddsombud på om-
rådet.  

Personalen på Godsmottagningen - Arne Smedberg, som 
jobbat här 18 år, Carina Stenblom, 22 år här och Stefan 
Kretty, nykomling, 3 veckor på denna avdelning. 

Jobbet här passar mig perfekt, tycker Stefan Kretty, som 
provat runt på olika avdelningar på bruket, men som nu 
sedan tre veckor tillbaka arbetar tillsammans med Carina  
och Arne. 

Vi är i stort sett nöjda med vår arbetsmiljö här, säger 
Carina. Vi väntar nu på ny belysning och det är efter-
längtat, annars så är det mesta helt ok, tycker hon. 

Text: Christina Svensson Foto: Johan Andersson 
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Från Åstorpsvägen till…….. 
Jag befinner mig ofta på resande fot och 
mestadels går färden mot Stockholm. 
Många möten med människor sker,  män-
niskor på tåg, järnvägsstation, taxi, mat-
ställen och gator - på alla dessa ställen de-
lar vi utrymmet och rör oss mot ett tänkt 
mål. 
På en av mina resor till stora staden blev 
jag tilldelad en medresenär som i mångt 
och mycket hade stor lust att diskutera frå-
gor som tydligen låg medresenären närm-
ast i sin yrkesutövning, detta berörde ar-
betsmiljö och hälsa.  
Jag fick veta hur viktigt det var att inte 
sitta ner mer än tjugo minuter, därefter 
skulle det var bra för hälsan och inre orga-
nen med fem minuter i stående ställning. 

Jag lyssnade fogligt och samtalade medre-
senärens frågor och påståenden, när det 
senare framkom av samtalet att det fanns 
forskning som påvisade riktigheten, blev 
det ytterligare påtryckningar om hälsoa-
spekter, som övervikt och stress, vilket i 
viss mån kändes nära min egen person och 
därav visade jag mitt minskade intresse att 
samtala frågan. Medresenären blev påtag-
ligt berörd av mitt minskade deltagagande 
i samtal och ämne, vilket gjorde att frågan 
ställdes…du kanske inte vill prata? 
….Pinsamt, men så var fallet och detta vi-
sades tydligt från min sida. 
Det är en resa vi gör genom vardag och 
helg, vi försöker påverka makthavare för 
att kunna leva ett drägligt liv i samhället 

där stöd och hjälp 
till de svaga bör 
vara en prioriterad 
fråga. Visst, säger 
makthavaren, så 
ska det vara och så 
gör vi, sägs det. 
Men nu kommer 
den behövande och 
behovet av hjälp 
allt  närmare makt-
havarens 
dörr…..kanske 
börjar det bli pin-
samt? 

Frågan kommer då 
och då -  Vart Är 
Vi På Väg? 

                           
Stewe Cato 
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FÖRBUNDSBESÖK 
 

Den 11 juni hade 96:an besök av Kenneth Olsson från 
Pappers förbundsstyrelse. En rundtur på bruket och prat 
med medlemmar ingick i besöket. Många diskussioner om 
alla vikariatsanställningar och hur detta påverkar vår ar-
betssituation blev det. 

-FACKEN I GRUMS 
Från 1 juli blir LO-facken i Grums en kommitté. Verk-
samheten rullar på som tidigare i möjligaste mån. Un-
der valborgsfirandet sponsrade LO Grums nattvand-
ringarna som utgick från Går´n och bjöd på tacos.  
Som tidigare år så kommer det att arrangeras en tips-
promenad på Pappers avd. 96 GRILLFEST. Fina 
vinster utlovas, första priset är en sprillans ny cykel. 

PAPPERS  

FÖRBUNDSÅRSMÖTE 
 

Mötet hölls på Rönneberga kursgård 
den 21-22 maj och deltagare var alla 
Pappers ordföranden runt om i landet. 
Sedvanligt på ett årsmöte så fördrogs 
verksamhetsberättelsen och ekonomin. 
Styrelsen beviljades på revisorernas 
inrådan ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.  
Det fanns också ett antal motioner som 
diskuterades och i de flesta fall så gick 
mötet på styrelsen förslag och utlåtan-
den.  De gällde bl.a. skolinformation, 
ökade möjligheter till bättre informat-
ionsutbyte och samverkan för medlem-
mar och förtroendevalda, valanalys och  
ny introduktionsbroschyr. 
Viktigt att diskutera var den kom-
mande avtalsrörelsen, som snart drar 
igång (vårt avtal löper ut 31/3 2016). 
Efter att haft diskussioner i grupper så 
togs ett antal punkter fram som är extra 
angelägna.  Vi ser fram emot en spän-
nande vår! 
Gästföreläsare detta årsmöte var ener-
giminister Ibrahim Baylan, som enga-
gerat pratade om kärnkraft, målet med 
energipolitiken - att med så lite miljö-
påverkan som möjligt säkerställa trygg 
tillgång på el till företag och hushåll till 
överkomliga priser. En frågestund hölls 
efter hans tal och  det var många som 
ville komma till tals. Mötet beslutade 
även att enas kring ett uttalande om att 
inte avveckla Ringhals 1 och 2 i all 
hast och att dra tillbaka effektskatten 
på kärnkraft i väntan på energikom-
missionens förslag (hela uttalandet 
finns att läsa på pappers.se).   

CS 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut höst.  
 Har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/9 

Om Fritidsbanken 
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, ungefär som när 
du lånar en bok på ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrott-
ande och att bidra till en mer hållbar miljö där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje 
av. 

Tanken på en Fritidsbank kom från dia-
konen Karina Haak i Forshaga, som ville 
att alla skulle ha samma möjlighet till 
sport– och fritidsaktiviteter. Deje var först 
ut , de startade upp sin verksamhet 
2013. Grums började planera och förbe-
reda våren 2014 och öppnade sin verk-
samhet med invigning 25 oktober 2014.  
Syftet med Fritidsbanken är att: 
♦ Alla i Grums kommun ska få större 
möjlighet att spontanidrotta samt att 
prova flera olika idrotter och aktiviteter 
utan att ekonomin ska vara en begrän-
sande faktor. 
♦ Vi ska bidra till en bättre miljö ge-
nom att återanvända utrustning. 
♦ Vi kan erbjuda en meningsfull 
sysselsättning för personer som behöver 
arbetsträna. 
Organisationsmässigt finns en styrgrupp 
bestående av representanter från 
Svenska kyrkan (Grums pastorat), 
Grums kommun och ABF. 
En föreningsstyrelse med representanter 
från Svenska kyrkan, ABF, slalomklub-
ben och GIK finns som ska bedriva verk-
samheten. 
Vi hoppas att detta gynnar föreningar i 
Grums och ser fram emot ett gott samar-
bete. 


