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2017 

Grillfest i Sveaparken 

Pappers ordnade även i år en Grillfest i Sveaparken i Grums med lokala band. 
Det fanns också fiskdamm, hoppborg, ponnyridning och ansiktsmålning för 
barnen. Sen kom vår egen ”papperskanin” som ställde till med godisregn. 
För de vuxna fanns även grilltallrik och kaffe och kaka och alla barn bjöds på 
korv med bröd. 
Mycket positivt att vi anordnar grillfesten i Sveaparken i Grums tycker besökar-
na, det var 7-800 som kom den här gången. 
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Hej på er! 

bosses 

SIDa   

Vi vill bl.a. se över Samverkansavtalet med 
företaget då detta inte riktigt har fungerat 
enligt vår mening. Företaget vill se över 
skiftgången där vi måste se till att vi får ett 
inflytande då det handlar om vår arbetstid. 
Vill dock påpeka att företaget kan inte göra 
något utan att medlemmarna fått säga sitt. 
Sen har vi en hel del små saker att gå ige-
nom med både företaget och HR. 
Lokalavtalet, de övertaliga samt den nya 
organisationen. Om vi börjar med lokalavta-
let så lämnade 96:an in ett antal lönekrav 
och lite smått och gott i andra förmåner än 
lön. Tyvärr svarade bolaget att man inte har 
tid att förhandla i år utan vill lägga ut hela 
summan på 654 kr (327 + 327 kr) till alla. 
Vi tyckte då att bolaget kunde lägga till lite 
extra för att slippa årets förhandling men 
där var man benhårda INGA extra pengar 
förutom det avtalet ger. Vi kommer inte att 
ge upp våra avtalskrav utan vi kommer att 
lägga fram dem igen under hösten igen. 
En annan förändring som kom i samband 
med avtalet så enades Industriarbetsgivarna 
och Pappers centralt om den s.k. 70-

timmarsregeln d.v.s. man får inte överstiga 
70 arbetstimmar under en 7 dagars period. 
Detta gäller all personal, även personal med 
inlöst övertid. Vid arbetstid/övertid skall 
man räkna total arbetstid 6 dygn bakåt 
(rullande) och sedan se så man inte över-
skrider 70 timmar med dagens arbetstid. 
Brytpunkten är kl. 06.00 på dygnet enligt 
skogsindustriernas dygnsbrytning. Vecko-
vilo- och dygnsviloreglerna är som tidigare. 

Begreppet ”undantagsfall” är inte menat att 
någon stannar kvar ett helt skift om avlö-
sande person inte kommer eller att man har 
”ingen annan” att ta ut. 
Detta är att se som normalt. Det är mer fall 
där det är oundvikligt att personen skall 
vara kvar t.ex. man får inte igång processen 
vid uppstart där personen är en nyckelper-
son som inte går ersätta eller vid ett oberäk-
nat haveri. Om vi använder oss av samma 

undantag som vid dygnsviloreglerna så gör 
vi inga fel. 

Vad händer med de övertaliga. Vi i 96:an 
har fått hört av flera medlemmar ”att vad 
gör ni för dom övertaliga”. I dags läget kan 
vi inte göra mer än att påpeka för företaget 
att man måste kompetensutveckla personer-
na på listan så att de har en chans att få 
stanna kvar efter 1/1 -19. Vilken vi har gjort 
ett otalt antal gånger med varierande fram-
gång. Det är också jätteviktigt att den en-
skilde personen är alert och ligger på arbets-
givaren om kompetenshöjande åtgärder. 
Man får ju inte glömma att man han ett eget 
ansvar också. När ett ev. varsel om uppsäg-
ning kommer har den enskilde två veckor på 
sig att överklaga beslutet (kom in till ba-
racken så hjälper vi er) och då startar för-
handlingarna med företaget ang. LAS och 
ev. omplaceringsutredning. Kommer vi inte 
överens med företaget lokalt hamnar ären-
det centralt vilket innebär att förbundet 
kommer ner och förhandlar och som sista 

Då var det dags för en ny kvarting och vad ska vi skriva om denna gång?  
Semestern var som vanligt för kort, dock utan regn denna gång, vilket får ses 
som en fördel. Nu börjar ju fabriken att rulla normalt efter allt strul i sommar. 
Vad ska vi jobba med inom avdelningen under hösten?  
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åtgärd om förbundet anser det möjligt att gå 
till AD (Arbetsdomstolen). Så ser proces-
sen ut, vi kan alltså bara fortsätta ”Tjöta” 
på företaget om utbildning i nu läget ef-
tersom ingen är uppsagd. 

Vi kommer även att gå en tuff höst/vinter 
till mötes med många utbildningar både på 
egen personal samt de projektanställda in-
för den nya organisationen då flera av våra 
medlemmar kommer att starta sin utbild-
ning mot KM7. Så jag skulle vilja ta detta 
tillfälle i akt att vädja till alla medlemmar. 
TÄNK PÅ ER SÄKERHET nu när det är 
mer folk i rörelse på skiften. Tänk även på 
att fritiden är viktig för återhämtning när 
man jobbar skift så att ni inte sliter ut er i 
förtid. För även om man kanske inte har ett 
fysiskt jobbigt arbete så kan det slita på en 
psykiskt om man känner press, osäkerhet 
och trötthet.  

En annan sak som måste upp i dagsljuset är 
det som hände i somras med de sexuella 
trakasserierna mot våra städerskor i P-

bruket. Någon/några personer skriver ned-
sättande kommentarer på sociala medier i 
tron att de är utanför Gruvöns synhåll även 
mycket klotter på toaletten nere vid gamla 
matsalen har förekommit detta är TOTALT 
oacceptabelt och kan leda till sparken om 
företaget får nys om vem/vilka det är som 
håller på med dessa dumheter. Så ser ni nå-
gon som håller på att prata nedsättande om 
tjejerna som städar så sig ifrån, du skulle 
väl inte vilja att nån pratade/skrev så om 
din dotter, flickvän eller fru.  

Har det hänt något annat av intresse sen 
senast…Ja just de, Claes Hansson har slutat 
som HR chef och gått vidare till nya utma-
ningar och när ni läser detta så är nog den 
nya HR chefen på plats. Papperstillverk-
ningen har fått en ny chef efter Christian 
Persson som heter Peter Jonsson och kom-
mer från Stora Enso i Skoghall. 

Jag skickade även Johan på Förbundskon-
ferensen som gick av stapeln på Arlanda 
under dagarna två. Där diskuterades bl.a. 
våra lokalavtal och övriga överenskommel-
ser som sidoavtal vi har ute på bruken. Var-
för görs nu detta, framför allt att vi tillsam-
mans med förbundet kommer att se över 
avtalen för att få förslag på hur man kan få 
bättre och framförallt starkare avtal. 

Man diskuterade även arbetsgrupperna som 
tillsattes vid de senaste avtalsrörelserna och 
hur förbundet ska arbeta med följande frå-
gor. 

Lön  

”metod för att utveckla löneprocessen 
och lokala lönesystem” 

Arbetstid & Löneskydd 
”arbetsgivarens dröm om att an-
vända sig av driftformer anpassade 
efter verksamhetens behov, arbetsti-
der m.m.” 

Pension, Livsarbetstid & ATK  

 ”hur ska förbundet jobba med 
denna fråga framöver” 

Skiftbytesregler  

 ”se över befintlig reglering och ta 
fram förslag på en möjlig omarbet-
ning av regelverket till parterna” 

Entreprenadfrågan  

 ”hur kan vi förbättra säkerheten vid 
entreprenadarbeten inom massa 
och pappersindustrin? Fokus ska 
finnas på upphandling av entrepre-
nadtjäntser, entreprenör/
underentreprenörer” 

Flexibelt & Gränslöst arbete  

 ”gränsen mellan arbete och fritid/
återhämtning börjar bli otydlig” 

Samverkansavtalet  

 ”ett föråldrat avtal som ska uppdat-
eras och revideras” 

Till sist diskuterades frågan om hur vi job-
bar lokalt med medlemsrekrytering. 

 

Så till sist vill jag bara säga till er - 

Tänk till före, innan jobb körs igång så 
ni kommer hem i samma skick som ni 
gick till arbetet.  

 

Till nästa gång  

Bosse 
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       SHSO 
Tf. Stefan Johansson tfn 41778 

Hej! 

Det vi håller på med på skyddssidan just nu är att vi har kört en testpilotgrupp för beställning, mottagning 
och kontroll av ställningar. Deltagare var 7st. Chefer, 1st. UH– controller, 1 st. UH-ingenjör och 5st 
skyddsombud. 

Målsättning och innehåll: 

Få kännedom om vad som finns på marknaden för Ställningstyper 

Känna till användningsområdet för respektive typ av rullställning, rör, kopplingsställningar, systemställ-
ningar, hantverkarställning 

Kontroll, övertagande och användning 

Målsättning: 

Känna till föreskrivna krav för kontroller vid övertagande och under använd-
ning. 

Känna till vilken dokumentation som ska tillhandahållas vid övertagande. 

Innehåll: 

AFS2013:4 55–57.59–61 och 65§§ 

Plan för uppförande, användning och nedmontering. 

Dimensioneringshandlingar 

Fakta om ställning-checklistakontroll, ställning 

Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel för  

prefabricerade ställningar. 

Det denna kurs syftar på är att vi ska få till tydligare och effektivare dialog mellan partnerna, kännedom 
om föreskrifterna vad som gäller angående ställningar på bruket och förståelse för partnernas olika ansvar 
enligt våra föreskrifter. 

Lite allmänt från dom som närvarade på kursen: 

Allmänt tyckte vi kursen var bra och lärorik, det var en mycket bra kursledare som visste vad han pratade 
om.  Det våra skyddsombud som närvarade kom fram till är att vi inte har full koll på reglerna runt om 
vad som gäller med ställningar här på bruket, inte minst vad ett skyddsombud ska kolla på vid en skydds-
rondering 

Det vi pratat om på våra skyddsträffar är att nu kommer vi genomföra riktade skyddsronder på ränndal-
galler samt grettingar på hela fabriken. Så detta vi jag att vi tar med oss på respektive skyddsgrupp. 

Skydd och Säkerhetsdagar är spikade, i år vi kör dom 15/11 och 16/11  mellan kl. 11.00 -15.00. 

Som vi ser ute nu i skrivande stund så börjar det bli mörkt och grått ute så tänk på att använda varselkläd-
sel när ni cyklar och går hem från jobbet. 

 

Tänk på Din säkerhet och varna andra om du upptäcker fara.  
Bryt&Lås är det som gäller … Alltid!  

 

Var rädda om er! 

AHSO Stefan Johansson  

stefan.k.johansson@billerudkorsnas.com 

0555-41778   072-710 59 35 
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Höstens medlemsutbildningar krockade tyvärr med annan utbildning som bedrivs inför KM7. Det är svårt 
att göra så att det passar och inte kolliderar med en massa annat, 96:an beställer lokalerna på Gruvan i 
början av året och sen ska det även bokas in ev. föreläsare och alla fackliga företrädare som är delaktiga 
ska göra tid i sina kalendrar. Det har visat sig mer och mer svårt att få det här att gå ihop och nu, med 
Next Generation, så är det näst intill omöjligt. Det är också orsaken till att en del springer från och är på 
andra möten till och från under utbildningsdagarna. Trots detta så är det många som har deltagit, närmare 
80 medlemmar i denna omgång, bra uppslutning! 

Eftermiddagen på vår medlemsutbildning ägnades åt besök från Hjärnkraft och en intressant föreläsning 
av Leif Thorin som talade om psykisk ohälsa, utbrändhet och utmattningsdepression. Han har själv varit 
drabbad och berättade om hur det ställde till det i hans liv. Vi fick insikt i hur man kan tyda olika signaler 
och vad man kan göra åt det. Hans uppmaning är att vi ska tänka mer på oss själva och att det finns saker 
som är viktiga i livet som vi ska vara rädda om.  

Tidigare i år så har vi även haft en utbildningsdag 
för avdelningsstyrelsen angående LAS där Pontus 
Georgsson från Pappers friskade upp våra kun-
skaper så att vi är väl förberedda inför kommande 
förhandlingar. Man säger skämtsamt hos förbun-
det att avd. 96 är den pappersavdelning som är 
bäst utbildad i LAS, så då får vi väl se om kun-
skaperna nu kommer till nytta. 

Dags för en efterlysning! Önskemål finns om att 
starta en kurs i dragspelande (knappdragspel) och 
då behövs det några fler intresserade. Känner du 
för detta, hör av dig till mig så får vi se om vi får 
fart på ruljangsen (tfn 41485).  

Glöm inte bort att du har rätt att få kursavgiften 
tillbaka från 96:an efter genomgången kurs! 
Kanske finns det även någon annan idé på något 
man skulle kunna lära sig mer om? 

 CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 

Medlemsdialog 

 

I september hade vi besök 
från Pappers förbund, Per-
Anders Petterson. Han var här 
för att träffa förtroendevalda 
och även ta en rundtur på bru-
ket för att prata med medlem-
marna. Johan A. tog honom 
med ut i verkligheten och man 
hann besöka flera avdelningar 
och manöverrum. Diskussion-
er blev det såklart, mycket om 
löner, ATK och pensionsav-
sättningar.  

Kom ihåg! 
 

Glöm inte vår tandvårds-

förmån, kom till 96:an 

och lämna in dina kvit-

ton senast 15 januari 

2018 om du kommit över 

kostnader på 1200 kr un-

der året som gått.  

(Se regelverket på vår 

hemsida) 
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har gått i pension under vår/sommar som vi vill 
tacka för trogen tjänst på bruket. 

Det är inte så mycket att informera om från dom 
olika avd. men det som jag har fått info om så var 
det väldigt strulig början av sommaren men sedan 
har det gått bra Det blir mer och mer jobb i NEXT 
Generation, där jag är med som skyddsombud. 
Men jag finns tillgänglig för andra frågor också, 
ring eller kanske ni  springer på mej ute på fabri-
ken. 

Nu kör vi igång med medlemsutbildningar under 
hösten med 3 tillfällen, den 4/10-10/10-18/10, ring 
eller mejla till Christina Svensson senast fredagen 
veckan före utbildningsdagen. 

Avtalet 2017 är påskrivet och företaget ska betala 
ut resten till alla, och det blev 327 kr.  

Vid skrivande stund så har jag inget mer att skriva 
om. 

Ännu en gång var rädda om er på både innanför 
och utanför grindarna. 

Sektionsordförande Massatillverkning 

                                                        Peter Svensson 

 

HSO MASSATILLVERKNING 

Hej alla på Massatillverkningen 

Nu är semestertiderna slut för detta år, jag hoppas 
ni har haft en bra semester och att alla fått ladda 
batterierna så man orkar jobba fram till nästa se-
mester. Hoppas också att det blir en bättre sommar 
nästa år,  det blev ju ingen riktig sommar i år tycker 
jag, som hade semestern i augusti. 

Här på massatillverkningen verkar det flyta på, 
inga allvarliga olycksfall under sommaren, trots att 
det är mycket i görningen på vårt område. 

Det byggs nya rörbryggor som man har varit med 
och gått skyddsronder på och det har inte varit 
mycket att klaga på, jag tycker att man sköter sig 
bra. 

Jag har även gått en skyddsrond på KM7 bland alla 
maskiner o pålmaskiner, man tycker att det skulle 
vara rörigt men det funkar bra ute på ”Pampas” 
med alla olika byggarbetare. 

Jag har varit på första hjälpen och krisstöd-

utbildning för repetition, det ska köras vartannat år, 
det är bra. 

En händelse värd att nämna: Det började brinna på 
manöverplanet utanför manöverrummet SK2, uppe 
under taket vid en skruv där det är fett och massa, 
det var en rörgenomförning som inte var täckt där 
det kom ner gnistor vid rivning av utrustning. 

Johan A 

 

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hej igen på er, alla på massatillverkning. 

Då är vi igång igen efter sommarledigheten. Jag hop-
pas att ni har haft en fin semester, det som var mindre 
bra var vädret kanske? En del uppskattar bara att dom 
är lediga för att ladda batterierna för en lång vinter 
som kommer inom en tid. Under juni juli så jobbade 
jag skift på ordinarie arbete Mix/P7. Även om jag 
jobbade så fick jag mejl samt telefonsamtal om lite 
olika saker och det är bra tycker jag, så jag hoppas att 
dom som tog kontakt fick reda på det som dom und-
rade över. Om inte så kontakta mej igen.  

Lite om min semester, vi åkte ner till kusten 
(Grebbestad) några dagar, sen åkte vi runt i Värmland 
och besökte lite olika ställen som man inte tänker på, 
men vad mycket fint vi har sett! Vi ska vara stolta 
över att vara bosatta i Värmland med så mycket se-
värdheter. Vi åkte till Sjötorp och hyrde cyklar och 
trampade längs med Göta Kanal några mil. Kanon-
resa, det kommer jag även göra nästa år.  

På vår sektion har det sett ut som tidigare år med be-
manningen, alltså lite bättre än dom andra åren. Och 
så får vi tacka ännu en gång för våra semesteravlösare 
där dom har varit till stor hjälp under 3 månaderna. 
Sen har några fått förlängt (Projektanställning) efter 
sommaren för att hjälpa till vid sjukdom samt vid ut-
bildningar på dom olika avd. Vi har haft några som 
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NEXT GENERATION INFRA. 

Nu börjar nya magasinet att ta form och när det gäller 
armering så är ca 50% klart och gjutet golv ca 20-25%. 
Det verkar vara skapligt i fas med tidplanen. Snart är 
det v. 42 -45 och då börjar jobb med stora lyft nere vid 
nya vattenreningen och detta skapar ett visst kaos runt 
trafiken som ska färdas igenom detta område. Det har 
varit en första skyddsrond kring trafik som blir drab-
bad av detta och man har kommit fram till att logisti-
ken för all trafik blir drabbad på nåt sätt. Asfaltering 
på jvg spåret mot diesel tanken, hur långt ? Man ska 
skapa väg för att så smidigt som möjligt kunna passera 
med alla fordon. En tanke är att inte för många lastbi-
lar som ska lasta nere vid sjömagasinet ska stå på kö 
inne på området, men hur det ska gå till väga är inte 
utrett ännu då köer på utsidan porten kan skapa pro-
blem även där. Stödbenen för rulltransportören från 
KM7 till nya rullagret börjarman arbeta med v.41. Det 
är ytor kring centralförrådet och gångstråket som drab-
bas vilket innebär att gångstråket förändras flera 
gånger under tiden som detta pågår. Hela området på 
bruket kommer att vara trångt och vi får alla hjälpas åt 
att försöka förhindra olyckor så de inte uppstår på 
grund av att vi inte visar hänsyn mot varandra eller tar 
onödiga risker. 

Grillfesten nere vid Sveaparken har blivit ett trevligt 
och välbesökt evenemang som lockar folk trots kon-
kurrens av Nysätermârten och Lillerudsdagar. Vädret 
har varit på våran sida och det är naturligtvis en positiv 
faktor för antal besökande. Musikunderhållningen, 
som är och varit ett uppskattat inslag i vårt program, 
fick sig ett backslag då ljudanläggningens ansvariga 
inte fick till ljudet riktigt ordentligt under hela dagen. 
Det problemet är förhoppningsvis löst tills nästa år, 
annars tror jag de flesta besökare trivdes, absolut bar-
nen som fick uppleva godisregn av en kanin modell 
större. Många andra aktiviteter pågick under hela da-
gen och var uppskattade även av den äldre publiken, 
lotterier och information från olika stånd som fanns 
runt i området, alla  verkade trivas. Sist men inte minst 
all den goe körven och kasslern ihop med potatissalla-
den som såg till att de flesta inte var hungriga plus 
efterätt med kaffe å kake. 

HSO/ORDF Anders.  

 

SEKTION EFTERBEARBETNING 

Hejsan! 

Nu är sommaren inne på sluttampen och för min 
del varit bra, kanske skulle det kommit lite mera 
regn. Men enligt nån väderguru så var det den kall-
aste sommaren (genomsnittstemp under somma-
ren) sen mitten av artonhundratalet. Det finns fort-
farande många som går i kortisar och de verkar 
inte tycka väderleken stör deras egen temp (kanske 
nån i min ålder som har en termostat som kanske 
skulle behöva kalibreras).  

Jag börjar med något positivt som att vår arbets-
miljö blivit renare eftersom städmaskinen varit i 
våra magasin måndag-fredag så har damm och 
andra sot liknande artiklar blivit klart färre. Men 
arbetsmiljön i våra magasin har i övrigt varit under 
all kritik under sommaren när det gäller tonnage 
och antal kollin i magasinet. Vi har haft det rent ut 
sagt bedrövligt! I denna miljö så ska halva ordina-
rie styrkan med hjälp av sommarvikarier med 
många nya och oerfarna truckförare verka. Detta 
har gått bra överlag ändå, men det har blivit en hel 
del skador på rullar som står på platser som gör 
utrymmen minimala och innebär stor skaderisk. 

Truckarna blev servade och genomgångna före se-
mestern, men i slutet av sommaren så larmade näs-
tan varje truck för service. Och lasttruckarna hade 
problem, så vissa dagar fick personalen turas om 
att sköta lastningen med endast en truck. Det kan 
tyckas att sådana problem inte ska hända inom Bil-
lerud/Gruvön. Om dessa problem beror på truck-
kvalitén eller att det blir vissa perioder med mycket 
jobb så truckverkstan inte hinner med så måste 
möjligheten att ta in extra resurser (truck reparatör) 
finnas, eller? Nu under hösten så kollas det på 
dessa problem tillsammans med företaget och 
truckgruppen.  

Lön—lokalavtalet blev klart och delades ut lika för 
alla, detta berodde på att företaget inte hade tid att 
förhandla och sista delen blev 327 kr och totalt 
654kr/mån.  
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SEKTION LAB. 

Alla är åter i selen efter 
en välförtjänt semester 
och nu börjar det så 
smått dra igång med 
utbildningar inför att 
arbeta på vår sprillans 
nya maskin, världens 
modernaste kartongma-

skin! Alla har genomgått tester för att se vad man 
behöver komplettera så att man kommer in i rätt 
nivå i utbildningen och en del av dessa grund- 
och kompletteringsutbildningar har redan dragit 
igång. Det lär bli ett pussel med personal framö-
ver, det är ju inte alltid utbildningarna ligger på 
fritid. Och om så är, så blir det ju en massa över-
tid som sedan kanske tas ut som ledighet, med all 
rätt, man behöver även tid för återhämtning och 
kanske även reflektioner efter utbildningspassen.  

Projektet Next Generation rusar på, nu är i stort 
sett allt spikat hur det ska se ut på nya labbet. En 
referensgrupp finns (med bl.a. E-skiftet) som ser 
lite extra på ritningar, lokaler och provningsut-
rustning och -rutiner. Allt blir ju nytt, nya kvali-
téer, ny apparatur, ny personal och nya arbetssätt. 
De flesta ritningar och förslag finns även ute på 
lab. för att alla ska ha chansen att säga sin me-
ning. Sen blir det väl så i slutänden att det ändå 
är något man inte tänkt på eller något som man 
finner en bättre lösning på efter ett tag.  

Det är ganska rörigt i trafiken inne på fabriksom-
rådet numera och värre lär det väl bli när det ska 
stängas av en del när nya rörbryggan ska in och 
upp. Vi får vara extra försiktiga och ta det lugnt, 
inte ha så bråttom, under den här perioden nu när 
bygget pågår. Nu kommer den mörka tiden också 
och belysning kanske inte alltid räcker till, så ta 
det vackert där ute. 

          CS 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Hej på er! 

Jag sitter här och funderar på vad som hänt sedan 
sist? Sommaren har passerat med semestrar, vil-
ket har inneburit många nya ansikten på golvet, 
både vad det gäller semestervikarier och projek-
tanställningar. Hur man ska kunna förmedla ut 
kunskapen från de som försvinner från pappers-
tillverkningen är svår nöt att knäcka. Samma vad 
det gäller att kunna ta till sig flera år erfarenhet 
på ett säkert sätt på kort tid, vilket också är en 
svår nöt att knäcka.  

Det påbörjas nya utbildningar hela tiden, vilket 
kan vara påfrestande för dom som ska dela med 
sig och vidarebefordra sin kunskap. Men vad vi 
än gör, så måste vi tänka extra mycket på säker-
heten i dessa faser.  

Det pågår diskussioner hos företaget angående 
skiftlagens sammansättning i framtiden inom 
Papperstillverkningen. Tyvärr så fungerar inte 
samverkan med fackliga parter och AG i skri-
vande stund. Vi måste få till en bättring på just 
samverkan, från både AG och fackliga sidan. 

Vi har fått frågor ang. skifttillhörigheter på pap-
perstillverkningen efter 1 jan 2018 och i skri-
vande stund är detta inte klart. OBS! Tänk på att 
inte planera med att få den semesterperiod som 
ni tror att ni ska ha 2018, pga. att det inte är klart 
med hur fördelningen mellan skiftlagen kommer 
att se ut. Företaget har inga skyldigheter att ge 
oss just den perioden som vi tror att det är tänkt, 
bara att vi får en sammanhängande semester un-
der juni, juli och augusti. 

Förövrigt så går vi mot nya tider på fabriken. Po-
sitiv anda på arbetsplatsen är något som vi alla  
borde bli bättre på, för jag anser att man ska inte 
behandla andra på annat vis än man själv vill bli 
behandlad. Påhopp, mobbning, kränkningar hör 
inte hemma på arbetsplatsen eller ute på sam-
hället heller för den delen. Det är faktiskt så att 
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en person kan dra ner stämning och därmed för-
sämra arbetsmiljön för ett helt arbetslag, vilket 
ingen tjänar på i längden, varken som kompis, ar-
betstagare eller arbetsgivare.   

Den andra halvan av den lokala lönedelen är nu 
klar, den blev 284: - generellt till alla, plus året-
runttillägget vilket blir 327: - Vi får utbetalt retro-
aktivt från 1/4-17 i septemberlönen, där läggs även 
OB:n  på för dessa månader. Totalt i år blev löne-
påslaget 2,47 % inklusive åretrunttillägget och det 
motsvarar 654: - per månad. 

Ni som är nyanställda på Gruvön, är välkomna att 
komma in till Röda Baracken för att skriva in er 
som medlem eller byta till Pappers avd.96. 

Under hösten och våren, kommer vi 
från avdelning Papperstillverkningen 
se över hur vi kommer jobba och fin-
nas tillgängliga för medlemmarna i 
Pappers.  

Som vanligt så är det bara att ringa, 
maila eller stoppa mig på golvet om ni 
har frågor och funderingar.  

Ordförande Papperstillverkningen/ 
Fluting 

Patrik Nilsson  

Tel. 0555-41039     

Mail patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

SO  PAPPERSTILLVERKNING 

Hej. 

Sommaren får man nu tyvärr räkna som över, det 
brukar komma några fina septemberdagar, men 
september har än så långe mest bestått av regn. 

Jag hoppas alla haft en bra semester, och vilat upp 
sig ordentligt inför höstens utmaningar, och alla 
sommar/projektanställda som inte haft någon se-
mester fått några bra friveckor att ta igen sig på.  

Det pågår många utbildningar för pappersbruket 
hela tiden, nästan som ett löpande band. Det känns 
som att personalen nästan är uppdelad i 2 grupper, 
antingen så utbildar man en kollega eller så utbil-
das man av någon. I något fall så kan det till och 
med vara både och samtidigt, vilket inte är riktigt 
bra. 

Vi har under året, till dags datum haft 11 stycken 
olycksfall med frånvaro, 7 stycken av olycksfallen 
är anställda av Gruvön och 4 stycken är entrepre-
nörer. Alla 7 olycksfallen har inträffat på pappers-
bruket. Många av olycksfallen kan man tycka är 
”otur” och nästan alla olycksfall är arbetsuppgifter 
som man gör dagligen. Men med mindre stress, att 
inte ta några genvägar samt en egen liten riskana-
lys i huvudet innan man utför arbetsuppgiften så 
tror jag man kan undvika många olycksfall, både 
de med och utan frånvaro.  

Det är ingen som tackar oss för att vi gör ett 
snabbt arbete om man fuskar i säkerhetsrutinerna, 
speciellt inte om vi får men för livet. 

Ta hand om dig och dina arbetskamrater, det är 
tillsammans vi medverkar till en trivsam arbets-
miljö. 

Det har även framkommit att en person som job-
bar inne på Gruvöns område blivit sexuellt trakas-
serad, detta är naturligtvis helt oacceptabelt.  

Håll ögon och öron öppna, våga säg ifrån ifall ni-
vån på språket inte är okej. 

Vid årsskiftet 2017/18 så kommer jag lämna job-
bet som huvudskyddsombud i pappersbruket, detta 
p.g.a. att jag kommer börja studera till operatör 

KM 7, nytt tillfälligt HSO kommer att 
utses. 

Sen under 2019 så får man se hur det 
ser ut med skyddsorganisationen när 
vi bara har 3 pappersmaskiner på 
Gruvön.  

HSO P-Bruk 

Fredrik Nilsson 

0555-41335 

fredrik.nilsson@billerudkorsnas.com 

HSO - FLUTING 

Just nu så har vi mycket utbildningar för vår per-
sonal. Främst alla vikarier, men även egen perso-
nal som skall utbildas för att de som skall till KM7 
kommer att vara borta en hel del framöver. Tyvärr 
så bryts många utbildningar för att det oftast fattas 
folk. De som skall till KM7 från oss är Jan Olsson, 
Lillebror, Magda, Veronika, Peter Mogren, Elli-
nor, Robin, samt Ulf Andersson.  

Omrullningsmaskinen har under en längre tid 
krånglat. Många har varit inblandade i att försöka 
få den att fungera på ett bra sätt. Nu kommer det 
att bli ett projekt för att uppgradera systemen så att 
det förhoppningsvis blir lättare att producera god-
kända rullar. 

Det kommer att bli ett projekt för att uppgradera 
packen. Idag är det problem för packen att hinna 
med när vi kör liten dia samt 4 och 5 banor i set. 
Minsta lilla krångel i packen så får vi lägga rullar 
på golvet.  

Vi har haft en förstudie eller en träff för att titta på 
förbättringar vid omslagsbyte.  Carina, Magda, 
och Kristina Larsson var med på den träffen. Vi 
har nu en lista i rullmaskinskuren där alla skiftlag 
kan skriva in önskemål om förbättringar och idéer 
för att packen skall bli bättre i framtiden. Det är 
bra om så många som möjligt försöker tänka till 
och skriva ner sina idéer, det underlättar för fram-
tiden.   
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Just nu så pågår det en riskanalys på alla arbetsmo-
ment för att se om farten kan ökas till 800m/
minuten. Det skall i så fall ökas med 10m/minuten 
åt gången upp till 800m/min. Vid varje ökning så 
skall en ny riskanalys göras och utvärderas. Peter 
Mogren och Ellinor sitter med i den här gruppe-
ringen. Valmet håller också på med en genomgång 
av valsar efter alla haverier vi har haft. Jag vet inte 
i dagsläget hur långt dom har kommit. 

Spontant känns det viktigare att kanske inte ha så 
bråttom med att analysera om man kan öka farten, 
utan istället lägga mycket mer kraft på att försöka 
åtgärda alla valshaverier vi haft på sistone. När vi 
har fått kontroll på varför vi har så många valsha-
verier samt vad det beror på, kanske vi kan tänka 
på att kunna öka farten i framtiden. Vi har också 
fått en ny instruktion efter valshaverierna— vi får 
inte gå in under maskinen för att göra rent eller 
inspektera under drift, maskinen måste köras på 
kryp för att man skall få gå in. Detta för att inte 
riskera några olycksfall med nedfallande delar från 
maskinen. 

Till sist så gäller det att arbeta lugnt och säkert 
även om det är hög produktion och krångel. Det är 
väldigt lätt att säga att man inte skall stressa, men 
när det krånglar är det inte lätt att vara lugn i alla 
lägen. Det är då vi får hjälpas åt att påminna 
varandra om att inte hetsa upp oss för mycket.  

Det kanske måste få ta lite längre tid ibland så att 
inte säkerheten äventyras. 

Leif 

SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er! 

Nu har hösten med regn och rusk kommit till oss 
det många nu kanske ser fram emot är älgjakten  

Kompetens är något som det har varit mycket dis-
kussioner om när man pratat om den nya organisat-
ionen. Jag, Thomas M, Martin S, Bosse K och 
Kristina K har varit till Volvo i Köping för att titta 
på hur de har löst sin utbildning på personal. De 
såg att man måste börja utbilda cheferna först så 
att de är med på båten, annars fungerar det inte. 
Utbildningen som sådan såg bra ut och de gör en 
kartläggning var man står och sedan ser de vad 
man behöver för utbildning. Men det finns ett pro-
blem— hur ska företaget ge utbildning till de per-
soner som har kompetensbrist inför 2019. Vi får se 
hur det går. 

Lönegruppen (som var den samma som åkte till 
Köping) fick också lite info, det gav oss inte så 
mycket men en grej var bra— vilken utbildning du 
än har så är du ny på jobbet när du börjar, då är det 
en ingångslön som gäller, sedan är det mentorn 
som man jobbar med som bedömer om man ska få 
en lönegrad. Man hade fyra steg i sin löneserie, det 
måste innebära att ingångslönen är rätt så bra på 
företaget.  

Lokala avtalet är nu klart, det delas ut lika till alla 
grupper på Gruvön, det innebar 327 kr och för-
hoppningsvis 
betalas detta 
ut i septem-
berlönen. 

Det är sedan 
lite prat om 
bemanningen 
och nu går 
företaget ut 
med annonser 
på de platser 
som det sak-
nas inför 
2019.  

Det kommer hända mycket nu, med uppsättning av 
rörstöd för rörbryggan och sedan kommer rörbryg-
gan att monteras i oktober. Då kommer det att bli 
trångt runt P7 och mixeri. När dessa lyft sker, re-
spektera alla avspärrningar så att alla kommer hem 
till sina familjer och att ingen olycka sker. 

Sedan en påminnelse om vår medlemsutbildning 
som sker 4,10,18 oktober, välkomna. 

Mvh Sören. Tele 41396 

Soren.johannesson 

@billerudkorsnas.com 
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”Tour de Paris” med Team Rynkeby 

Nu har vi gjort årets stora cykelresa till Paris! 

Vi smygstartade den på lördagen den 8 juli ganska lugnt med att sätta oss på tåget i Karlstad 
mot Göteborg, stora förväntningar fanns i hela det värmländska gänget på ca 30 cyklister samt 
ca 10 stycken i serviceteamet. Väl i Göteborg hämtade vi ut våra cyklar som vår lastbil trans-
porterat ner dagarna innan. 

 

Vi cyklade från Göteborgs centrum till Mölndal för att möta upp Göteborgslaget, tillsammans cyklade 
vi till Partille Golfklubb för att äta 
lunch. 
Vidare tog vi oss mot ”Hoppets Hus”, 
som är Barncancerfondens Västra 
kanslihus, där väntade vi även in 
Team Sjuhärad. Vi fikade lite, fick in-
formation om Barncancerfonden 
Västras arbete.  
Alla cyklister fick med sig heliumbal-
longer och cyklade vidare mot Drott-
ning Silvias Barn- och Ungdomssjuk-
hus, där vi mötte sjuka barn som or-
kade och fick vara ute, anhöriga till 
både barn och cyklister. 
Barn som inte kunde vara ute, men 
inte var isolerade, kunde stå i fönstret 
för att kolla på oss. 
 

        Efter ett tal så släpptes alla ballonger samtidigt.  

Efter ett kort mingel framför sjukhusentrén fortsatte vi vår prolog ge-
nom Göteborg mot en park vid Tysklandsterminalen där Göteborgs-
lagets vänner och anhöriga tog adjö och önskade oss lycka till. 

Vi i Värmland hade vår prolog torsdagen innan i Karlstad för att vinka 
av släkt och vänner. 
Sista cykelturen i Sverige var en kort tur över vägen och upp på fär-
jan mot Kiel. 
 

På söndagsmorgonen öppnades sig bogvisiret på båten mot ett so-
ligt Tyskland och nu var det nära att resan började på riktigt. Första 
dagens etapp var mellan Kiel och Seevetal, en cykeltur på dryga 17 
mil, på tyska fina landsvägar med fina bokskogar och många majs-
fält. Inte många backar utan väldigt platt, så milen rullade på väldigt 
snabbt. 

Detta var en spännande dag där vår lastbil med all mat gick sönder 
under lördagen och stod på en tysk verkstad hela söndagen, så vårt 
serviceteam fick jobba hårt med att få fram mat till oss i ett Tyskland 
där nästan allt är stängt på söndagar. Men de löste det också och 
när vi kom till hotellet på eftermiddagen så var lastbilen fixad. 
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Dag 2 var det tidig uppstigning och 08:00 satt vi på cyklarna igen, dagens etapp gick mellan Seevetal 
och Visbek och den var ca 17,5 mil lång. Denna dag hade vi mindre tur med vädret, det började 
regna nästan direkt vi satte oss på cyklarna, men fräscha i kroppen och fortfarande platt landskap så 
var humöret på topp. När vi närmade oss Visbek så kom solen fram och vi torkade upp. Men det blev 
mycket cykelvård efteråt. 
 

Roligast denna kväll var matsedeln på restaurangen, personalen hade översatt maträtterna till 
svenska, översättningen blev väl sådär, men maten var god!  
Det var det viktigaste! 

 

Tisdagen, dag 3 cyklade vi mellan Visbek och Bocholt, dagens 
tripp var på nästan 19 mil. Det var många fina byar som vi cyk-
lade igenom. Fortfarande var landskapet väldigt platt och milen 
rullade snabbt. Vårt serviceteam hittade många fina ställen att ha 
våra fika och matstopp på. 
 

Jag hade min sons Nalle Puh med på cykeln hela resan, och vid 
regn så fick han en regnponcho på sig, men den fungerade inte 
så bra, utan den blev som ett badkar. 
 

Landskapet var platt under dagen också, fram tills vi kom till byn 
där vi skulle bo, vi körde förbi hotellet och fortsatte till ett berg för 
att cykla uppför det. Cauberg heter det och det är en klassisk 
backe för cykelentusiaster där det årliga storloppet Amstel 
Goldrace går runt i området. 
Fjärde dagen gick mellan Bocholt och Valkenburg, denna etapp 
var på 17 mil, och under dagen cyklade vi över gränsen till Neder-
länderna. Denna dag bestod av regn, regn och åter regn.  
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Femte dagen, på torsdag, hade varit det stora samtalsämnet under hela våren, det var dagen vi 
skulle upp för den brantaste backen på hela veckan, Mur de Huy, men innan den backen så skulle 
vi cykla ca 7 mil, och vi började dagen med att cykla förbi den Nederländska Amerikanska kyrko-
gården, där många amerikanska soldater från andra världskriget ligger begravda, en mycket 
välskött krigskyrkogård med marmorkors. 

 

Senare passerade vi gränsen mellan Nederländerna och Belgien och kom till berget Mur de Huy, 
som är ett berg på 204 meters stigning på 1300 meter, med en högsta lutning på cirka 26 %. En 
backe där många fick se sig besegrade vid det brantaste partiet, inklusive mig, men det fanns möj-
lighet att hoppa på igen efter den och cykla sista biten.  
Efter den brantaste backen på hela veckan fortsatte dagen med ännu fler backar, både långa och 
korta. Vi fick se vyer över fantastiska landskap, detta var den bästa dagen upplevelsemässigt, fast 
med många jobbiga uppförsbackar. 
 

Dagens etapp var tourens kortaste på drygt 14 mil, fast med många sega backar, den gick mellan 
Valkenburg och Soissons.  
Näst sista dagen var den längsta avståndsmässigt, den var ganska exakt 20 mil, men vi lyckades 

missa en korsning så det blev mil 
extra. Denna dag började med 2 
stycken långa djävulsbackar, det 
tog mycket av krafterna i teamet. 
Efter en frukostpaus och lite ener-
gipåfyllnad så gav vi oss på veck-
ans längsta uppförsbacke på ca 9 
kilometer. Efter den stigningen så 
blev det lättare cykelresa, men vi 
kom fram till hotellet sent och 
skulle upp tidigare än vanligt sista 
dagen för att hinna in till Paris i tid 
tillsammans med övriga 43 team. 
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Denna dag var speciell även för att det var Frankrikes nationaldag, det var mycket folk 
ute i byarna och alla var glada och skrek och hejade på oss när vi trampade fram genom 
Frankrike. 

 

Så sista dagen gick mellan Soissons och Paris, denna resa var nästan 15 mil. Som van-
ligt efter de senaste dagarna med 
några backar men blev bättre och de 
sista 2 milen cyklade vi längs floden La 
Villette i en underbar skogsmiljö in till 
parken Cercle Sud i Paris där alla de 
44 lagen med totalt ca 1700 cyklister 
plus serviceteam samlades med alla 
anhöriga. 
 

Efter firandet med många kramar samt 
mycket skratt och glädje satte vi oss på 
cyklarna igen för att ge oss ut mot mer 
centrala delarna i Paris, först mot den 
berömda gatan Champs-Élysées och 
Triumfbågen och sen vidare mot Eiffel-
tornet. 

 

 

 

Efter en veckas cykling på totalt ca 125 
mil så nådde vi äntligen Eiffeltornet 

I mitten av september presenterades beloppet som vi svenska lag samlat in, och det var 
rekord i år igen. 26 747 192:- 

I och med detta är 2016/17-års Rynkebyår slut och ett nytt lag är framtaget för nya fram-
gångar och nya insamlade pengar till barncancerfonden, jag kommer inte vara med till 
Paris under 2018 utan låta andra få kämpa, men jag skulle kunna tänka mig att göra det 
igen i framtiden. 

 

Detta är ett minne för livet, så om ni brinner för välgörenhet, 

gillar cykling och har tid över så tycker jag att ni ska söka. 

 

Foton: Fredrik Nilsson och Erik Nygren 

Vid pennan, Fredrik Nilsson 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer i vinter. Har Du 
material som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen 
med det till Röda Baracken senast den 15 november. 

28 november 
är det dags för 96:ans 
medlemsmöte i b-salen, 
Gruvan kl. 18:00 
Alla medlemmar hälsas 
välkomna! 


