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Förbundsbesök i augusti……. 
 

Pappers förbundsstyrelserepresentant Nils-Erik 
Andersson besökte Gruvön 15 augusti, för att 
samtala med medlemmar om frågor som anses 
viktiga i avtalsrörelsen. Arbetstidskontot och hur 
det ansågs vara lämpligt att använda möjligheten 
till sparande eller ta ut i kronor, arbetsmiljöersätt-
ningsfrågor och ett antal olika ämnen på för-
bundsnivå diskuterades. 
Angående valet 2014 till riksdag, kommun och 
landsting så uppmanades såklart alla att gå och 
rösta. 

Kvartingen 
Nr. 3 - 2014 

Resultatrapporten 
 

Dags för en liten uppdatering från kassavalvet 
igen. Egentligen inga som helst nyheter, och 
det rullar på precis som det ska. 

Jag har deklarerat och det verkar ha gått bra det också, för jag har inte 
fått några direkta frågor från skatteverket. 

Jag hade mittenperioden som semester och den här sommaren kan man 
leva på långt in på vintern. I stort sett hela tiden har tillbringats i som-
marstugan, för det var för varmt för att göra något annat. Fisket var 
inget vidare på grund av värmen. 

Det blev också en flygtur iväg till 10 mil norr om Kiruna för att  padd-
la/fiska i 14 mil i uppblåsbar kanot. Någonting jag aldrig kommer att 
göra igen! Om man vore en vältränad 20-åring kanske man skulle ha 
uppskattat det, men som lönnfet 51-åring kändes det tufft, kan jag tala 
om. Eller som kompisen sa: När jag kommer hem laddar jag hagelbös-
san och den förste som nämner paddel, skjuter jag. 

Det tycker jag sammanfattar upplevelsen ganska bra. Men fisket var 
fantastiskt. 

Jag har även varit på Pappers kongress under en helg, och det var in-
tressant och lärorikt. Jag och Sören Johannesson var med som observa-
törer, så det var inte så betungande. Vi fick ändå se en process med val 
och motioner som var lite svårförståelig för oss som totala noviser. 
Men efter lite förklaringar från de andra, så var det ganska självklart. 
Vi träffade också mycket trevliga personer från andra avdelningar, 
som man kommer hålla kontakt med. 
Men nu stänger jag plånboken för den här gången, och hoppas på en 
bra höst. 

Mikael Gård, Kassör 
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Nu har det varit semester och en fantas-
tisk sommar, i varje fall har jag upplevt 
det så. 

Sol och värme möjligheter till aktiviteter 
utomhus, när semestertiden började gå 
mot sitt slut, så tilltog önskan om ytterli-
gare tid för ledighet. 

Väl tillbaka i verksamhet så blev snart 
vardagen som vanligt igen. 

Planering för mötesverksamhet lokalt 
och på koncernfacklig nivå är ju en del 
av vardagen. Bland annat så samtalar 
Pappers inom koncernen möjligheterna 
att kartlägga avdelningarnas olika upp-
görelser för att på sikt kunna nå möjlig-
heter till likvärdiga uppgörelser. 

Skogsindustrierna har gått ut med att 
eventuellt säga upp tredje avtalsåret, det-
ta måste i detta fall offentliggöras innan 
september månads utgång. Pappers för-
bundsledning tror inte att Skogsindustri-
erna verkställer sin uttalade propå angå-
ende tredje avtalsåret. 

Det har väl inte undgått någon att val till 

Hej medlemmar! 
kommun, landsting och riksdag har ge-
nomförts hoppas att alla har tagit möjlig-
heten att lägga sin röst i valurnan. 

Resultatet av nämnda val har i skrivande 
stund inte redovisats i sin helhet. Det 
måste väl sägas att ”svetsaren” kommer 
att få ett svettigt jobb med att bilda re-
gering, det är bara önska lycka till. 

Pappers kongress har valt ny ordförande 
Matts Jutterström, ny förste vice ordfö-
rande Mikael Lilja (förbundssekreterare) 
och omval andre vice ordförande Henry 
Heiniö (kassör) förbundsstyrelse. Peter 
Östergren valdes till ledamot i förbunds-
styrelsen, från västra distriktet. Det är att 
gratulera dessa herrar och önska lycka 
till med uppdragen. 

Vi går mot höst, ta hand om möjligheten 
att få rekreation i en väldoftande natur. 

                                          Stewe C 

STEWES 

SIDA   

 



4 

 

 

Här ett exempel på vad som kan föras vidare till Pappers förbund: 

 SHSO 

Yngve ingår i Pappers Arbetsmiljökommitté för 
Gävle-Dala distriktet på samma sätt som jag är 
representant för Västra distriktet.  

Här är det en medlem som råkat illa ut på väg 
hem till stadsdelen Bomhus i Gävle. 

Det handlar om ett s.k. Färdolycksfall till och 
från jobbet. 

Hej Lasse! 

Vid senaste Miljökursen så blev en av deltagarna 

misshandlad på väg hem från Miljökursens sista 

dag. Detta skedde vid bensinmacken Preem i 

Skutskär där den hemvändande miljökursdelta-

garen blev så illa tvungen att tanka innan vidare 

färd mot Bomhus. Vad som hände där är en lång 

och sorgsen historia där en drogpåverkad person 

försöker att stjäla hennes bil efter genomförd 

tankning. När inte det fungerade så blev biläga-

ren rejält misshandlad av den drogpåverkade. 

Polis tillkallades. 

Vi har på sedvanligt vis skickat in en arbetsska-

derapport till PIA, ”olycksfall till och från arbe-

tet”.  

Svar från AFA är ett avslag pga. av ett det gjor-

des ett avbrott på den direkta färdvägen hem.  

Frågan måste vara relevant, man måste väl få 

tanka bilen i direkt anslutning till färdvägen, som 

det är i detta fall? 

Macken ligger i direkt anslutning till genomfarts-

vägen genom Skutskär. 

Vad gör jag i detta fall? 

Han har fått mycket snabba svar från alla di-
strikts deltagare: Här måste vi få till ett över-
klagande! 

Ni kan få se mitt eget svar till de andra: 

Måste bli ett överklagande! 

Det är dags att verkligen ta tag i problemet med 

våran s.k. Arbetsskadeförsäkring. 

Det är ständigt problem med avslag och överkla-

gandecirkus. 

Man blir ju alldeles matt när man hör sådana 

här avslag! 

Vi måste ta ett rejält snack med LO om vi verkligen 

har någon Arbetsskadeförsäkring! 

Det här är ett skitstort problem! 

Annars så får ni ha det bra! 

m.v.h. James. 

I vår grundbok för försäkringsrådgivare står det 
en längre avvikelse från färdvägen. 

Man kan fundera på varför man får sådana här svar 
dels från Försäkringskassan och sedan från AFA! 

En sak är säker, det har de senaste 7 åren blivit jät-
tesvårt att få arbetsskador godkända! 

75% ( Här varierar uppgifterna, försäkringskassan 
säger 55% godkända….) av arbetsskadorna och 
85% av arbetssjukdomarna får avslag! Sen så ska 
det till överklaganden och en massa papper och en 
j-vla lång tid innan det tas beslut i ärendet. 

Arbetsgivarna, kommuner och andra som är med i 
systemet som bygger på avtal mellan arbetsgivarna 
och fackliga organisationer, betalar numera inte in 
någon premie till försäkringen, Det finns så mycket 
pengar i kassan, så alla ovan nämnda har fått tillba-
ka sina premier för 2007 och 2008. Miljardbelopp! 

Detta är inget annat än politik! 

Hoppas att folk har tänkt på detta när de gick till 
val! Om man nu känt till det överhuvudtaget? 

Jag har jobbat för detta problem i 5-6 år nu, ända 
sen detta började gå upp för mig. 

Jag och vi i Arbetsmiljökommittén har haft kontak-
ter med regeringsfolk och LO. 

Vi tog upp det med Vänsterns Jonas Sjöstedt när 
han var här ifjol på ett besök på Gruvön och ville 
träffa oss, som jobbar med skydd. Ingen annan ville 
han träffa! 

Vi har haft kontakter med flera Socialdemokrater i 
riksdagen som även de har varit på besök här på 
Gruvön eller i Grums. Det verkar som en del har 
börjat fatta det här. Men inga borgerliga har tyckt 
det här har varit intressant, mer än någon på lokal-
planet här i Grums! 

 Morgan ”James” Jakobsson 

Det här är adresserat till Lasse Wåhlstedt som är sammankallande i Pappers Arbetsmiljö-
kommitté. Det är inskickat av Yngve Berglind som är SHSO i BillerudKorsnäs Gävle 
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Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 

Höstens  

medlemsutbildning: 

28/10 
4/11

 11/11 
 

Affisch kommer ut på nätet och anslagstavlor-
na alldeles nu i dagarna.  

Anmäl dig och dina kamrater genom att (helst) 
mejla eller ringa (4) 1485.  

Vi hoppas på stor uppslutning även denna 
gång. Massor av info blir det även nu - om ny-
heter i försäkringarna, arbetsmiljö, läget i de 
lokala avtalsförhandlingarna och lite om kon-
cernen. Vi får också besök av Mikael och Tina 
som kommer att berätta om vad som händer i 
Sociala fonden/Personalstiftelsen och även 
visa lite bilder bl.a. från det senaste förvärvet, 
en lägenhet i Fuengirola, Spanien. Här finns 
också möjlighet att framföra synpunkter på 
verksamheten, såklart. 

Våra förtroendevalda har varit på en del ut-
bildningar under året, vi har ju ett antal som är 
nya i styrelsen som behöver lite utbildning, 
men även en del ”gamla rävar” behöver frä-

schas upp. Det har varit några som deltagit i 
Lag&avtalskurs för att få en fördjupad kun-
skap för att kunna sköta det fackliga uppdraget 
på bästa sätt. Vi har även haft deltagare på Re-
habkurs, Pappers miljökurs, Pappers förbunds-
kurs och Förhandlingskurs.  

ABF har, mig veterligen, ingen vidare fart på 
ruljangsen här i Grums. LO-facken i Grums 
har planer på att erbjuda dem (ABF) att kom-
ma på besök på ett styrelsemöte, för att höra 
vad de har för planer för oss här. Det borde 
finnas underlag för en del cirklar här i byn, 
man ska väl inte vara tvungen att åka till Karl-
stad för allt, kan man tycka. Så jag återkom-
mer med ny info efter att ha hört vad de har att 
komma med. Om någon av er varit i kontakt 
med ABF för att försöka få till en cirkel eller 
liknande, hör gärna av er till mig och berätta 
hur det gick (ring 1485) 

Som medlem i 96:an så har du, som du kanske 
vet, kursavgiften 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 kursavgif-
ten till Röda Baracken. 

    CS 
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Eftersom valet är nära förstående så hade vi naturligtvis celebert besök av Magdalena Andersson, 
socialdemokraternas ekonomiska talesperson, som talade väl och inspirerat bl.a. om exportindustrins 
och även skogsindustrins framtida betydelse.  

Även LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson höll ett tal för kongressombuden om vikten av att 
vi tar oss till valurnorna och önskan om att få till förändringar. 

PAPPERS KONGRESS 2014 

Delegationen från Pappers avd. 96 som valts för att represen-
tera vid Pappers kongress 2014 som hölls i Sundsvall 5-7 sep-
tember var Stewe Cato, Johan Andersson, Christina Svensson 
och Morgan Jakobsson.  

Vi hade även två observatörer med, Sören Johannesson och 
Mikael Gård, för att se hur en kongress går till och hur rappor-
ter och motioner behandlas.  

Sundsvall är inte nåt man åker till på en svinblink, tidig avfärd 
från Karlstads flygplats, ett byte på Arlanda och sen vidare 
mot Sundsvall, där vi landade vid 09:30 på Midlanda.  

Kvartetten från 96:an utanför Tonhallen i 
Sundsvall, där kongressen ägde rum. 

En kongress inleds alltid med tal av förbundsord-
föranden, parentationer, upprop och fastställande 
av dag– och arbetsordning mm.  

Det ges även plats för underhållning och vi fick 
se en imitation av en partiledare som i detta säll-
skap inte var så hemskt po-
pulär, kopian kunde vi dock 
godta, skickligt imiterat.  

Vi fick också lyssna till 
Sanna Carlstedt & Co som 
framförde ett antal med-
ryckande musikaliska num-
mer, lyssna gärna på henne 
på Youtube. Vi får säkert 
höra mer av hennes fantastis-
ka röst. 

Sanna Carlstedt river loss, ett bejublat framträdande 

LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson Magdalena Andersson, SAP 

Jimmie? Njae, nästan 
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En kongress betyder också att man väl-
jer ledning för Pappers förbund för de 
kommande fyra åren. Här ses vår tillträ-
dande nye förbundsordförande Matts 
Jutterström (t.h.) som avtackar avgåen-
de dito, Jan-Henrik Sandberg.  
Till andre vice ordförande valdes Mika-
el Lilja,  som kommer från Rottneros 
Bruk.  
Som tredje vice ordförande valdes  
Henry Heiniö.  

Utsikt från hotellet, som låg mitt i stan. 
I bakgrunden ses det pågående bygget 
av Sundsvallsbron eller Dubbelkrum, 
som är en högbro under uppförande   
över Sundsvallsfjärden. Bron blir 2109 
meter lång inklusive anslutningar, vil-
ket kommer att göra den till Sveri-
ges fjärde längsta bro, näst längsta ren-
odlade vägbro eller längsta motorvägs-
bro. Bron beräknas öppna för trafik i 
oktober 2014. 
Ännu längre bort vid horisonten ses 
Ortvikens pappersbruk. 

Kongressdeltagarna får, som seden är, en del gåvor från företag och 
andra intressenter i branschen. Det kan vara korkskruvar, sportväskor, 
pennset, ficklampor, batteriladdare med mera. Här ses kongressgåvan 
från Billerudkorsnäs.  

Stewe var uppe i talarstolen för 
att nominera till posterna i Pap-
pers ledning 

Hemresan blev ett totalt inferno. Flyg från Sundsvall 
var överbokat (!) så vi, som hade längst väntetid på 
Arlanda, fick snällt åka taxi dit. Vi fick visserligen 
ersättning för omaket med resecheckar hos SAS, men 
det var allt en pärs att åka bil bortåt 40 mil, för att 
sen därefter flyga vidare till Karlstad. Taxametern 
nedan visar priset strax innan vi körde in mot Arlan-
da, sån summa har man då aldrig åkt taxi för tidigare. 
Vilken tur att SAS stod för notan!   

Text: Christina S.        Foto: Johan A. Christina S. 
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och två observatörer (Mikael Gård och Sören Jo-
hannesson). 

Jag hoppas att det har gått bra under sommaren 
fast jag vet att det har varit mycket övertid och att 
en del har fått avbryta sin semester för att gå och 
jobba. Så ska det ju inte vara. 

Som skiftarbetare så är återhämtningstiden jätte-
viktig om man vill ha ett drägligt liv utanför por-
ten och inte gå i väggen. 

Det har varit några olycksfall under sommaren 
som har lett till sjukfrånvaro. 

Jag var också med på grillfesten i Segmon. Det 
var inte så många som var där, men det kan bero 
på att det var andra aktiviteter under lördagen, 
som t.ex. att det var trav på Färjestad och 
”marten”. 

Det var det hele  

HSO Johan A  
 
SEKTION LOGISTIK 

Hejsan. Nu är ännu en 
sommar förbrukad (det är 
också ett bra ord för det 
jag försöker när jag jagar 
en liten vit boll med 
mina klubbor, usch…) och så får vi tacka våra 
semestervikarier för ett gott arbete. Och även vå-
ran nya chef Kjell A (”Charlie”) som sett till att 
allt fungerat med bemanning och lastning. Han 
har haft fullt upp med utbildning inom logistik om 
vad det innebär att vara chef. Vi ska inte glömma 
kontorspersonalen som sett till att vi haft lastupp-
drag (Jocke B med personal).  

Problem med städning av magasin under somma-
ren är nåt som vi måste få bukt med. Jag vet inte 
riktigt varför det är så, eller jag vet att beman-
ningen hos Transport inte räcker till. Men det kan 
ju inte vara så bra att kunderna får rullar som är 
lortiga av damm och gummirester på båda  gavel-
sidorna? Även små och stora betongbitar som 
kommer från magasinsstolpar som blivit skavda 
av något föremål kan följa med ibland.  

Terminaler i truckarna är ju under utredning ang.  
placering och behov av tangentbord. Tangentbord 
direkt i skärm är inte riktigt färdigt än, svårt att 
skriva då olika funktioner är samtidiga. Testa och 
ha synpunkter så vi får grejer som funkar för oss 
alla.  

Truckar har gått lång tid innan service blivit 
gjord. Semestern är ju ett problem med beman-

SEKTION SULFAT 

Hej på er alla sulfatare. 

Då var vi igång igen. Jag hop-
pas att ni har haft en fin semes-

terledighet. 

Själv så hade jag en sämre semester-
period, men man var ju ledig ändå. 

Det har varit en besvärlig sommar med 
en del dubbelskift samt avbrutna semestrar, men 
som tur är så har vi lojala medarbetare som ställer 
upp på dom olika avdelningarna. Och så får vi tacka 
ännu en gång för våra semestervikarier. 

Jag har varit på ett verksamhetsmöte Lut & Ånga,  
men det var inte något direkt som kom upp förutom 
att alla på Lut & Ånga ska få nya arbetskläder som 
är av flam/varsel -modell.  

Så får vi hälsa Anita Sjölander som ny chef över 
Sulfaten. 

Under året så har vi haft några pensionärer som har 
gått hem som vi även får hylla efter en massa år på 
bruket. 

Nu så ska det ansökas om 3 st. medarbetare på Sul-
faten. 

1 på Renseri,1 på Lövlinjen samt 1 på Lut & Ånga. 

Nu ska det börjas med hälsokontroll på sSlfaten och 
det ska pågå under hösten 2014 och även gå över in 
på 2015. 

Under hösten så blir det nya medlemsutbildning 
sammanlagt 3  datum är klara: 28/10, 4/11 och 
11/11. 

Det var allt för denna gång.  

Peter Svensson 
  
HSO SULFAT 

Jag hoppas sommaren har varit bra. Dom som hade 
dom 2 första perioderna hade strålande väder med 
mycket sol och tropisk värme. 

Vi har varit på skyddsrådsmöte på Löv/Renseri och 
Lut & Ånga. 

Det har väl inte undgått någon att vi har fått en ny 
sulfatchef? Det blev Anita Sjölander som hittade 
hem igen till Sulfaten. 

Jag tror det blir bra, vi har haft bra samar-
bete tidigare, hon är en som bryr sig om 

personalen på ett bra sätt. 

Jag har varit på Pappers kongress i 
Sundsvall. Vi var fyra kongressombud 
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 Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi 

ning även på truckverkstan, men hur blir det i 
slutändan om det slarvas med servicen nu? Då 
blir truckarna ofta väldigt slitna de sista åren på 
avtalen = DYRT. Däck på truckarna, är det nåt 
billigt fabrikat eller vad beror det på att det blir  
så mycket gummirester i magasinen? Detta måste 
kollas upp, det kan vara en hälsofara att vistas i 
sådant damm. Överfart järnväg norr fluting, hålan 
som blir i mellan rälsen är något vi får hålla koll 
på och kontakta Bygg, Jerrys  grabbar som gör 
något åt den. Riktigt åtgärdat blir detta vid nästa  
större stopp, troligt våren 2015. Asfaltering bak-
om Pm 6 mot sågverksutlastningen är gjord och 
blev bra. Nu är det planen framför sjömagasinet 
kvar men när?  

2015 blir ett år som vi får hoppas att förutsätt-
ningar blir bra för att klara av nya produktionsök-
ningar på Pm6 och Pappersbruket. Just nu ser 
magasinen bra ut men vi är ju inte riktigt där än 
med främst Pm6 ökningar.  

Under sommaren har det varit dåligt  med PIA-
anmälningar, beror det på att vi sköter oss bra 
eller är vi för bekväma? Sanningen är väl nåt mitt 
emellan kanske. Hur som helst så får vi jobba 
tillsammans för att bli bättre att skriva i PIA. 

Göbber och Kärringar, pojkar och flickor  på lo-
gistik, ha en bra höst.  

HSO/ORDF Anders. 

SEKTION LAB. 

Vår nya chef efter Kristina L. blev, 
som väntat, Eva Leander och hon 
har redan hållit på med en del av 
de här arbetsuppgifterna innan, så 
det kommer nog att fortsätta att 
fungera bra.  

Sommaren har dragit förbi och det har gått bra 
med våra semestervikarier. Det blev en något ut-
ökad styrka i och med att det skulle synas liquid. 
Det är ju bara bra, förstås, att så många som möj-
ligt får jobb. Rutinerna för detta har omarbetats, 
så risken för arbetsskador har också förhopp-
ningsvis minskats.  

Det har varit lite strul med betalningen för u-skift 
(det som ibland kallas ”plockskift), men proble-
met ska nu vara löst. Så får vi sen hoppas att det 
regleras även retroaktivt i en del fall. Rätt ska 
vara rätt. 

Ventilationen på lab. är nu helt klar, det som 
kvarstår är att ordna till enkel avstängning av 

hela systemet vid ev. gaslarm. 

En utbildning i HLR-räddning har ännu inte gjorts, 
men man kommer att visa en instruktionsfilm för 
alla skift, sen får man väl se om mer övning be-
hövs. 

Psykosocial skyddsrond kommer att genomföras 
under hösten/vintern med hjälp av enkät, sen blir 
det även en del frågor som kommer fram i den på-
gående medarbetarenkäten som kanske behöver tas 
upp .  

Liksom de flesta andra avdelningar på Gruvön så 
kan även vi på lab. bli bättre på att rapportera i PIA, 
det är en bit kvar tills målet nåtts. 

Man ska alltid ha något att sträva mot …  

CS    
 

SEKTION  
PRODUKTION 

Efter den mycket fina 
sommaren så drar det nu 
sig mot höstvädret. 

Vad har hänt inom sektio-
nen under sommaren kan 
man undra? 

Vi har haft väldigt dåligt 
med folk den här sommaren. Cirka 25 stycken har 
fått avbryta sin semester. Vad beror detta på? Kan 
det vara så att vi har haft för lite med folk som vi 
även påpekade efter förra sommaren? Är det inte 
dags att se över bemanningen på sektion produk-
tion? Och även i år får vi behålla en del sommar-
vikarier för att vi ska kunna täcka upp den vanliga 
bemanningen, för vi har en del långtidssjukskriv-
ningar. Kan det bero på vår arbetssituation? Det är 
synd att vi måste kasta ut dom som har gått på ”11 
månadersregeln” och ta in nya som vi måste lära 
upp när vi redan har folk som är utbildade och kan 
jobbet. Jag hoppas att ledningen tar tag i det här så 
att vi slipper en sån sommar till som har varit. 

Också har vi fått nya chefer, Olof Kaiding och Ani-
ta Sjölander har tyvärr lämnat oss för nya jobb på 
Gruvön. 

I höst är det dags för medlemsutbildning igen. 

Bobby, Bosse, Patrik kommer under oktober månad 
att gå runt på sektionen och prata med alla skiftla-
gen om trivsel och löner.    

Bobby 
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HSO NS - FLUTING 

Fram till dags datum har vi 
haft 18 st. olycksfall med 
frånvaro på Gruvön. Det 
skall jämföras med 9 st. på 
hela 2013.  

Hittills i år har vi haft 3 st. 
olycksfall på PM6. En halkskada, en brännskada 
och en klämskada.  

Varför ökar olycksfallen så markant under det 
här året kan man fråga sig? Det gäller att alla av-
delningar inte bara pratar om säkerheten utan 
också försöker att leva upp till den. Man kanske 
når en nivå där man inte kan lägga på mera ar-
betsuppgifter till en redan slimmad bemanning 
samtidigt som man säger att man inte skall 
”stressa”. Det är svårt att undvika stressen när 
man är mitt uppe i en massa besvärligheter på 
jobbet, det blir stressande oavsett om man vill 
det eller ej. 

Det händer en hel del när det gäller organisatio-
nen också. Kristina Lövgren går in och ersätter 
Mats Fjällman. Mats kommer att gå in heltid i 
projektet ”Press Harder”.  

Mike kommer att jobba 50% i projektet, då går 
Angelica in och ersätter honom. 

Kent Johansson kommer att gå in som ersättare 
för Kristina Lövgren på NS. Jennifer Öst Johans-
son har fått vikariatet för Kent Johansson.  

Vi har också fått 2 st. nya 
truckar, en i källaren och en 
uppe på salen. De här truckar-
na är större än de gamla. Det 
blir säkert besvärligare med 
hylspaketens placering etc. 
uppe på salen. Vi får se över 
placeringarna så att det blir så bra som möjligt. 
Alkolås finns också så vi måste blåsa igång dom 
när vi skall använda dom. Har trucken stått still 
mer än 20 min så måste vi blåsa igen. 

Nu är upphandlingen klar för ombyggnaden av 
Rullmaskinen. Det var Valmet som fick den or-
dern. Det innebär att det kommer att bli mera 
staket, ny spetsföring, nya chuckar, nya valsar, 
mm. Det här skall genomföras på revisionsstop-
pet 2015. Från oss kommer Stefan Holländare, 
Anne-Mette, och Krister Sörman att vara med i 
projektet. Har ni funderingar, prata med dom. 

Leif Jonsson 

HSO PRODUKTION 

Höst och mörker på ingång, tragisk tid framöver 
nu, tycker jag. Efter många om och men så har 
jag fått till ett arbetsschema som jag kommer föl-
ja framöver, jag följer mitt ordinarie skift dvs. E-
laget. Storhelger som infaller på dessa veckor 
följer jag ordinarie skift. 

Långveckorna kommer jag att jobba dagtid tisda-
gar – torsdagar. 

Förmiddagsveckan torsdag-lördag jobbar jag da-
gen onsdag-fredag, 

Det känns att man är i startgroparna ännu, dess-
utom så byts det ju ut chefer på vår avdelning. 
Det ska bli en intressant framtid som vi går till 
mötes. Skyddsombudsmötena löper på som pla-
nerat och skyddsronderna likaså.  

Sommaren som varit så har det varit lite bekym-
mer med bemanning på P-bruket, det är nåt som 
förmodligen beror på att vi inte orkar jobba på 
som vi gjort längre. Det tar på krafterna att byta 
skift, jobba extra och kanske jobba dubbelt. Men 
TÄNK EFTER OCH KÄNN EFTER FÖRE ni 
tackar ja, oregelbundna arbetstider påverkar vår 
arbetsmiljö mer än vad vi tror. Detta är ju inte 
unikt bara sommartid, utan vi bör ha med oss 
detta året om. 

Jag har inte så mycket mer att skriva om för till-
fället, men stoppa upp oss Skyddsombud och 
prata med oss om diverse saker vi/ni funderar på. 
Sen, tänk på att lyfta frågor med våra chefer 
först, får vi/ni inget gehör då är det läge att ta 
hjälp an skyddsombuden. 

OVER AND OUT. 

HSO P-Bruket Patrik Nilsson 
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kan bestå av två delar: en kompetensdel och en 
som baseras på personliga egenskaper och det 
kommer att ske i graduppflyttningar. Det är den 
del av potten som företaget har, det är 10% - aren 
och kanske friska pengar, det hoppas vi på . Jag 
är optimistisk att vi kan gå vidare men det är en 
fråga om centrala avtalet det kan sägas upp nu av 
både Pappers och Skogsindustrierna för det är 
tredje året av avtalet. 

Jag var på Pappers kongress, där valdes en ny 
ordförande, det blev Matts Jutterström och vice 
ordförande blev Mikael Lilja så det blev en del 
förändringar. 

Sören 

 
SEKTION 
UNDERHÅLL 

Hej på er .  

Nu är man åter 
på arbetet efter 
en varm och 
trevlig semes-
ter, det hoppas 

jag alla haft. Laddat batterierna har man gjort 
under sommaren, så nu börjar det ett arbete med 
det nya förslaget om löneskalan som man ska 
kunna vandra i för UH- personal. Vi ska utveckla 
nytt lönesystem för underhållsavdelningen, det 

UH 

  VIKTIGT ! 
 

� Tandläkarräkningar för 2014 (1 januari - 31 de-
cember) ska vara Pappers avd. 96 tillhanda SENAST 
den 15 januari 2015. Regelverket finns på vår hem-
sida om du funderar över något. 

 

� 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 hemsidan, där finns även blankett. 

 

� Om du är sjuk en längre tid, föräldraledig, flyttar, blir arbetslös eller på nå-
got annat sätt förändrar din status så ska du meddela detta till vår 
avdelning, ring (4)1485 på exp.tid måndag och tisdag 8-15 

 

� Om du som är medlem i 96:an börjar studera så har du förmånen att kun-
na ansöka om avgiftsbefrielse för medlemsavgiften till Pappers 
(gäller inte a-kasseavgiften). Hör av dig till vår exp. så skickar vi en blan-
kett, 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 möjlighet att få en rabattcheck att använda då någon närstående 
har gått bort. Den finns att hämta i Röda Baracken 
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75 vuxna och 20 barn gick tips-
promenaden i år. Leif Haraldson var den som 
vann på 9 rätt och Lena Säther vann cykeln. Alla 
barn fick godis och så lottades det ut en större mjukis och lite 
sommarleksaker bland alla barn som deltog. 
LO-distriktet var i Grums på arbetsplatsbesök 29 augusti. De hade ett tält på 
stationstorget som utgångspunkt. Susanne, Heléne och Juan deltog i aktivite-
ten från LO Grums och förbundsavdelningarna gjorde arbetsplatsbesök. Allt 
inför valet. 
LO-facken Grums ska ha verksamhetsplanering 6 oktober för att ta fram för-
slag på verksamhet och budget för 2015 inför höstens representantskapsmö-
te. 
Höstmötet (rep.skap) hålls den 23 oktober i Konferensen i Gruvan. Kallelse är 

på väg ut till ombuden, representanter 
finns från alla LO-anslutna förbund som 
har verksamma i kommunen. 
Vi har ännu inte fått något besked om vi 
får fortsätta som egen juridisk person och 
ha hand om vår ekonomi själva eller om vi 
måste bli kommitté med mer styrning från 
LO Örebro-Värmland. Beslutet skulle kom-
ma efter valet så förhoppningsvis har vi 
det innan höstmötet. 

MS,, CS 

 

-FACKEN I GRUMS 

Nu har vi haft den sedvanliga tipsprome-
naden på GRILLFESTEN och den lyckliga 
vinnaren sågs senare ta sig en cykeltur 
runt området. Tursam cykelvinnare i år 
var Lena Säther 
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Från Åstorpsvägen till…………. 
 

På semestern satt jag på min altan med en mugg kaffe och 
smörgås och såg på lövträden som rasslade i blåsten och 
kände mig tillfreds. Inga tankar på valet eller att gräset växte 
utan jag styrde tänket mot en älv där fisken vakade frenetiskt. 
Inte heller tänktes det på att det då var alldeles för varmt för att fisken i älven skulle 
uppföra sig på detta vis, men i tänket kan allt vara möjligt……… 

I nutid är väl kanske frågan om valet till riksdag, landsting och kommun något som inte 
kan undgås. Fackliga förbund har yttrat sig i regeringsfrågan och har i vissa fall gett 
goda råd till ”svetsaren”. Vad som kan förstås av de råd som kommer oss allmänheten 
till känna är de nog välvilliga, andra tyckare kanske vill påstå att vi fackliga uttrycker oss 
i egen sak. Politiker vill ha fackliga förbundens delaktighet i valarbete och även synas i 
massmedia tillsammans med fackliga ledare som i sin tur anses representera gräsröt-
terna. Kanske det vore lämpligare för politiker att prata med gräsrötterna direkt. 

En gammal partiordförande och statsminister påtalade vikten av att lyssna på rörelsen, 
detta gäller nog som gott råd även idag. 

Det pratas om jämställdhet och likabehandling tillsammans med stora gester från talar-
stolen och de flesta politiker tillskriver sig som feminister …..hur vore det med ren MED-
MÄNSKLIGHET?…… 

Frågan kommer nästan som automatik, vart är vi på väg?……… 
 

                                                                                                Stewe Cato 

MAN PRATAR OM … 
Ute i fabriken hörs folk prata om ”11-månadersregeln” och hur i hela fridens dagar man kan behandla oss på detta 
vis. Förklaringen som ges är att det finns en oro för att en förturslista till nya vikariat ska fyllas på, så säger de som 
bestämmer. Och vid tillsättande av nya vikariat så ska alltså dessa ha förtur. Jomenvisst, så är det ju, det är sanning. 
Men om man jobbat här i 11 månader och det har fungerat bra så borde detta inte vara ett problem! Men någon kan 
ju hamna på nytt vik. på ett helt annat ställe än där man varit tidigare och då kanske man inte passar, sägs det då. 
Jaha, men det är väl bara att skriva i platsannonsen att vissa kriterier är meriterande. Och det är man ju inte bang för 
att göra i andra fall, varför skulle det vara så i de här fallen?  
En part som glöms bort i allt det här är den fasta personalen som ska lära upp 
nya vikarier gång efter gång. Sånt är slitsamt, inte minst i den slimmade kostym 
som vi har nu.  
Det verkar som att vi är på väg emot att få ett bemanningsföretag som ambulerar 
runt i Sverige och gör sina 11 månader än här, än där.  
Och här lärs det upp nya. ..igen ...och igen. 

CS 
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Grillfesten 
 

En lyckad tillställning med bortåt 150 deltagare. Det gick åt gans-
ka mycket mat, man lät sig väl smaka. Barnen fick korv och godis 
gratis. Tipspromenaden var speciellt lyckad för en person som 
vann en flott cykel. Ponnyridningen var väldigt populär bland bar-
nen. Vi som arrangerade vill passa på och tacka Segmons Folkets 
park för ett bra samarbete. 

Bobby 
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Vi fortsätter vår turné i fabriken och nu har vi hamnat hos Maj-Britt i provvik-
ningen. Vi pratar länge och väl om de arbetsuppgifter som man har här. Det vi-
sar sig att det är mycket vi inte har en aning om, så det blir många frågor om 

PROVVIKNINGEN 

En av arbetsuppgifterna är att skära till prover till marknad och kunder. Man skär till av från marknad 
utvalda kvalitéer som sedan används som varuprover. Dessa lagras i ett arkiv som är mycket välsorte-
rat, här finns av alla våra olika kvalitéer och de plockas fram vid behov. Arkivet fylls också på dagli-
gen med märkta prover från alla körställningar, detta lagras i ca 1½ år och kan även plockas fram om 
vi t.ex. får en större reklamation. Man skickar numera inte med prover direkt till kund, det finns inte 
tid över för detta längre. 

Det finns mer som man sysslar med i det 
dagliga arbetet på provvikningen - pall-
packning, skötsel av olika förråd, diverse 
städning och tömning av containrar, att las-
ta av bilar som kommer med omslag, ron-
deller, hylsor och kemikalier och köra in 
dessa varor i källaren. Det finns utrymmen 
lite här och där, i ett finns slangar för alla 
tänkbara ändamål i pappersbruket, här hål-
ler man ordning och reda och även vad 
gäller tejpsortimentet som finns på andra 
förrådshyllor. Vi gör en rundvandring på 
de olika ställena och våra foton berättar lite 
mer.  

Maj-Britt har jobbat här på provvikningen 
länge och arbetsuppgifterna har förändrats 
genom åren. Hon berättar att hon tidigare 
jobbat i bl.a. packen, skyltverkstaden, på 
instrument och med städning.  

Man är nu två anställda här på dagtid som 
sköter hela ruljansen.  
     Text: Christina S. 

     Foto: Johan A. 

Giljotinen, här skärs provarken 
till, för att sedan förvaras i arkivet 

Arkivet, ett fack för varje maskin Alla ark synas före de skickas till 
marknad/kund 

Lite kuriosa finns sparat i lådorna - 
färgat papper som tidigare produce-
rats på Gruvön 

Pallpackning = rullar som ställs på 
pallar, efter kundens önskemål  

Så här ser det ut när det är klart, rullar 
på längden och på höjden, på pall. 

Kemikalier som lastats av bil och nu 
finns i källaren 

Knivar som skulle kunna slipas, men 
det finns numera inte tid för detta. 

Förrådet, Tools kommer med material 
och Maj-Britt & Co packar upp och 
ställer i hyllorna  

Längst in i gömmorna står två julgra-
nar färdigklädda, bara att ta fram 
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Vet du vad en 

”byråsaurie” är? 
 

Jo, det är en människa som 
låter policyer,  
politik och regler lägga hin-
der för att 
göra det som 
känns rätt. 

En man i en luftballong insåg att han kommit vil-
se. Han minskade höjden, fick syn på en kvinna 
nere på marken, sänkte sig ytterligare och ropa-
de till henne:  

 - Ursäkta, kan du hjälpa mig? Jag hade avtalat 
ett möte med en person för en timme sedan, 
men vet inte längre var jag befinner mig. 

Kvinnan svarade - Du är i en varmluftsballong 
cirka 30 fot över havet på 57.41.47 grader nordlig 
bredd, och 17.12.47 grader östlig längd." 

- Du måste vara tekniker, svarade mannen.  

- Det är jag, sa kvinnan. Hur visste du det? 

- Tja, sa mannen, allt du sagt är tekniskt korrekt 
men jag är fortfarande vilse. Det enda jag fått ut av din hjälp är att jag blivit ytterligare försenad.  

Kvinnan nedanför konstaterade:  

- Du måste vara chef..  

- Det är jag, sa ballongflygaren häpet, hur kunde du veta det?  

- Enkelt, sa kvinnan, du vet inte var du är, du vet inte vart du 
ska. Du har stigit i höjden genom att vara uppblåst, du har träf-
fat avtal som du inte är i stånd att hålla och du förväntar dig att 
folket under dig ska lösa dina problem. Faktum är att du befin-
ner dig i samma situation som du gjorde innan vi möttes, men 
nu är det plötsligt mitt fel. 

 

  

 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut i juletid 2014.  

 Har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/11 

  


