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Nr.1   
2015 

Nästan för fin för att göra papper av?  

Flytande guld?  
Ja, på sätt och vis - här är det intorkad olja. Under allt 
ingrott finns någon sorts maskindel som är på väg till 
skroten.       Foto från centralverkstan 

  

 I detta nummer:  

    

• Sirius kompetensutvecklingsforum 

• HSO Produktion om skiftschema 

• Billerudkorsnäs arbetsmiljöforum 

• Pappers distriktsmöte 

• Centralverkstan 
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Nytt år och nya insatser! 2015 är här och förändringarna på ekonomisi-
dan är inte så stora. 

Ekonomin har klarat sig bra under året, och det är inga mörka moln 
som har visat sig ännu. 

Jag sitter nu med årsbokslutet och det är lite krångligt för en novis, 
men jag börjar se slutet och revision blir det 24/2. 

Det är då vi får se om jag har gjort rätt eller inte. 

Jag sitter ju också i Kulturgruppen och vi har tittat på en massa saker 
som vi vill genomföra under året. Alltså i sociala fondens tappning. Vi 
ska dit på ett möte någon gång i februari/mars angående reglerna som 
ska gälla framöver. 

Jag håller också på och lär upp min vicekassör, så att han kan ta det 
löpande under semestern. Vi ska även tillsammans med revisorerna på 
en kassörsutbildning i juni. 

Annars började vintern bra med isfiske på Grumsfjorden, men det trå-
kiga vädret satte stopp för detta. Men men, vintern är förhoppningsvis 
inte över än. Vi planerar också för en resa till USA i sommar. 

Det var nog allt för denna gång.                             Mikael Gård, Kassör 

GRUND FÖR BONUS? 
OBSERVERA: 
 -  -  -  om du skadat dig på jobbet och varit frånvarande på grund av detta, eller om du drabbats av arbetssjukdom, så är 
denna frånvaro bonusgrundande. Förutsättningen är att frånvaron är rätt kodad i Medvind. Om du misstänker att du fått för 
lite i bonus på grund av ovanstående så ska du ta kontakt med BKSC så att man kan göra om och göra rätt                        CS 

ÄGGPROMENAD 
Missa inte äggpromenaden på långfredagen, 
start och mål vid Södra skolan. Se mer info i 
annonsen i GV-nytt 
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STEWES 

SIDA   

Hej medlemmar! 
 

I denna ljuva vintertid ..törs det beskrivas så? 

Vi upplever väl årstiderna på olika sätt och tur är väl detta, vinterfisket har inte varit så 
frekvent, mycket inomhusverksamhet har det istället blivit på fritiden.  
I tidigare inlägg har undertecknad nämnt att MBL-förhandlandet på koncernnivå skulle 
sträcka sig över ett antal år, vilket till viss del stämmer och förändringar i organisationer 
inom Billerudkorsnäs verkar aldrig bli klart. MBL-förhandlingar kommer med all säker-
het återkomma under tid. 
Arbetet med utbyte av erfarenheter mellan bruken i Billerudkorsnäs har hitintills varit 
gott, en gruppering med ordföranden från Pappers inom koncernen har samlats till sam-
tal för att hitta möjligheter för likabehandling på olika områden. 
Vårt förbund Pappers har en till viss del ny besättning med ombudsmän, några nya sty-
relseledamöter och ny ordförande som skall hålla i verksamheten, en ny organisation 
växer så sakteliga fram och det är bara att önska lycka till med arbetet. 
Lokalavtalsförhandlingarna för 2015 hoppas vi startar upp så fort som möjligt och att det 
inte segas ute hos avdelningscheferna. Förhandlingarna för 2014 blev bland de mest 
långdragna som förekommit. Nu hoppas vi på en raskare takt i hanterandet.  
Nya kommunalrådet i Grums kommun är nyfiken på hur bruket fungerar, inte minst pro-
cessen. När det blir tid och möjlighet kommer det att guidas för en rundvandring. 
Tipspromenaden på lång-
fredagen och grillfesten, 
två kulturhändelser som 
Avd.96 stått som huvudan-
svariga för under ett antal 
år, kanske kan bli någon 
annans ansvar i fortsätt-
ningen? Om detta blir 
verklighet är det att be-
klaga, något som lockar 
människor att mötas på ett 
utvecklande sätt är att 
värna om. 
Vi har väl tänkt på att pla-
nera vår semester el-
ler….personligen tänker 
jag på den semester som 
passerat och hoppas på lik-
nande väderlek även om 
läkare gett rådet att akta 
sig för solen. 
Tiden för avkoppling och 
rekreation är att vara rädd 
om, det är att ta hand om 
sig. 
                        Stewe Cato 



4 

Kvartingen ja….. Vad blir det denna gång?  

Kan berätta för dem som inte har hört, att styrelsen för 
BillerudKorsnäs har startat upp något som heter OH&S 
Taskforce.  

SHSO 

Vad är då detta? 

Man kan väl lite slarvigt säga att det handlar 
om best practice i arbetsmiljö! 

Styrelsen för BillerudKorsnäs AB har insett att 
vi inte har några bra siffror när det gäller ar-
betsskador i våran koncern. Detta har vi påpe-
kat tidigare i gruppen med SHSO från alla våra 
svenska bruk. Det har väl inte varit så stort 
gensvar på detta, men när nu styrelsen sätter 
upp denna fråga på dagordningen så har det 
tagit en rejäl fart. Det är nu representanter ifrån 
alla svenska och 1st rep. från de finska bruken 
som ingår. Ledare är Magnus Kangas fabriks-
chef Gävle och så är det SHSO och Skyddsin-
genjörer som ingår. Vi har varit igång sen strax 
före jul. Det första vi har gjort är att besöka 
varandra på ett bruk och jämföra våra skydds-
arbeten och försöka hitta guldkorn att ta med 
oss. För vår del så har Gruvön och Frövi haft 
ett utbyte. Efter detta så har vi haft en gemen-
sam träff i Solna för att utvärdera och tipsa de 
andra bruken av vad vi kom fram till. Nästa 
steg är att vi ska träffas i Gävle 9-10 Mars. På 
engelska…får se hur det går! Till dess så ska 
vi ha tagit fram ett studiebesök hos någon kon-
kurrent tillsammans med ett av våra syster-
bruk. För vår del tillsammans med de Finska. 

Så här ska vi hålla på ett tag och vi ska ha sam-
mankomster för att hitta bra saker som vi kan 
använda i verksamheten för att få ner olycks-
fallen. Vi har hittat en del grejer redan!  

Visionen som styrelsen satt upp är 0st olycks-
fall med frånvaro år 2020! Är detta möjligt? Ja 
det är i alla fall inte omöjligt! Vi kan titta på en 
del bolag i byggnadsindustrin och även inom 
verkstadsindustrin. SKANSKA och Sandvik 
stål t.ex. De har satt upp samma mål för ett an-
tal år sedan och de har haft en stor förändring 
med sina olyckstal. Vi får streta vidare och lära 
och försöka få ut detta i vårt dagliga arbete. Vi 
på Gruvön ligger högt, kanske högst t.o.m.….. 
Året som var hade vi 23st Olycksfall med från-
varo. Detta varierar år från år men vad som lig-
ger hyfsat lika under åren är summan av alla 
olycksfall där även 0-olycksfallen ingår. Ca: 
130-140st! Det är dem vi måste få ner!  

Jag personligen och jag vet att alla de andra 
SHSO:na  tror på det här! Vi får se hur det 
framlider!  

Jobba säkert och eftertänksamt!  

Hälsar SHSO Morgan ”James” Jakobsson. 
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Det blir inte alltid som man vill. Nu var det 
planerat för att vår medlemsutbildning 
skulle bli vid fyra tillfällen under våren. Jag 
var ute i väldigt god tid för att beställa vår 
lokal i Gruvan, men nog tusan krockade det 
med matmässan i år igen. Så då får det bli 
tre gånger under våren, men i höst, då är 
fyra dagar inbokade redan nu. Blir vi många 
nu i vår så får vi ordna det på bästa sätt, pre-
cis som vi gjort tidigare.  

När man summerar året som gått, 2014, så 
ser man att vi var över 230 deltagare på de 6 
tillfällen som gavs. Det är helt fantastiskt, 
imponerande och väldigt roligt att se att så 
många tycker detta är värdefullt. Med tanke 
på deltagandet så borde alla vid det här laget 
vara proffs på försäkringsfrågor, arbetsmiljö 
och fackliga spörsmål. Som tur är, för oss 
alla, så utvecklas och förändras allt hela ti-
den och det finns alltid nya saker att lära. 
Det som är på gång för vårens utbildning/
info är främst en del förändringar i våra för-
säkringar som är bra att känna till. Vi har 
också, efter lång tid, fått till ett nytt lokalav-
tal som innebär en del nyheter. I övrigt så 
blir det lite information från Stewe om kon-
cernen, Anders berättar om en del nytt vad 
gäller sociala fonden, Morgan har sitt ar-
betsmiljöpass och på eftermiddagen har vi 
gäster i ett speciellt ärende, detta får du veta 
mer om när du är där.  

Pappers studieutbud för förtroendevalda och 
skydds– och kontaktombud bygger på de 
önskemål på utbildningar som förs fram av 
respektive pappersavdelnings studieorgani-
satör.  Det är bra om man har koll på vilka 
som gått kurser (i ett studieregister) och att 
man också i avdelningen har en plan för de 
olika uppdragen, vilka utbildningar som be-
hövs. Varje år är det tänkt att avdelningarna 
ska planera nästa års verksamhet och även 
se över vilka speciella utbildningssatsningar 
som behövs. Detta sammanställs sen centralt 
i Pappers och man tar fram de kurser som 
behövs, antingen i Pappers egen regi eller 
hos LO, ABF eller liknande. Grund– och vi-
dareutbildningar i fackliga frågor och om 

arbetsmiljö finns alltid med, det som är spe-
ciellt viktigt är om man kan se i spåkulan 
några extraordinära behov som föranleds av 
problem på hemmaplan. Här finns möjlig-
heter, det gäller att vara lite på hugget. Nå-
got som efterfrågats och som också är på 
gång är information/utbildning om nya löne-
system, bemanningsföretag, psykosocial ar-
betsmiljö. Jag tror inte det är någon som sä-
ger emot mig när jag gissar att även skift-
gång/arbetstider är något som kommer att 
bli aktuellt, detta diskuteras på många fabri-
ker runt om.  

Från 96:an har vi ett par deltagare i För-
bundskursen som just nu körs i Göteborg. 
Även Miljökursen , som är på gång i mars-

april, lockade ett antal deltagare. Tyvärr fick 
några avboka sig eftersom det visade sig att 
den krockade med vårt RS, himla typiskt, 
men det blir till att göra ett nytt försök vid 
nästa tillfälle som ges. Samma krock blev 
det för två SKO-ombud från Papperstill-
verkningen som skulle delta i Fysiska och 
psykiska belastningsskador (LO-kurs), men 
vi får hoppas det passar bättre vid nästkom-
mande omgång. 

Hör av er till mig om ni har frågor om något 
som rör studier, så hjälper jag till efter bästa 
förmåga.  

Nu gläds vi åt att vi ser ljuset i tunneln, nu 
är våren på ingång, solen värmer, härligt! 

CS 

Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 
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Försäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�onFörsäkringsinforma�on    

Förutom de vanliga avtals- och medlemsförsäkringarna som alla 

avdelningar inom Pappers i Sverige har, så kan varje avdelning välja 

a� teckna en grupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller engrupplivförsäkring och/eller en sjukförsäkring. sjukförsäkring. sjukförsäkring. sjukförsäkring.     

Vi i avd. 96 har idag en grupplivförsäkring på 5 prisbasbelopp. Vi i avd. 96 har idag en grupplivförsäkring på 5 prisbasbelopp. Vi i avd. 96 har idag en grupplivförsäkring på 5 prisbasbelopp. Vi i avd. 96 har idag en grupplivförsäkring på 5 prisbasbelopp.     

Prisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 krPrisbasbeloppet för 2015 är 44500 kr.  

Det innebär a� om en medlem avlider så går den ersä�ningen, be-

roende på ålder, �ll dödsboet.  När du fyllt 45 år minskas beloppet 

med 2,5 procentenheter per år. Vid 64 års ålder återstår halva för-

säkringsbeloppet. Avtrappning sker ej om du har barn under 20 år. 

Vi har i dagsläget ingen sjukförsäkring, men e/ersom villkoren för 

den försäkringen har förbä�rats så planerar vi a� föreslå e� infö-

rande.  

Det förslaget kommer a� presenteras på e� medlemsmöte. 

Vad innebär då en sjukförsäkringVad innebär då en sjukförsäkringVad innebär då en sjukförsäkringVad innebär då en sjukförsäkring    
Om man blir lång�dssjuk så kan man få lite extra pengar förutom AGS och sjukpenning.  

Är man sjuk mer än 90 dagar90 dagar90 dagar90 dagar (karens) så har man rä� �ll ersä�ning från den här försäkringen. 

Den gäller från 25 % sjukskrivning och ersä�ningen betalas ut som månadsbelopp i 18 mån. Det be-

talas också ut e� engångsbelopp lika med den procentsats som avdelningen har beslutat.  

Man kan välja från 1 % �ll 5 %.  

E� exempelE� exempelE� exempelE� exempel, om avd. 96 beslutar om en sjukförsäkring på 5 %, så innebär det en månadsersä�ning på 

2225 kr/mån i högst 18 mån.  

Man får också e� engångsbelopp på 2225 kr.  

Det här exemplet bygger på 2015 års prisbasbelopp. 

 

 

Det finns många frågor och funderingar kring de nya reglerna för av-
dragsrätt när det gäller pensionssparande.  
 

Samarbete med Folksam  
Om du har önskemål att få extra råd och tips när det gäller de nya reglerna för 
avdragsrätt så finns det nu möjlighet! Ni kanske också har andra funderingar 
som ni vill ta upp. 
 
Vi har ett samarbete med Folksam och Benny Enneby lokalt här på Gruvön. 

JA tack! Jag vill ha en kontakt med Benny.  
Skriv ditt namn, skiftlag och telefonnummer och maila mig: 
       Leif Jonsson 
       jonsson.leif@hotmail.com 
        

  Med vänlig hälsning 
 
  Pappers avd. 96 och Folksam i samarbete.  



7 

Jag, Morgan Jakobsson och Patrik Nilsson del-
tog på en heldag, anordnad av Sirius kompe-
tensutvecklingsforum i Stockholm den 5 febru-
ari. Det som diskuterades var i huvudsak hur 
massa– och pappersindustrin ska rekrytera i 
framtiden, hur utbildning för personalen ska 
bedrivas och hur kompetens ska överföras och 
utvecklas.  
 

Synpunkter som kom fram var: 
Att det är värdefullt att se utanför ramarna från 
högskola/universitet 
Vi måste bli bättre på att informera på skolorna, 
gäller även mellan– och högstadium 

Det behövs bättre information hos arbetsför-
medlingen så att de kan leda in på rätt spår 
Det är nödvändigt att ta tillvara på befintlig 
kompetens hos nuvarande personal innan de 
pensioneras 

 

Man informerade om att arbetskraft kommer att 
bli en bristvara i framtiden och det gäller att 
göra branschen attraktiv för nya medarbetare. 
Inom 5 år så kommer närmare 6000 att gå i 
pension inom massa– och pappersindustrin och 
för att fylla upp det tappet så måste ungdomar 
lockas med bra anställningsvillkor och goda 
möjligheter till utveckling. Lärlings– och trai-
neeplatser är också bra vägar för rekrytering. 
 

Sirius är på gång med att skapa en webportal 
där alla bruks personalutvecklare ska kunna 
ange ett utbildningsbehov och sen få den skräd-
darsydd efter egna behov. Även certifieringsut-
bildningar och rena befattningsutbildningar 

kommer att finnas med här. 
Har man få deltagare från 
egna bruket så kan man 
samköra med andra, vilket 
också ger vinst i form av 
erfarenhetsutbyte.  

 

Johan Andersson 

SIRIUS 
KOMPETENS-

UTVECKLINGSFORUM  5/2 

 Några av deltagarna från Pappers diskuterar 
 framtida rekrytering i branschen.  
 Längst till vänster vår nya förbundsord- 

 förande, Matts Jutterström 

 En föredragande från Fors bruk säger att 
 man gärna ser sig om efter ”bonnpojkar” - 
 de har en bred kompetens, är allkonstnärer 

 Förr kunde man lite av varje, riktigt så är 
 det inte idag och det ställer nya krav på 
 kompetens och utbildning 



8 

20/1 var vi HSO i Stockholm på arbetsmiljösemi-
narium för BillerudKorsnäs. Där vi samlades från 
alla bruken, vi fokuserade på arbetsmiljö och hur 
vi har det på respektive bruk och hur vi jobbade 
för att förbättra arbetsmiljön på respektive bruk. 
Jag har också varit på ett kompetensforum i 
Stockholm där man sätter fokus på framtidsinrik-
tade kompetensfrågor för högeffektiva  massa- 
och pappersbruk .Man pratade om hur vi ska gå 
till väga i framtida rekryteringar och utbildningar 
som vi behöver, vilken utbildning och kompetens 
behöver vi i framtiden? Konsekvenser här hemma 
och rekryteringsvägar och hur vi kan attrahera 
morgondagens arbetskraft? 

Väldigt bra att Empower gjorde en riskanalys på 
egen hand på GL2 innan vi på Gruvön gjorde en 
med Empower. Jättebra!!! 
Det är väldigt viktigt att göra riskanalyser före 
arbetet för er egen säkerhet och för dom som ska 
på och jobba på objektet t.ex. 
Man springer på arbetare och entreprenörer som 
fortfarande har svårt med användandet av rätt 
skyddsutrustning som krävs på sulfaten. Skärp-
ning, det är för er egen säkerhet som vi påpekar 
om glasögon och hjälm och rätt klädsel för jobbet. 
Tack för er uppmärksamhet. 

  Med vänlig hälsning HSO-Sulfat 

 

SEKTION LOGISTIK 

Hejsan.  
Vinter och svenska rallyt 
tycks vara en dålig kombinat-
ion i denna del av Värmland. 
Det verkar som vädret är 

mera vintrigt högre upp och när denna tidning ges 
ut så kanske det har varit ett bra rally med ut-
märkta väderförhållanden. Skidåkning här är svårt 
att få nån kontinuitet i, ena dagen snö nästa slask, 
sedan kallt. Men för oss på utlastningen är väl det 
en fördel att vi har så lite snö som möjligt och 
rena och torra vägbanor.  
Nu till andra saker som truckkameror. De kame-
ror som sitter på våra truckar idag börjar bli svåra 
att underhålla. Reservdelar är ett problem, kame-
rorna är gamla och känsliga för beläggningen i 
magasinen. Fulla magasin innebär att kamerorna 
låser sig och måste startas om. Den tid som om-
starten tar är väldigt frustrerande och ibland får 
man byta truck för man inte får ordning på lås-
ningen för det är eftermiddag eller nattetid när 
inte IT är närvarande. Nu har vi haft en kamera på 
prov som sitter på truck 2440 och den verkar vara 
nåt att satsa på. Kameran har inga problem att 
kunna läsa av etiketter eller mantelkoder i sådant 
skick som dom gamla kamerorna har stora pro-

SEKTION SULFAT 

Hej på er alla sulfatare. 
Då har vi klarat av både jul och nyår, hoppas ni har 
haft det bra under slutet av året 2014 och nu när vi 
går in i 2015 med nya utmaningar på dom olika av-
delningarna.  
Nu vid skrivande stund har hälsoundersökningarna 
börjat på sulfaten. Lut o Ånga har börjat sedan blir 
det barr och sen avslutas det med löv/renseri.  
Vi har några pensioneringar under Hösten/ våren 
som vi tackar för trogen tjänst inom bruket. Så får vi 
tacka Johan Wallner som slutat som driftverkmäs-
tare på lut o ånga och börjat som biträdande pro-
duktionsledare och hälsa Aline Näsman som ny 
driftingenjör Barrlinjen och hoppas att hon ska tri-
vas hos oss.  
Under våren så blir det sammanlagt 3 st medlemsut-
bildningar och datumen blir 10/3-17/3-24/3. 
 Lite info från dom olika avdelningarna: 
Barr: Fortsatt projektarbete med att sätta upp nya 
delar samt att ta bort gamla som inte ska vara kvar. 
Löv: Kör på som vanligt samt kollar upp vad som 
behövs för framtiden. 
Renseri: Fortsatt köra på som vanligt, sen så håller 
några på att utbilda sej på dom olika jobben 
(vikarier) 
Lut o Ånga: Kör på som vanligt samt håller på med 
utbildningar Mix/Mesa i nuläget. 
Många tillsättningar på dom olika avdelningarna av 
nya medarbetare. 
På alla dom olika avdelningarna så planeras det för 
det årliga RS-stoppet v.16 

Men än en gång så var rädda om er FÖRE/UNDER/
EFTER stoppet. 

  

 Sektionsordförande 

 Peter Svensson 

HSO SULFAT 

Hej!  
Nu är det nytt år, jag hoppas att julen 
och nyåret har varit bra. 
Vi började nya året med att ha en sul-
fatdag i Säffle med bra diskussioner 
och vi tog fram bra handlingsplaner för 
att rätta till problemen som finns på 
avdelningarna så vi får en bättre ar-
betsmiljö. 
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blem med. Truckgruppen och chefer på utlast-
ningen, IT-personal från Billerudkorsnäs har varit 
på besök i Skoghall där representanter för utlast-
ningen och kamera var närvarande. Efter en ge-
nomgång av försäljare och utlastningspersonal 
om kameran så var våran gemensamma uppfatt-
ning att det var nåt att satsa på. Nu återstår för-
handlingar som vi hoppas inte tar alltför lång tid 
eller ställer till problem för införskaffning av 
denna kamera.  
Magasinen har från och till problem med att de 
fylls under helger och vi har svårt med plats i 
början av veckorna. Detta kan bli ett problem när 
pm6 efter vårstoppet kommer igång och produkt-
ionen ökar.  
PIA-rapporterna är väldigt få på utlastningen och 
funderingar är varför? Eller är vi så duktiga att vi 
inte blir drabbade av olika scenarier i vårt arbete 
som händer på grund av stress, otur (som man har 
ibland), eller sånt som sker för att vi inte har skri-
vit i PIA på grund av att man tycker man burit sig 
klumpigt åt. Det tänket är nåt som vi måste jobba 
på att bli av med, detta kan vara skillnaden på en 
allvarlig olycka som kanske kunnat undvikas för 
att flera sådana tillbud/riskobservationer införts i 
PIA  . Och att vi, tack vare den infon, fått en lös-
ning hur man kan undvika sådana situationer i 
framtiden. Detta kan vara nåt att tänka på. 
Våren känns i skrivande stund väldigt nära, men 
som gammal tippare av olika spel så vet man ju 
att det kan slå fel.  
Med vänlig hälsning  

HSO/ORDF Utlastningen Anders 

 

SEKTION LAB. 

Så är då lönerna till slut 
reglerade för våra speci-
allaboranter, det tog tid, 
men till slut så blev det 
av. Nya lokalavtalsför-

handlingar väntar, vi går nu in i det tredje året av 
vårt avtal och man kan hoppas att det ska bli klart 
på kortare tid den här gången.  
Snart är det dags för RS och PM6 ska stå still i 3 
veckor. Sen blir det uppstart med ny skopress 
installerad, full fart lär det bli. En extra laborant 
per skift ska anställas som resurs för all provning 
som nystarten medför. Hur provningsfrekvensen 
ska se ut sen vet vi ännu inget om .  
Skyddsombuden på lab. har deltagit i UH:s 
skyddsombudsträff i februari. En del av informat-
ionen som ges är till nytta för oss alla och ef-
tersom vi är så få så passar det fint att vara med 
på deras möten. Det visade sig att vi även har en 
del synpunkter och problem som är gemen-
samma. Så det jobbar vi vidare med tillsammans.  

CS    

 

SEKTION PRODUKTION 

Efter en snöfattig vinter så 
närmar sig våren med storm-
steg. 
Vad händer inom sektionen? 
Vi har många platser som 
ska tillsättas i vår. Vi blir ju 
äldre allihopa, så då är det dags att ta in nytt fräscht 
folk. 
Som det ser ut nu så blir det en väldigt besvärlig 
sommar, fast vi trodde att det var kulmen förra året. 
Vi har ju mycket sjukskrivningar, vad beror det på? 
Är det på grund av att vi är för lite med folk? 

Sen det vanliga, vi ska kasta ut alla som närmar sig 
12 månaders anställning och ta in nya som vi ska 
lära upp när vi har folk som kan jobbet perfekt.  
Det är något att suga tag i för ledningsgruppen... 
Vi närmar oss ett vårstopp, så tänk på säkerheten. 
Vi har börjat med förhandlingarna för 2015 års av-
tal som vi hoppas ska vara klart i god tid. 
Snart är det dags för medlemsutbildningar igen, 
som vi kommer att köra tre gånger. 
Jag har nyligen kommit hem från en underbar se-
mester i Mexico. Det var mycket fint väder, bra 
mat och dryck :) Nu är det bara att köra vi på fram 
till semestern. 

BOBBY  
  

HSO PRODUKTION 

Hej på er.  
Nytt år, Nygift och Nyladdade 
batterier eller nåt. Så ser min 
början ut på 2015, inte helt fel ☺. Fram till somma-
ren så jobbar jag heltid dagen, 50% HSO och 50% i 
projektverksamhet gällande dammproblemen på 
PM4. Jag tror inte att vi har lösningen på dammpro-
blemet innan sommaren, men hoppas på att vi kom-
mer en bit på vägen.  
En intressant sak är kommunikation, både verbal 
och i textform. Vi hör oftast bara det vi helst vill 
höra och tolkar texter utefter våra egna värderingar. 
Är man positivt inställd så ser/hör man många för-
delar, vice versa om man är negativt inställd till 
vissa frågor eller saker. Det är inte fel att vara kri-
tisk och ifrågasättande, men man kan vara det på ett 
positivt sätt.   
Diskussioner kring ett nytt skiftschemaliknande 
Tervasaaris förekommer ute på vår avdelning, 
d.v.s. att skiftschemat baseras på 12h skift och ald-
rig mer än 2 FM skift eller 2 Nattskift i stöten. Man 
jobbar 2 FM skift, ledig 2 dygn,  jobbar 2 Nattskift 
sen så är man ledig i 5 dygn och så rullar det på. 
Skiftschemat rullar på 10v gentemot våra 5 veckor 
idag. 
Vi har skickat över lite frågor Tervasaari angående 
deras schema, här är våra frågor och deras svar: 
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ionen, så är FHV och 
Gruvön väldigt positiva till 
Tervasaaris schema.  
Man ser på studier ifrån 
Tervasaari, att sjukfrånva-
ron har minskat, att överti-
den har minskat, medarbe-
tarna generellt är mycket 
piggare och att ledigheten 
på 60 dagar (2 månader) extra per år (förutom 
semestern) hos Tervasaari har tagits emot posi-
tivt. 
Att jobba 12 timmars pass kan för många vara, 
eller rättare sagt är, både fysiskt och psykiskt an-
strängande.  
Många tror och tycker (som har fysiska jobb) att 
det är väl lätt för en operatörer som har stillasit-
tande jobb att tycka att man ska köra på 12h 
skift.  Men det är inte så enkelt, den psykiska 
påfrestningen som kan va eller en del har med ett 
jobb som torkare, maskinförare, pannoperatör 
eller ja de flesta övervakningsjobb kan va värre 
än en fysisk överansträngning, det får vi inte 
glömma bort. Fysisk och psykisk ohälsa kan fak-
tiskt jämföras med varandra, kroppen kan ta 
ohyggligt med stryk oavsett. 
Det talas ofta om att nattarbete är ett stort ohälso-
problem, vilket det är. Men det finns faktiskt de 
människor som har det motsatta problemet med 
förmiddagsskift, då de sover minst lika lite som 
de personer som har problem med att sova efter 
nattskiften. Men detta talas det inte lika mycket 
om, tyvärr. Jag själv tillhör nattkategorin i dessa 
frågor. 
Enligt studier så ska man aldrig jobba fler än 2 
nätter i rad och det kan man ju egentligen vända 
på åt det andra hållet med. Har man problem med 
FM, så ska man kanske inte jobba fler FM än 2 
skift i rad heller? 

Många tycker idag, inklusive mig själv, att det är 
jättejobbigt med 11h och 12h natthelg, men det 
vi inte får glömma bort är ju att vi faktiskt har en 
40h Eftermiddag/ Nattjobb innan vi går in i dessa 
2 pass och då är man redan rätt sliten av att ha 
jobbat en hel arbetsvecka innan. Förmodligen 
kommer man inte att ha samma känsla med ett 
skiftschema liknande Tervasaari/ Pietarsaaris 

Vad betyder V i skiftschemat (interaktiv vila) 
men vad menas med det?  
Är det någon veckovila som inte får brytas? 

Hur fungerar det med semestern?  
Har man ha fyra veckor semester sammanhäng-
ande? 

Skulle du kunna skicka 
utvärderingen som är 
gjord i Tervasaari angå-
ende skiftschemat? 

Vid sjukskrivning, har 
man karensdag så som vi 
har i Sverige? 

Finns det någon facklig 
kontakt hos Tervasaari 
som kan svenska, som vi 
kan komma i kontakt 

med? 

Dessa punkter är en förklaring som vi har fått 
skickat till oss ifrån Finland, gällande TER-
VASAARIS skiftschema. 
•”V” i skiftschemat är = Den årliga arbetstiden i 
Finland förkortas med att ge en viss mängd av 
lediga dagar, beroende på de arbetade skiftena. 
Här är ett exempel, har man jobbat i treskift 
minst 186 skift under året, får man 38 – 42 dagar 
ledigt = ”V-dagar”. I vardagen finns det ingen 
dramatisk skillnad mellan en V-dag och en van-
lig ledig dag. 
•Hur många timmar per dag eller vecka stäms av 
i laget om arbetstid, dvs. hur mycket kan man 
jobba övertid. 
•Avtalet i Pappers bestämmer, att i skiftarbete 
har 37 dygn semester och på sommaren får man 
oavbruten 26 dygns semester mellan 18.5. och 
16.9. Resten av semestern kan ges senare. 
•Karensdagar har vi inte, man kan vara tre dagar 
sjuk utan att besöka läkaren. När man kommer 
till jobbet, måste orsaken till sjukdomen förkla-
ras till chefen. 
•Pietarsaaris har dessutom också bytt skift-
schema, till samma 12 timmars variant och vi 
hänvisas dit istället då det är ett tvåspråkigt bruk. 
Tervasaaris utvärdering finns enbart på finska. 
Vi tänker försöka genomföra en röstning, om det 
eventuellt finns intresse för att testa en annan 
skiftgång på Pappersbruket. När får vi åter-
komma med. Vi vill dessutom ha in synpunkter 
på om det ska jobbas vidare med detta, eller om 
det finns fler förslag. Vi har kikat på ett antal 
skiftscheman som förekommer runt om i vårt 
land. Ska man undvika U-skift och kortare som-
marsemester så får man räkna med att det blir 
många skift som skall göras i andra utformningar 
av ett nytt skiftschema.   
Kontakten med företaget (Gruvön) och FHV 
(FöretagsHälsoVården) är att vid första diskuss-
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skiftgång? 

Sen är vi många 
som brinner för 
ledighetsveckan 
och att den är helig, 
men handen på 
hjärtat, hur många 
får ut något vettigt 
av denna vecka? 
Jag själv kanske 

men bara kanske först blir människa på torsda-
gen, efter 3 dygn in på ledighetsveckan.  
Det förekommer faktiskt att anställda på bruket 
tar ledigt mitt i långveckorna för att överhuvud-
taget orka jobba kommande helg. Är detta rätt? 
Ska man ha semester/kompledighet, så är det väl 
för att gynna oss själva? Eller ska vi behöva ta 
semester/kompledigt för att inte behöva jobba 
ihjäl oss? 

2 frågor som man kan tänka på är.  
Är Hälsan viktigast? Eller är ledighetsveckan 
viktigast? 

Sen att ROM inte byggdes på en dag, det vet vi 
alla. Samma sak gäller nog i en så här stor för-
ändring också. 
Som förtroendevald så får man gliringar att man 
driver frågor enbart av eget intresse många tror 
sig veta att det är så, men så är det inte. Finns det 
medlemmar som har intresse olika för frågor, så 
får man försöka att lyfta dessa så gott det går, 
trots att det förekommer språkbarriärer ibland. 
Annars då, jo vi har ett kommande RS, som sig 
bör så är det hjälmtvång på P-Bruket. Företaget 
har kommit med påvisningar om, att vi på driften 
inte är bra på att använda stötkepsen. De vill att 
vi blir bättre med detta utan att det ska behöva 
bli påföljder med tillsägningar/ skriftliga sådana 
osv.  
Hur man än vänder, vrider och tycker om detta, 
så är vi skyldiga att använda skyddsutrustning på 
vår arbetsplats. Sen att vi har en arbetsmiljö med 
fukten och värmen i lokalerna som är under all 
kritik, är ju inte är bra. Detta gör att vi måste bli 
bättre på att ta pauser och dricka vatten oftare 
när vi jobbar i värme och fuktighet, vilket jag vet 
att det är lättare sagt än gjort.  
Vi är många som är lojala mot företaget, och vill 
få igång produktionen snarast möjligen. Men 
tumma inte på SÄKERHETEN för dig själv eller 
dina kompisar. Ingen tjänar något på det, vare 
sig det är DU/ JAG/ KOMPISARNA eller FÖ-
RETAGET.  
 

”TÄNK EFTER FÖRE”  
Over and out 

HSO P-BRUKET 

Patrik Nilsson 

 

HSO NS - FLUTING 

Lite information om vad 
som händer och har hänt på 
vår avdelning. 
Projekten rullar på enligt 
plan.  
Rullmaskinprojektet:  
Eftersom produktionen kommer att öka efter 
ombyggnationen kommer åtgärder att vidtas för 
att underlätta rullhanteringen i utlastningen.  
Meningen är att vi ska kunna köra två kortare 
rullar samtidigt på rullresaren. Detta för att det 
ska få plats fler rullar på bandet i källaren och att 
det ska bli mindre körning med truckarna. Björn-
tjänst har hand om den här delen av projektet.  
Just nu har vi 3 vikarier på avdelningen. Alla tre 
kommer från Skoghall. 
Två medarbetare, Tommy Gustafsson och Jarmo 
Karjalainen har gått i pension och vi önskar dem 
lycka till med det nya livet. 
De nya truckarna:  
Möte har hållits med Toyota och en rad önske-
mål framkom om vissa ändringar och förbätt-
ringar. Bland annat så ska laddkontakten flyttas 
ut från hytten, förlängningsgafflar ska införskaf-
fas så även instruktionsböcker, de släta däcken 
ska få mönster och vissa konstiga larm åtgärdas.  
Vi har fått en hylsvagn på prov för att se hur det 
fungerar. I denna lägger vi hela hylspaket så det 
blir mer ordning och reda och inga hyls på gol-
vet.  
Folk från Kone har 
varit och tittat på 
hissen och vad som 
behöver byggas om 
för att vi ska kunna 
köra upp våra nya 
truckar så att vi 
även kan använda 
dem på övervåning-
en. 
Omrullnings-

maskinen:  
Efter en längre tids 
problem med cen-
trering av hylsen i 
rullarna så kom Ro-
land Bengtsson, E-

laget, på en idé att 
svarva av chuckarna 
några millimeter. 
Detta blev väldigt lyckat och har fungerat ut-
märkt.  (Se bilden.) 

Leif & Carina 
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SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er! 

Det har inte hänt så mycket 
sedan jag skrev i förra Kvar-
tingen, men jag kan berätta 
att vi har fått några nya 
medarbetare till oss på  un-
derhåll. Detta har jag fått 

reda på genom att prata med folk ute på avdel-
ningarna, för det har inte skett något samråd med 
företaget. Jag hoppas detta kommer att fungera 
bättre.  
Jag kommer att finnas i Röda Baracken på tors-
dagar framöver, så har ni frågor så kan ni 
komma in och prata och vi kan ta en kopp kaffe 
tillsammans.  
Vi har haft en skyddsombudsträff och pratat och 
ventilerat frågor kring skydd, även fackliga frå-
gor. Nu har jag en fråga till er alla på dagtid: vad 
vill ni att medlemsutbildningen skall innehålla 
för att ni skulle vilja gå den? Kom med förslag 
så att vi kan göra en utbildning som passar dag 
gående. De medlemsutbildningar som är på gång 
är den 10/3, 17/3 och 24/3, är ni intresserade 
kontakta Christina Svensson på tele eller mejla. 
Hoppas vi hörs och träffs.    

Sören  
HSO UNDERHÅLL 

Hejsan mina vänner! 
Som ni kanske vet så tar jag över som HSO på 
underhåll. 
Vi går mot en spännande tid, för det är mycket 
att sätta sig in i som HSO. Just nu så sitter jag 
och planerar in datum som vi ska ha skyddsträf-
far och som det ser ut nu blir det 4st. Vi har bju-
dit in Thomas M.  Nilsson och Morgan ”James 
Jakobsson som ska berätta allmänt om skyddsar-
betet. 
Jag och Sören Johannesson kommer vara i Röda 
Baracken torsdagar och fredagar, bara kom in till 
oss om ni har funderingar, finns inga dumma 
frågor, bara dåliga svar. 
Som ni kanske sett så kräver dom när man ska 
hyra liftar på transport att man ska visa upp sitt 
liftkort.  
Lite att tänka på: 
En pappa kommer hem sent från jobbet, trött och 
irriterad, när hans 7-åriga son väntar på honom 
vid dörren  Sonen: Pappa får jag fråga dig en 
sak? Pappan: Ja, vad är det? Sonen: Pappa, vad 
tjänar du i timmen?  Pappan :Det har du inte 
med att göra, varför frågar du sånt? svarade pap-
pan argt.  Sonen: Jag vill bara veta, berätta vad 
du tjänar i timmen ! Pappan: Om du absolut vill 

veta…det, så tjänar jag 100 kr i timmen. 
Ohhhhh, säger sonen och ser ledsen ut. Han fun-
derar och frågar sedan: Kan jag få 50 kr? Pappan 
svarar förbannat: om den enda anledningen till 
att du frågar är att du ska få låna pengar för att 
köpa någon fånig leksak eller något annat skit så 
kan du gå och lägga dig med detsamma i ditt 
rum! Tänk på varför du håller på att bli så ego-
istisk, jag arbetar hårt varje dag för att tjäna 
pengar och så uppför du dig så barnsligt!!!!  Den 
lilla pojken gick till sitt rum och stängde dörren. 
Mannen satte sig ner, och blev ännu argare över 
pojkens fråga.  Hur vågar han ställa såna frågor 
för att få pengar ? Efter ca 1 timme hade pappan 
fallit till ro och började tänka. Kanske var det 
något som han verkligen behövde de 50 kro-
norna till, för pojken bad väldigt sällan om 
pengar. Han gick till pojkens rum och öppnade 
dörren… Sover du min son?  Frågade han. Nej 
Pappa, jag är vaken. Jag har tänkt. kanske var 
jag lite hård mot dig förut, det har varit en lång 
dag och jag lät min frustration gå ut över dig. 
Här har du 50 kronor du frågade om! Pojken 
satte sig upp och log, Ååå , tack pappa!” så lyfte 
han sin kudde och tog upp några skrynkliga 
pengar. Pappan såg att pojken redan hade pengar 
och  började  bli arg igen. Varför ville du ha mer 
pengar när du redan har ? frågade pappan. Den 
lilla pojken började räkna sina pengar och så tit-
tade han upp på sin pappa:” för jag inte hade till-
räckligt, men nu har jag! 
Pappa, jag har 100 kr så nu kan jag köpa en 
timme av din tid sa pojken och räckte pengarna 
till pappan! 
Var snäll och kom hem tidigt i morgon, jag vill 
gärna äta middag med dig. Pappan blev förkros-
sad. Han la sina armar runt sin lilla son och bad 
att förlåta honom.  
Detta är bara en påminnelse till alla er som arbe-
tar så hårt i livet, vi bör inte låta tiden glida ge-
nom våra fingrar  utan att ha tillbringat någon tid 
med dom som verkligen betyder nåt för oss,  tätt 
inpå  våra hjärtan .Kom ihåg att dela 100 kr av 
din tid ihop med en du 
älskar. Om vi dör i 
morgon kan Gruvön vi 
jobbar för lätt ersätta 
oss inom några få da-
gar. Men min  familj 
och vänner som man 
lämnar kommer känna 
tomhet och förlusten 
resten av deras liv!!   
Var rädda om er! 

 Stefan Johansson HSO underhåll 
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Såväl den fysiska som den psykiska arbets-
miljön ska beaktas.  
Varje bruk presenterade sitt arbetsmiljöar-
bete under det gångna året och vilka sats-
ningar som gjorts. Många nämnde förbätt-
ringsarbete vad gäller ordning & reda, in-
formation till alla, registreringar i PIA, häl-
sosatsningar och samverkan i skyddsfrågor. 
Eftermiddagen ägnades åt grupparbete med 
inriktning på en vision 10 år framåt, de ut-
maningar vi står inför. Vid redovisning av 
gruppernas arbete framkom följande: 
Kommande generationsväxling ställer stora 
krav på kunskapsöverföring och tid och re-
surser behöver avsättas för att det ska kunna 
göras på ett tillfredställande sätt.  
Vår säkerhetskultur kan bli bättre genom ett 
större engagemang av alla, bättre informat-
ion och utbildning, att vi tar lärdom av 
varandra och lyfter fram goda exempel. Fö-
rebyggande systematiskt arbete är viktigt 
och ska prioriteras. Förändringar av attityder 
växer fram allt mer och alla känner allt mer 
eget ansvar för sin egen och andras säkerhet.   

Branschen är i ständig utveckling och all ny 
teknik ställer förändrade krav för arbetsmil-
jöarbetet med att kunna identifiera nya ris-
ker. Ökad produktion och slimmad beman-
ning är också faktorer som bidrar till att man 
måste tänka nytt. Hållbara skiftscheman och 
en tydlig gräns mellan arbete och fritid är 
viktigt för en god arbetsmiljö. En uttalat god 
säkerhetskultur bidrar till att Billerudkorsnäs 
upplev som en attraktiv arbetsgivare.  
Hur går vi vidare?  
Ett steg som redan tagits är det arbete som 
påbörjats i OH&S Taskforce som Morgan 
skriver om på sin sida. Det finns mycket vis-
dom att dela med sig av från våra olika bruk 
och varför uppfinna hjulet gång på gång? I 
övrigt var alla överens om att vi strävar vi-
dare med ökad information och ökat engage-
mang från oss alla. 

CS 

 

 

BILLERUDKORSNÄS 
ARBETSMILJÖSEMINARIUM 

I januari hölls den årliga arbetsmiljö-sammankomsten för HSO och chefer från alla 
Billerudkorsnäs-bruk. Fokus är, som alltid, att försöka minska antalet olyckor på våra 
bruk. Målet är att vi ska ha noll antal olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.  
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CENTRALVERKSTAN 
Vi gör ett nedslag i centralverkstan för att se vad som 
händer där. ”Kyrkebyverkstan” blir vår första anhalt, 
där träffar vi några av medarbetarna som berättar lite 
för oss om deras arbetsuppgifter. Här repareras pum-
par, omrörare, fläktar, man gör reservdelar till allt 
möjligt ute i fabriken, byter lager, balanserar pump-
hjul och fläkthjul, med mera. För närvarande är man 
5 som jobbar här, en ska snart gå i pension och någon 
nyanställning är inte att vänta.  
Orsaken till att det heter ”Kyrkebyverkstan” är att allt 
från början flyttades hit från Kyrkebyns Bruk en gång 
i tiden och namnet har fått följa med. 

 

 

Vi går vidare till Hydraul-verkstan, där 5 personer 
är anställda. Förutom alla reparationer på hydrau-
liska och pneumatiska konstruktioner ute i fabri-
ken så renoverar man cylindrar och tillverkar 
slangar. 
 

 

Vägg i vägg ligger Ventilation/lyft-verkstan, där 
finns 4 medarbetare som arbetar med ventilation, 
kylanläggningar, hissar och traverser på bruket. 
 

 

Ute i de stora lokalerna finns en massa maskiner 
och verktyg. Här borras, svarvas, slipas, svetsas 
och blästras. Man renoverar i stort sett allt som 
finns och gör så att vi har ett välfyllt reservdelsla-
ger att tillgå när något pajar.  
 

 

 

 

 

 

Välkomnande skylt 
Roger Garsing visar oss 
runt 

Ordning och reda 

Som nytt - efter ren-
göring 

Skyddade ”hytter”, svets-
bås 

Göran Lennartsson ute i 
centralverkstan 

”33:an” , mobil skydds– 
och säkerhetsutrustning, 
avsedd att lätt kunna tas 
med ut i fabriken 

Anders Ekström, svar-
vare, blivande pensionär 

Hans Andersson, svarvare Nu väntar arborrverket Som ett konstverk - en nypole-
rad cylinder 
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-FACKEN I GRUMS 
Nu är det klart och beslutat att LO-facken i Grums 
så småningom ska bli en ”kommitté”. Det betyder 
att all ekonomisk hantering kommer att skötas av 
LO-distriktet Örebro-Värmland och vi får ansöka om 
medel därifrån. Verksamheten kommer att fortsätta 
enligt planering, åtminstone det närmaste året som 
det ser ut.  

PAPPERS DISTRIKTSMÖTE 
 

Mötet hölls på Bohusgården i Udde-
valla den 3-4 februari och deltagare 
var alla distriktets 14 ordföranden, 
ända från Lilla Edet till Åmotsfors. 
Viktiga punkter att diskutera var bl.a. 
avtals– och förhandlingsfrågor, ut-
bildningsinfo och samtal om kom-
mande styrelseutbildning, nya stad-
gar, försäkringsnytt, arbetsmiljö och 
verksamhetsplanering.  
En rejäl genomgång om pågående 
centrala förhandlingar och tvister 
gjordes, om MBL-brott, övergång av 
verksamhet, företrädesrätter mm.  
Även tvister ang. tidigare lämnade 
förslag har kommit upp nu. Förslags-
avtalet är som bekant uppsagt, men 
en del finns kvar att behandla som 
varit inlämnat före avtalets uppsäg-
ning.  
Verksamhetsplanering är på gång för 
Pappers avdelningar och en del tips 
gavs. 
Arbetsmiljöpunkten väckte en del 
frågor och funderingar om hur arbe-
tet bedrivs ute på bruken. Erfaren-
hetsutbytet var till stor nytta.   
Våra försäkringarna genomgår hela 
tiden förändringar och i alla hänseen-
den så är de till det bättre för våra 
medlemmar. Här informerades om de 
nya regler som gäller från och med 
årsskiftet.  
Den stora diskussionspunkten var 
”Avtal 2016”. En del strategiska 
spörsmål ventilerades och man kom 
fram till en del intressanta lösningar. 
Det blir spännande att se hur nästa 
avtal kommer att se ut, ingen är väl 
omedveten om att branschen går väl-
digt bra, dock inte Sverige som hel-
het. Kanske behöver inflationen upp 
lite för att det ska bli lite fart och rul-
jangs?  

CS 

EXTRAPENGAR? 

Ta kontakt med Leif Jonson eller någon 
av försäkringsinformatörerna om du anar 
att du har missat möjligheten att få extra-
pengar genom dina fackliga försäkringar 
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut maj-juni 2015.  
 Har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/4 

En kvinna hade blivit chef på ett elektronikföretag som visat dåliga resultat de senaste två 

åren. Kvinnan var känd för sin förmåga att snabbt få fart på företag med lönsamhetspro-

blem. När hon varit på företaget i ett år, började det åter gå med vinst och prognoserna såg 

lovande ut. Den största skillnaden var dock att personalen var motiverad. 

Under en intervju med den lokala tidningen, fick kvinnan frågan om hon hade något särskilt 

knep för att vända den neråtgående trenden i ett företag. 

– Jag använder mina tre magiska frågor, svarade hon. 

– Dina tre magiska frågor, upprepade journalisten, vilka är de? 

– Jo, sa kvinnan, när jag kommer till ett företag går jag runt på de olika avdelningarna och 

dricker kaffe tillsammans med de anställda. Den första frågan jag ställer till dem är vad de 

gör på avdelningen. När jag fått reda på det, frågar jag vad de skulle vilja göra. Då får jag 

alltid höra många idéer och visioner om hur de skulle kunna arbeta bättre, effektivare och 

ha roligare tillsammans. 

Sedan ställer jag helt enkelt den tredje och sista frågan: 

--Varför gör ni inte det då? 

 

(Ur boken: "Varför växer gräset andra sådden " av Klas Hallberg & Magnus Kull) 


