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Nu var det dags att skriva en liten saga igen om våra finanser. Det 
börjar att lacka mot jul och man måste kolla upp om vi har lite 
julklappspengar i kassan. 

Året har varit bra finansiellt och vi ser inga mörka moln på him-
len. Vi fick tillochmed tillbaka på skatten (96:an), vilket jag inte 
fick privat. 

Framöver kommer vi att satsa på bättre och uppgraderade försäk-
ringar, som vi bestämde på medlemsmötet 17/11. Utrymme finns 
rent finansiellt, så det tycker jag är en bra idé. 

Vi har varit på kassörsutbildning och ska iväg på steg 2 nu i no-
vember. Det är ju bra, men mycket korvstoppning. Speciellt när 
man inte har läst ekonomi överhuvudtaget. 

Men, men, grisar ska inte ha roligt strax före jul!!! 

Jag (Mikael) har under året varit på en lång resa till USA, då Sö-
ren tog hand om kassörssysslan med stor bravur. Så det är bara att 
se till att man inte har samma semesterperiod som honom. 

Nu framöver brukar det vara mycket jobb för kassörer. Avslut på 
år, revisioner, avskrivningar och mycket annat. Man får ta det 
som det kommer och inte ta ut bedrövelsen i förväg. 

Annars hoppas jag som både skidåkare och vinterfiskare att vi får 
en bra vinter. Först ska snön komma, och sedan ska sjön frysa. 
Blankis ska det vara, så man kan åka spark. Man blir latare och 
latare med åren, i alla fall jag. 

För övrigt önskar jag: fred på jorden, mera pengar till alla i löne-
kuvertet, att Sverige går långt i EM, och att alla håller sej friska 
oavsett hur bra försäkringar vi tecknar. 

Men framförallt en  

GOD JUL och GOTT NYTT GOD JUL och GOTT NYTT GOD JUL och GOTT NYTT GOD JUL och GOTT NYTT ÅRÅRÅRÅR 

Mvh Kassören och Sören 

 96:ans tandvårdsförmån 

  

 Tandläkarräkningar  
 

 för 2015 (1 januari - 31 december) ska vara Pappers 
avd. 96 tillhanda SENAST den 15 januari 2015. Det 
behövs att vi kan utläsa åtgärdsnummer på kvittot 
samt att du lämnar ett kontonummer som vi kan sätta 
in återbäringen på. Regelverket för vår tandvårdsför-
mån finns på vår hemsida om du funderar över något. 
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Hej medlemmar! 

STEWES 

SIDA   

Tro det eller ej, vi närmar oss juletid, mer eller mindre gröna gräsmattor, på en del platser 
syns blomster knoppas. Naturen reagerar som vi behandlar den, lärda utvecklar i massme-
dia vad som påverkar vår miljö och alla har sin teori. Någon har säkert rätt i vad som sägs i 
ämnet, den som lever får se. 
Avtalsrörelsen ligger en bit längre fram i tidsperspektivet, men redan nu har det börjat 
hetta till, att arbetsgivarparten inte vill öppna plånboken har väl aldrig varit någon nyhet? 
Frågan är, var går smärtgränsen? Arbetsgivarparten har tydligt meddelat sin inställning och 
värdering av resultatet av arbetet som utförs. 
Behovet av personal på bruket har blivit en fråga varje dag och även att då någon slutar 
eller går i pension så fylls sällan luckan som blir. De som haft anställningen och varit en 
viktig kugge i verksamheten enligt bruksledningen, får helt plötsligt signalen att kanske 
har verkligheten varit en helt annan, det anställs ingen ny på den plats som lämnats öppen.  
Det har meddelats i tid och otid att arbetsmiljön går först i alla lägen.. 
Fackliga referensgruppen i Billerudkorsnäs fortsätter med förhandlingsverksamheten på 
MBL-området om organisationer, det verkar vara på modet i företaget och här verkar vi 
aldrig bli färdiga. Frågor som rör pension och framtid, om hur möjligheten kan förverkli-
gas till en drägligare ålderdom ekonomiskt finns på agendan, frågan diskuteras med kun-
niga på koncernivå. 
Stress är ett ämne som samtalas i olika forum. Nu är väl julstress det som ligger närm-
ast….kanske? Det ska ju handlas klappar och mat, garderoben kanske behöver en översyn? 
Man ska resa runt till släkt och vänner för att bistå som tomte, till detta ska vi sköta våra 
jobb också. Allt detta kan bli ett eller flera moment för mycket och i värsta fall blir inget 
av det tilltänkta gjort. 
Allt för ofta läses det i massmedia om hur den tid på året då nära och kära samlas för att 
umgås i fred och gamman slutar i tragedier. Låt oss därför komma ihåg att ta hand om 
varandra visa hänsyn och förståelse för våra medmänniskor. 

 En önskan till alla och envar om en God Jul och Gott Nytt År  
Stewe Cato 
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  FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
    

                    Lite informa�on om vad som hänt och händer i avd.96:Lite informa�on om vad som hänt och händer i avd.96:Lite informa�on om vad som hänt och händer i avd.96:Lite informa�on om vad som hänt och händer i avd.96:    
 

Vi kommer nu a� införa en sjukförsäkring i Pappers avd.96. E� medlemsmöte tog det här be-

slutet den 17 nov.  

En sjukförsäkring innebär i korthet a� om någon är lång�dssjuk mer än 90 dagar, så utgår det 

en månadsersä�ning samt e� engångsbelopp.  

Mötet beslutade om en ersä�ning på 5 %. Det innebär a� den som är sjuk mer än 90 dagar får 

en månadsersä�ning på 2225 kr, samt e� engångsbelopp på samma summa.  

Det här bygger på 2015 års prisbasbelopp, som är på 44500 kr.  

 

Mötet beslutade också a� höja vår grupplivförsäkring från 5 �ll 6 prisbasbelopp. Det som är bra 

med den här gruppliven är a� det inte är någon avräkning på ålder. Hela summan betalas ut �ll 

dödsboet när någon medlem avlider. 

 

Vi har ha1 4 st. medlemsutbildningar under hösten.  

Där hade vi medverkan från Folksam som �llsammans med 

oss informerade om nyheter i våra försäkringar och vilken 

verksamhet som vi planerar a� ha i fram�den.   

Alla på våra möten fick möjlighet a� skriva in sig för a� få 

en personlig rådgivning på en �mme. Vi fick in ca 40 st. som 

var intresserade.  

Benny Enneby från Folksam kommer a� ha de här träffarna 

i Röda Baracken med början den 13 januari.   

Samtliga datum som är preliminärt inplanerade är: 13 jan, 20 jan, 27 jan, 3 febr. 10 febr. 17 

febr. 24 febr. och 29 febr. Det kan hända a� några datum blir ändrade på grund av oförutsedda 

händelser.  

Vi kommer a� personligen kontakta alla för a� boka in lämpliga �der. Vik�gt a� tänka på för a� 

Benny skall kunna hjälpa er så bra som möjligt är a� man har/eller skaffar e� mobilt bank-id. 

Har man inte det, så kan man ta med pensionsbeskedet som man får varje år hem (”orange ku-

vertet”).  

 

Till sist så får jag önska er  

 

GOD JUL och GOTT  NYTT ÅR 
 

Leif Jonsson      
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Trots att fler arbetsskador anmäls blir det betydligt färre som verkligen prövas.  

Trots ett betänkande på över tusen sidor från 
den parlamentariska socialförsäkringsutred-
ningen föreslås en framtida försäkring som 
knappast längre är värd namnet. Och den ur-
holkas allt mer. 

Det menar i alla fall LO-TCO Rättsskydd. Det 
största problemet är enligt Rättsskyddet den 
drastiska minskningen av antalet prövade ar-
betsskador, år 2005 prövades 20 000 skador av 
Försäkringskassan – år 2014 prövades 2 500, 
en minskning med 88 procent. 

Samtidigt ökar antalet anmälda arbetsskador 
enligt Arbetsmiljöverket, år 2013 anmäldes 19 
390 skador och år 2014 anmäldes 41 348 – 
alltså mer än en fördubbling. Anledningen till 
den drastiska minskningen är den förändring 
som gjordes i lagstiftningen av alliansrege-
ringen där den så kallade ”rehabkedjan” inför-
des med fasta prövningstidpunkter under hela 
sjukskrivningstiden vilket gjorde att det blev 
nästan omöjligt att få sin arbetsförmåga klas-
sad som permanent nedsatt. 

– Arbetsskadeförsäkringen uppfyller numera 
inte sitt syfte att ge inkomsttrygghet och att 
ersätta behovet av skadeståndsprocesser, alltså 
att de skadade inte ska behöva processa i dom-
stol mot arbetsgivarna för att få ersättning. Det 
var ett av syftena med försäkringen, säger 
Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd. Han 
menar att försäkringen nu urholkats så mycket 
att det vore bättre att driva fler rättsprocesser 
mot företagen. Med en 88-procentig minsk-
ning av antalet prövade fall tjänar arbetsgivar-
na stora pengar på den försämrade arbetsska-
deförsäkringen. Den betalas nämligen via ar-
betsgivaravgiften och arbetsgivarna kommer 

allt lindrigare undan, säger Claes Jansson. 

I den statliga budgeten beräknas att fram till 
2019 kommer arbetsskadekostnaderna att gå 
ned med 24 procent för arbetsgivarna och de 
skadade går miste om lika mycket i ersättning. 

LO-TCO Rättsskydd hävdar att många av pro-
blemen skulle kunna lösas om en särskild ar-
betsskadesjukpenning införs. Den som blir 
sjukskriven för arbetsskada skulle då kunna få 
skadan prövad med full sjukpenning under 
sjukskrivningstiden. I dag är ersättningen 80 
procent av inkomsten första året och följande 
år 75 procent. 

De viktigaste förslagen i utredningen anser 
man hos LO-TCO Rättsskydd är: 

Införande av ett bedömningsstöd, i praktiken 
en lista över sjukdomar som definierar vad 
som är eller inte är arbetssjukdom/arbetsskada. 

Inrättande av ett arbetsmedicinskt råd som ska 
hantera bedömningsstödet. 

Förstärkt forskning på området. 

Bättre statistik över anmälda, respektive prö-
vade, ärenden. 

LO-TCO Rättsskydd är samtidigt kritiska till 
införandet av en sjukdomslista eftersom den 
medför ett alltför stort fokus på diagnoserna, 
trots att det många gånger är svårt att få en 
korrekt diagnos. Listan blir styrande så att det 
generella arbetsskadebegreppet försvinner. Det 
som inte finns med på listan ska inte heller 
godkännas. Risken finns att övriga skadliga 
exponeringar inte uppmärksammas 

Bill Erlandsson / ARBETSVÄRLDEN 

”ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN 

FYLLER INTE LÄNGRE SITT SYFTE” 

ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN 
Arbetsskadeförsäkringen har två syften: Dels att ge de skadade kompensation för 
medicinska kostnader och inkomstförluster, dels att undanröja behovet av rätts-
processer mot arbetsgivare och företag. Det betyder att skadeersättningen kom-
mer från försäkringen i stället för genom stora skadeståndsprocesser. Försäkring-
en finansieras via arbetsgivaravgifterna. En arbetsskada eller arbetssjuk-
dom anmäls till Arbetsmiljöverket, men prövas av Försäkringskassan. 
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NY FÖRESKRIFT OM ORGANISATORISK  

OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ 

Föreskriften om psykosoci-
al arbetsmiljö blir verklighet 
Antalet anmälda arbetssjukdomar som be-
ror på organisatorisk och social arbetsmiljö, 
det vill säga stress, trakasserier och mobb-
ning, har ökat med drygt 70 procent sedan 
år 2010. 

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbets-
miljöarbetet ännu mer för att vända ut-
vecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är 
bra både för de enskilda individerna, men 
också för arbetsgivarna och för samhället i 
stort i form av minskade kostnader för 
bland annat sjukskrivningar, säger general-
direktör Erna Zelmin Ekenhem i ett press-
medelande. 

– Ohälsa som beror på bland annat för hög 
arbetsbelastning och stress är ett problem i 
hela Europa, det visar flera studier. Flera 
länder följer därför med stort intresse arbe-
tet i Sverige. 

När Dagens Arbete i våras intervjuade Ar-
betsmiljöverkets Torsten Heinberg som va-
rit med och jobbat fram föreskriften, po-
ängterade han att arbetsgivarens ansvar 
skärps: 

Med föreskriften ska arbetsgivaren se till att 
arbetstagaren vet sina arbetsuppgifter, hur 
arbetet ska prioriteras och vart man ska 
vända sig när man behöver hjälp. Den an-
ställde ska också ha chans till att variera sitt 
jobb och få chans till återhämtning efter en 
arbetstopp. 

– Det handlar om att det ska finnas en ba-
lans mellan de resurser som finns och kra-
ven som ställs på arbetstagaren. I dag finns 
det tecken på lägre tolerans mot dem som 
inte hänger med, då ökar också risken för 
kränkande särbehandling, sade Heinberg. 

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 
2016. 

Psykosocialt arbetsmiljö-

arbete på Gruvön: 
En bra arbetsmiljö är en självklarhet inom Bil-
lerudKorsnäs och på Gruvöns bruk. Det kräver 
att vi alla på Gruvöns bruk är delaktiga och 
arbetar aktivt med den fysiska såväl som den 
psykosociala arbetsmiljön. 

Chefens ansvar 

Inom arbetsmiljöarbetet ansvarar arbetsgiva-
ren för att på ett systematiskt sätt utföra risk-
bedömningar, upprätta handlingsplaner och 
utföra åtgärder samt följa upp vidtagna åtgär-
der inom dessa områden. 

Gruvöns bruk har i samverkan tagit fram en 
arbetsmodell för hur det psykosociala syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas där 
syftet är att skapa en god trivsel och ett gott 
arbetsklimat på arbetsplatsen. Arbetsmodellen 
ligger i linje med företagets arbetsmiljöpolicy. 

Arbetsgivaren (chefen) ansvarar för att ge-
nomföra en årlig psykosocial arbetsmiljörond 
som också registreras i PIA. 

Beskrivning av stödmaterial 
Dokumentet ”Processbeskrivning av det psy-
kosociala arbetsmiljöarbetet vid Gruvöns 
bruk” är en beskrivning av arbetsmodellen i 
dess helhet. 

”Processkarta av det psykosociala arbetsmiljö-
arbetet vid Gruvöns bruk” omfattar huvudpro-
cessen i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. 

Det finns fyra checklistor att välja inom områ-
det trivsel och arbetsklimat som är till stöd för 
chefen och medarbetarna vid en psykosocial 
arbetsmiljörond. 

En gemensam handlingsplan upprättas enligt 
”Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö 
Gruvöns bruk” 

(från Intranätet) 
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Hej igen i juletid. 

En liten rapport från vår medlemsutbildning 
i höst: Fyra tillfällen bjöds för att delta och 
det blev nog lite bättre att sprida ut det så 
här. Sammanlagt var vi drygt 100 deltagare 
som offrade en ledig dag för facklig utbild-
ning och information. Vi startade dagen, 
som tidigare, med lite koncernfacklig in-
formation, lokala frågor och försäkringsny-
heter (besök av Peter Larsson från Folksam 
vid tre av tillfällena). Sen blev det lite dis-
kussioner om arbetstider och skiftscheman. 
Vi kikade lite på andra bruks skiftscheman 
och diskuterade även möjligheten av ev. 6-

skiftsschema. Spekulationer och önskemål, 
men vem har sagt att man inte får önska? 
Man var ganska samstämmig i de fyra olika 
grupperna om vad som är viktigast i ett 
skiftschema. Många tyckte det verkade in-
tressant att börja förmiddagsskiftet kl. 7. Vi 
får väl se hur framtiden artar sig och om det 
blir något av dessa idéer. 

Efter lunch hade vi besök av Eva Söfting 
som körde några pass om mångfald och 
jämställdhet. Vi gjorde en del övningar, 
man fick sig en tankeställare här och där. 
Mycket trevligt är att många efteråt har ut-
tryckt att de tyckte att Evas inhopp i våra 
utbildningsdagar var intressant och viktigt.  

Nu laddar vi för vårens begivenheter och 
har du några förslag på vad vi ska ta upp så 
är du varmt välkommen att höra av dig, slå 
en signal på 41485 eller mejla till Pappers 

studieorganisatör. 

Affisch och inbjudan till vårens dagar kom-
mer på nätet och anslagstavlorna, första till-
fället är preliminärt satt till slutet av mars.  

Pappers förbund har öppnat hemsidan i ny 
tappning, adressen är som tidigare 
www.pappers.se. Där kan du som är förtro-
endevald och/eller skyddsombud titta i Ka-
lendarium för att se vilka utbildningar som 
erbjuds nästa år. Om det är något du känner 
skulle passa dig så kan du anmäla ditt in-
tresse till, din sektionsordförande, ditt HSO 
eller direkt till mig, så skickas anmälan vi-
dare till Pappers eller LO och preliminär 
ledighetsansökan skickas till din arbetsle-
dare. Var gärna ute i god tid, det blir snabbt 
fullt på en del kurser och då måste det prio-
riteras från alla Pappers avdelningar ute i 
landet. 

I förra numret av berättade jag att en Ung-
domskurs kommer att hållas i Karlstad 
2016. Den innehåller det mesta i facklig 
grundutbildning med speciell inriktning för 
yngre deltagare. Nu är datum satt, det blir 
20/4–22/4 på Scandic Klarälven, Karlstad 
och sista anmälningsdatum är i mitten av 
mars. Den här kursen vänder sig till alla 
medlemmar, man behöver alltså inte vara 
förtroendevald i någon form. Det är lämp-
ligt om man är under 30 år eftersom man 
vänder sig till våra yngre medlemmar, men 
något år däröver accepteras nog också. Hör 
av er till mig om ni är intresserade, ni unga, 
det är ni som ska ta över en dag. 

ABF-mötet som var planerat i oktober blev 
framflyttat, mer info om ABF:s planer för 
Grums mm. kommer förhoppningsvis i 
nästa nummer. 

Nu återstår bara att önska alla  

 

God Jul och Gott Nytt År…God Jul och Gott Nytt År…God Jul och Gott Nytt År…God Jul och Gott Nytt År… 

CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  1485 
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KULTURGRUPPEN INFORMERAR 

Under 2015 har vi genomfört en rad aktiviteter 
som verkar ha varit uppskattade av folk på bru-
ket. 

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter som ni 
skulle tänka er under 2016. Bara lyft telefonen 
och slå en signal till Stefan 41778, Bosse 41335 
eller Mikael 41487. 

Vi kommer fortsätta att köra de mest populära 
utlottningarna från 2015, men kan tänka oss att 
byta ut någon/några av de andra. 

Aktiviteter 2015: 

Svenska Rallyt-Rallypass 

2 Lisebergsresor 

Skruvstadparken 

Packmoppeturnén 

Folk o Rock-Segmon 

Åmåls Bluesfestival 

FBK-biljetter 

Rättvisans poet-Björn Afzelius 

Ticnet 

Samt: 

Grillfesten 

Äggpromenaden 

Julgransskakning 

Fyrverkeriet i Segmon 

250-300 olika vinnare på utlottningarna. De 
andra aktiviteterna är ju öppna för alla. Som det 
verkar är anslaget från Sociala fonden lika även 
nästa år. 

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR GOD JUL o GOTT NYTT ÅR GOD JUL o GOTT NYTT ÅR GOD JUL o GOTT NYTT ÅR     
önskar Kulturgruppenönskar Kulturgruppenönskar Kulturgruppenönskar Kulturgruppen    

PAPPERS FÖRBUNDSMÖTE  
19-20 NOVEMBER 

På höstens förbundsmöte hade Pappers bjudit 
in Alex Bengtsson från EXPO som berättade 
för deltagarna om hur högerextremistiska 
grupper växer fram, hur de fungerar och var-
för de ökar i vårt samhälle. Han talade även 
om ”Tillsammansskapet”, grupper som bildats 
i några städer/samhällen som motvikt - poli-
tiskt och religiöst obundna, försöker bygga 
relationer, bjuder in alla och driver olika kam-
panjer gällande lokala frågor. Exempel: läx-
hjälp, vildmarksaktiviteter, fotboll, knytkalas 
mm.  

Förbundsmötet fortsatte sen med sedvanliga 
förhandlingar. Beslut togs om medlemsavgif-
ten, som är oförändrad sånär som på grundav-
giften (för arbetslösa mm.) som höjs något. 

Motioner från olika avdelningar behandlades. 
Mycket handlar om anställningsformer, be-
manning, avtalsskrivning, veckovila/
dygnsvila/övertid och framtida pension, Några 
av motionerna överlämnades till förhandlings-
avdelningen för att handskas med i framtida 
förhandlingar. 

Avtal 2016 diskuterades och kraven spikades, 
mer att läsa om detta finns på Pappers hem-
sida och Dagens Arbete. Allt är såklart inte 
offentligt ännu, kraven överlämnas till In-
dustriarbetsgivarna i december.  

Inger Good-Heinefalk från Pappers A-kassa 
deltog också och berättade att vi nu fått höjd a
-kasseersättning till våra arbetslösa medlem-
mar och gav några exempel på detta. Vi fick 
också med oss hem för information om: ska 
man ha arbetsgivarintyg så kan den processen 
snabbas på avsevärt om arbetsgivaren och ar-
betstagaren har e-legitimation 

(www.arbetsgivarintyg.nu).   CS 
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Nu är det många projekt på gång som Nytt manö-
verrum på barrsidan och Mesa till DCS och lim-
made balar på flingen samt Optimized sooting T5 
så håller man på och tittar på Next generation om 
den nya maskinen. 

Det är fortfarande många lastbilar på vedgården 
för avbandning fast man har sagt att dom bara får 
vara 2st åt gången. Dom har börjat att se över ta-
ket p lövlinjen och börjat med några åtgärder. 

Telefonerna är det mycket kritik om att det är då-
ligt ljud och det har ju varit några incidenser med 
ensamtelefonen att man har larmat men det har 
tagit tid innan någon såg det att dom hade fått ett 
sms som tur var så var det ett falsklarm nn hade 
kommit åt knappen på telefonen. 

När man är ute i processen så är det svårt att höra 
och ha kontakt med manöverrummet det är ju en 
superviktig kontakt och att man har den komuni-
kationen och att det funkar tänk om man är 
tvungen att stoppa något på en gång så hör man 
inte vad operatören som är ute i processen säger 
så kan det få väldiga konsekvenser med mycket 
farlig utgång. 

Ni får ha en riktigt God Jul och Gott Nytt År 
på er  

Med vänlig hälsning Johan    

 

SEKTION LOGISTIK 

Hej vi är mitt i november 
men känns som en tidig höst-
månad, förutom att det mörk-
nar väldigt tidigt. Det medför 
positiva saker, som ingen snö 
och halka vilket innebär svårt 
att ta sig fram på vägar och in 
i magasin. Det blev kort tid 
mellan ”Kvartingarna”, så det 
flödar inte med nya händelser 
och information om våra ar-
betsplatser på efterbearbetningen.  

Två vikarier har anställts november och året ut, 
till att börja med Hampus och Joel, som blir en 
bra förstärkning. Det skulle vara bra om vi fick en 
mera långsiktig lösning på dom två tjänster som 
vi är kort på utlastningen.  

Truckar är ett problem, lånetrucken Kalmar var 
inte det vi behövde för att lösa problemet efter 
truck 439 - dålig sikt vid lastning av rullar mindre 
diameter än en meter. Det var att köra som i 
blindo. 439 är nu tillbaka efter en genomgång av 
motorn, vilket innebar att trucken blev starkare 
och piggare. Tyvärr började det med att avgasre-

SEKTION MASSATILLVERKNING 

Hej på er alla. 

Hösten och vintern är på 
ingång med både mörker 
samt även att det blir kallt 
och snö. 

Lite info från våra avd: 

Barr/ns: Går väldigt bra efter investeringarna. Man 
kör på med en hel del utbildningar där det behövs. 
Sen har det kommit igång med hälsosamtal som jag 
förstår. (Kanon) 

Löv: Rullar på som vanligt men det verkar som om 
att det känns oroligt med att det rasar ner betongbi-
tar från tak och väggar ibland. 

Renseri: Går bra men det stundar andra tider, när 
kylan/snön kommer så blir det en del bekymmer 
som kommer att uppdagas. 

Lut o Ånga: Kör på som vanligt samt några som är i 
utbildning, sammanlagt 3 st. 

Jag tar upp det igen, om min fackliga tid nere på 
Röda Baracken, som är så här. Jag följer mitt ordi-
narie skift dvs. B-skiftet på P7/mixeri. Långveck-
orna ons-tors jobbar jag dag. Kortveckorna torsdag 
dag istället för fm samt istället för de 3 nätterna så 
jobbar jag dagen och då finns jag i Baracken. Så ska 
jag bli bättre på att även visa mej mer på dom olika 
avd. men kom gärna även ner och prata över en 
kopp kaffe. 

Snart är det dags för det årliga julbordet för alla, det 
är något att se fram emot! 

För tillfället har jag inget mer att skriva om. 

Var rädda om er både på jobbet och hemma. 
  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
  

Sektionsordförande   
Peter Svensson 

 

HSO MASSATILLVERKNING 

Hej alla på massatillverkningen 

Det börjar närma sig juletider men 
man får ju ingen julstämning när 
det är en 8 grader varmt ute . 

Det börjar att bli lite allvarliga situationer runt om 
på avdelningarna det lossnar bitar av taken det är 
inga små bitar på sina ställen upp till 20cmers bitar 
med en fallhöjd på upp till tio meter då vette tusan 
om hjälmen skyddar om det kommer en sådan bit i 
huvudet. 
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ningen blev tätt och fick ställas ner första helgen 
trucken var tillbaka. I dagarna ska en del av 
truckgruppen ner till Göteborg och titta på en ny 
dragare och eventuell ersättare till Kalmar dra-
gare 476. 

Ventilationen i flutingmagasinet är inte i gång så 
mycket som vi vill. Felet vet jag inte vad det be-
ror på mera än att den ventilationsutrustning som 
finns i magasinet är väldigt klen mot vad som 
skulle vara för att vi ska ha en bra fungerande 
ventilation i magasinet.   

Mycket spännande saker väntar oss under 2016, 
både när det gäller personalpolitiken för utlast-
ningen och ”Next generation”-projektet, som 
man får hoppas faller väl ut. 

GOD JUL GOTT NYTT ÅR  
Anders. B. Ordförande/ HSO 

SEKTION LAB. 

Säkerheten först – några 0-

olycksfall sen sist och ett 
bra antal riskobservationer 
gjorda, några under åtgärd 
och några redan klara i PIA. 
Uppdatering av kemikalie-

register pågår, det ska även gö-
ras en genomgång av de kemikalier som vi nytt-
jar på lab. och sättas upp skyltar med farosymbo-
ler där de används. Test av larmtelefoner ska gö-
ras när allt är i drift. Ergonomirond på lab. plane-
ras.  

Några har gått Första hjälpen-utbildning, det 
finns fler på listan som kvarstår som kommer att 
erbjudas utbildningen frampå. 

Hälsosamtal för avdelningens anställda har star-
tats. 

Det finns planer på ombyggnad av lokalerna som 
bl.a. innebär flytt av omklädningsrum till plan 2 
och fler kontor på plan 3. Förslaget är tämligen 
dyrt, så det blir till att vänta på beslut om detta.  

Folk kommer och folk går, det är många vikarier 
inne stundtals. Man anställer till och med per dag 
numera, för att LAS-dagarna ska räcka så länge 
som möjligt innan man hamnar på återanställ-
ningslista för nya vikariat. Gissa vad som tycks 
om det? 

Snart är det nytt år och nya tag. Vårt avtal löper 

ut den 31 mars och sen får vi se hur turerna går i de 
nya förhandlingarna, vi ska väl inte gå helt lottlösa 
ur det, får man hoppas.  

God Jul och Gott Nytt År! 
CS 

 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Hej igen! 

Som ni alla vet så lackar 
det mot jul och nyår med en 
rasande fart, vissa av oss 
jobbar medan andra kan 
sitta hemma i soffan och 
mysa. Tyvärr så ser det ut 
som vanligt här söder om 
Dalälven, grönt, blåsigt, samt plusgrader (hoppas 
på snar förändring).  

På tal om förändring så är, hör och häpna, organi-
sationsförändringen i p-bruket klar. Arbetsgivaren 
ska ha hunnit ut med info till samtliga medarbetare 
innan ni läser detta, så där hoppas jag att inga 
oklarheter finnes. Själva omstruktureringen kom-
mer att ske under feb-mars 2016 på ett så smidigt 
sätt som möjligt med tanke på barnomsorg ev. se-
mesterplanering och dylikt, när nu vissa medarbe-
tare byter skiftlag, samt i vissa fall även arbetsupp-
gifter. Samtidigt är det ju sorgligt att BM 8 följer 
PM 3:s öde och läggs i malpåse vid nyår, så jag vill 
passa på att önska personalen lycka till på deras 
nya befattningar inom pappersbruket och hoppas att 
ni andra tar väl hand och lär upp dom på ett  så bra 
sätt som möjligt.  

På flutingbruket har vi påbörjat en förstudie angå-
ende organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket 
innebär att undertecknad samt Leif Jonsson kom-
mer att gå runt på PM 6 och RM 6/salen och in-
hämta  uppgifter om vissa frågor i detta ämne , mer 
om det senare. Detta kommer även att bli ett ypper-
ligt tillfälle för mig att bekanta mig med er med-
lemmar på flutingen, detta har varit bristfälligt pga. 
att personalförändringarna i pappersbruket dragit ut 
på tiden. Så har ni några frågor, passa på att ställa 
dom till oss så ska vi försöka att besvara dom. 

Nu när året närmar sig sitt slut så vill jag och resten 
av gruppen inom Sektion Produktion önska er alla 

en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR . 
Knöös 
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HSO NS - FLUTING 

Nu har vi fått en ny 
chef för oss på salsla-
get.  

Ulrika Sand har nu till-
trätt tjänsten som produktionstekniker.  

Jag tror och hoppas att det skall bli bra för då har 
vi en person vi kan bolla våra funderingar och 
förslag till förbättringar med, och förhoppnings-
vis också få gehör för.  

Vi har ju en del problem att brottas med, fram-
förallt arbetsmiljön i källaren. När vi kör lågyt-
viktigt med mycket bekymmer fyller vi källaren 
med utskott och rullar som skall omrullas. Det 
innebär att det blir så trångt så man har stora pro-
blem att hämta hylspaket och rondeller. Vi måste 
i framtiden ha en permanent lösning på de här 
problemen. Det är inte konstigt att skyddsräcken 
och annat är sönderkört i källaren när inte plats 
finns för truckarna. Säkerheten och arbetsmiljön 
är väl lika viktig överallt, hoppas jag?  

Vi har ett projekt med att kunna köra bredare rul-
lar i packen, Carina Olsson är med i det pro-
jektet. 

Vi har också ett projekt nytt ställverk etapp 2, där 
är Stefan Holländare med som skyddsombud. 

Vi har också påbörjat ett projekt Psykosocial ar-
betsmiljö. Där är Bosse Knöös och jag med.  

Den psykosociala arbetsmiljön på flutingen är i 
dagsläget inte bra. Utifrån det så kommer det här 
att utredas vad det kommer sig att det blivit så 
här. De här frågorna kommer vi att diskutera 
med alla skyddsombud också. Sedan kommer vi 
tillsammans med företaget att se på vilka åtgär-
der som behöver göras för att vi skall må bättre 
på våra jobb. Det skall bli intressant att se vilka 
förslag som kommer fram. 

Till sist så får jag önska alla en  

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. 
Leif   

HSO PAPPERSTILLVERKNING 

Hej på er. Sitter och funderar på vad jag ska 
skriva om i detta nummer. Ja, nu har vi äntligen 
fått klart angående organisationsförändringen på 
pappersbruket och Bosse be-
rättar lite mer om detta. 
Många är givetvis frustrerade, 
oroliga och fundersamma på 
hur det kommer att bli och 
sista ordet verkar inte vara 
sagt ännu heller för den delen.  

Jag sitter denna kalla lördagsmorgon och skriver 
hemma, snö, is och frost utanför fönstret och bar-
nen bakar pepparkakor i köket. Jag kommer gen-
ast att tänka på alla halkolyckor som skett genom 
åren, vi fick ju ta ut broddar i fjol - se till att an-
vända dessa, så kanske vi undviker många av 
dessa olyckor.  

Det förekommer en del diskussioner kring 
varselvästen. Det som gör mig mest fundersam 
är, att ute på samhället, där är vi rätt flitiga med 
att använda varselväst. Så jag kan tycka att det 
inte bör vara några större problem med att an-
vända varselväst på fabriksområdet (men det är 
ju vad jag tycker).  

Ett allvarligare problem är övergången till den 
nya telefonin, som ej har fungerat tillfredstäl-
lande. Det är mycket bra att det skrivits om det i 
PIA, det underlättar så mycket när man ska på-
tala problemen uppåt. Rapportera mera i PIA om 
risker, tillbud, olyckor osv, för det är ett mycket 
bra rapporteringssystem, om det används rätt. Se 
till att NI har med er skyddsombud vid olycks-
fallsrapportering, så att dessa blir ifyllda rätt. För 
det är A och O om eller när det blir komplikat-
ioner vid en skada. 

Framtiden då? Som jag skrev i förra numret, så 
är det lite av ett vacuum i det mesta dvs. i vän-
tans tider. Men jag poängterar att vi måste köra 
på som vanligt, och göra ett bra jobb som vi 
ALLA redan gör idag.  

Med detta så vill jag önska ALLA en  
 

TREVLIG OCH GOD JUL.   
 

HSO Papperstillverkningen  

Patrik Nilsson 

0555-41039 

patrik.a.nilsson 

@billerudkorsnas.com  
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SEKTION  

UNDERHÅLL 

Hej på er . 

Nu sitter man och 
skall skriva vad som 
hänt i vår sektion och 
det har inte hänt så 
mycket sen sist, jag 

tycker att det mesta cirklar om ”Next generat-
ion”.  

Vi har fått några nya medarbetare på underhåll 
som vi hälsar välkomna till oss, Som ni ser så 
söker man nu efter några mekaniker och en 
snickare på visstid.  

Jag har fått en del frågor om lönesystemet och 
nu går det att vandra i löneseriens alla grader. 
Det är på ditt medarbetarsamtal som det skall 
diskutera om lönegradsuppflyttning med resp. 
arbetsledare och detta skall dokumenteras. Jag 
(och fler med mig) läste i DA om lönestatistik 
för branschen, det tyckte jag inte såg bra ut för 
oss, vi har rasat från plats 24 till plats 50 av 60 
bruk. Så jag hoppas det tas på allvar att våra lö-
ner behöver justeras till det bättre. 

Jag vill önska er alla: 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
Sören 

HSO UNDERHÅLL 

Hej på er. Nu får vi hoppas att det kommer lite 
snö så att det blir lite ljusare ute, för som det är 
nu är det väldigt mörkt och trist.  Vi får hoppas 
på lite minusgrader så att vi kan få lite is på 
Strandvallen, så jag kan ta med mina barn dit 
och åka skridskor. 

Som ni kanske många vet så är jag i stället för 
Morgan Jakobsson som är hemma och vilar efter 
att fått en ny höftkula. Så det är mycket möten 
och mycket att hålla reda på. 

Mycket har handlat om ”Next Generation” samt 
den nya telefonin. Vad man kan säga om telefo-
nin så har det väl inte funkat smärtfritt men Fahl-
grens gäng har gjort ett fantastiskt jobb, det lig-
ger många timmar bakom detta projekt. Som det 
ser ut nu funkar dock telefonin inget vidare. 

Vad har vi på gång? Jo, 96:an har en utbildning 
på gång för samtliga våra skyddsombud på Trav-
resturangen, den 25/11 samt 26/11 - då vi har 
bjudit in Stefan Reis från Arbetsmiljöverket som 
ska prata Skyddsombudets Roll. 

Tänk på Din säkerhet och varna andra om du 
upptäcker fara. Bryt&Lås är det som gäller all-
tid! Skriv i PIA kan jag bara uppmana er att göra 
ännu mer, för det kan vi bara bli bättre på. 

Nu vill jag bara önska er en mycket  

God Jul och Gött Nytt år   
Stefan HSO Underhåll 
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Så har såg maskinen ut när den byggdes 1946……   för att sedan byggas om totalt på 90-talet 

  ...och så här blev slutresultatet, så såg det ut fram tills att maskinen lades i malpåse 2008. 

PM 3  
Hösten 2015 kom beslutet att PM 3 tas ut 
ur rullarna och blir officiellt nedlagd .Här är 
några bilder från tidernas begynnelse fram 
till mer modern tid… 

Vy över rullmaskinen någon gång sluten 50-talet möjligtvis 60-talet samt runt mitten 2000-talet.  
Man kan skönja en viss ökning av säkerhetstänket... 

Under åren som gått har Pm 3 gjort vissa ombyggnader har är Popen från tre olika tidsepoker. 
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Internationell solidaritet 
Ska vi i facket bry oss om vad som händer i andra länder, har vi inte 
nog att göra här hemma?  Den frågan eller påståendet får vi ibland 
höra och visst, inte minst i Pappers- och massa-industrin har det 
skett stora nedskärningar under senare år med stora påfrestningar 
på all facklig verksamhet. 

Solidaritet är något av en grundbult för oss i facket, att vi tillsammans 
hjälps åt att nå våra mål. Fackets styrka är att vi är många tillsammans 
och det är det som gör facket starkt, många medlemmar som kämpar till-
sammans för bättre löner och arbetsvillkor. 

Facket startade genom att man lokalt, på bruket, slöt sig 
samman för att kunna ställa krav på arbetsgivaren. Så 
småningom förstod man att det inte räckte med lokal 
styrka, det krävdes samarbete på nationell nivå och så 
bildades fackförbunden. Att vi hjälper andra länders 
fackföreningar är i grunden samma sak, tillsammans blir 
vi starka och hindrar arbetsgivaren från att konkurrera 
med hjälp av sämre löner, arbetsmiljö och annat. 

Det fackliga internationella solidaritetsarbetet handlar 
först och främst om medlemsvärvning, såväl enskilda 
medlemmar som att organisera hela arbetsplatser/bruk. 

Lasse Wåhlstedt                                   
Förhandlings-

ombudsman                                          
Pappers 

 

-KOMMITTÉN I GRUMS 
LO-kommittén i 
Grums höll sedvanligt 
barnlotteri i Gruvan 
på skyltsöndagen. 
Lotterna gick åt med 
en rasande fart.  
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Sedan handlar det om att utbilda fackliga förtro-
endevalda, sikta mot att få ett nationellt kollek-
tivavtal och ordna med en hållbar ekonomi för 
fackförbundet/federationen. Naturligtvis ställer 
vi krav under projektet som ska ge att man kla-
rar sig på egen hand då projektet är över.  

Som man förstår kan ett projekt sträcka sig 
över lång tid, ofta handlar ett projekt om treårs-
perioder och då flera sådana, det är inte bara 
att ”kopiera” hur vi gör här hemma eftersom 
lagstiftning mm. skiljer en hel del. Det tog för 
övrigt oss i Sverige ganska många år innan vi 
hade ett någorlunda stabilt förbund.  

Pappers har haft solidaritetsprojekt ibland an-
nat Chile, Brasilien, Malaysia, Thailand och In-
donesien. Projektet i Indonesien är det enda 
egna projektet som pågår nu och det till 2017. 
Dessutom samarbetar vi inom världsfederat-
ionen IndustriAll global union om olika projekt 
och där ingår även IF-Metall och Unionen. 

När Pappers har haft egna projekt så ordnar vi 
så att det finns en projektledare/ resurs som 
kan hjälpa till i projektet. Det var så jag kom i 
kontakt med Brasilien och det projektet som vi 
drev där, jag var resursperson.  

 

Det projektet handlade om att starta ett nation-
ellt förbund, vilket också blev verklighet som 
det enda i landet. Däremot har de inte lyckats 
ordna med något nationellt kollektivavtal ef-
tersom arbetsgivarna gör allt för att förhindra 
den gemensamma styrkan. 

Under projekttiden byggdes också Veracel, en 
massafabrik där StoraEnso är hälftenägare. 
Veracel är ett fascinerande bygge, en massa-
linje som gör en miljon ton per år omgiven av 
planterad eucalyptus som avverkas var sjätte år. Under byggnationen av bruket var där när-
mare 10 000 entreprenörsanställda och vid ett tillfälle då vi var där höll det på att bli stor-
strejk där ute mitt i skogen. Till saken hör att det finns en historia om bygget av en fabrik i 

närheten, där strejkande mer eller mindre 
raserade hela bygget. Det fanns också en 
brigad med militärpoliser vid Veracelfabriken 
vid tillfället, så det var ganska så spänt. Det 
var nog tur att vi var där den dagen eftersom 
de jag hade med mig är vana fackliga för-
handlare och lyckades till slut lugna ner situ-
ationen och det blev förhandlingar… 

Lasse W. Arbetsmiljöarbete vid fabriken liknar i mångt och 
mycket det som vi ser i Sverige, åtminstone det som 
företaget förespråkar. 

     Veracelfabriken 2013  
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut vår - - - 
 har Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du  
 välkommen med det till Röda Baracken senast den 15/2 

  

Varför äter vi pepparkakor? 

Den 9 december är det pepparkakans dag i Sverige men 

kakan äts egentligen året om och avnjuts av människor 

runt om i hela världen.  

Pepparkakan som vi känner den är en tunn, spröd kaka 

som får sin unika smak från kryddor som ingefära, nej-

lika och kanel.  

Det första dokumenterade ätandet av pepparkakor i Sve-

rige dateras 1300- talet då nunnor bakade och åt dem i 

medicinskt syfte. De stackars nunnorna hade våldsamma magbesvär samt problem med 

matsmältningen och kryddorna i pepparkakan underlättade det hela. På den tiden var ingre-

dienserna förutom de vi har idag, även peppar, kardemumma, anis, fänkol, cederolja, citron- 

och pomeransskal. 

Det är inte många som vet att man, redan på 1800-talet före Kristus, 

avnjöt denna kaka. De romerska krigarna i Mesopotamien fick med 

sig pepparkakan ut i fält när de skulle strida och resa långt. Pep-

parkakan har egenskapen att den är mycket hållbar och inte 

möglar så den var utomordentligt bra som proviant vid långa re-

sor för de hungriga soldaterna. 

Och alla har vi väl hört att man blir snäll av att äta pepparka-

kor. Bilden av att mormor står med en pepparkaksburk i han-

den och bjuder alla barnen vid juletid samtidigt som hon sä-

ger "ät en pepparkaka till så blir ni snälla" lever kvar än 

idag. Men vart kom-

mer den ifrån? 

Unionskungen Hans av Sverige, Norge och 

Danmark som regerade mellan år 1497 och 

1501 var ofta på mycket dåligt humör. Han 

blev ordinerad pepparkakor av sin doktor då 

ryktet sade att man blev glad om man åt dem. 

Uppgifter från apoteket i Köpenhamn visar att 

det skickades kilovis med pepparkakor till det 

kungliga slottet och till kung Hans. Därmed 

föddes myten om att man blev snäll om man 

äter pepparkakor.  


