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De sista arbetsdagarna var nog det mesta avklarat, så ser det i 
alla fall ut om man ser Carl-Eriks pose vid sitt skrivbord då.  
Det var säkert mycket att stå i för att lämna över till vår nye kas-
sör. Dessutom en massa pärmar, lådor och andra skrymslen som 
skulle städas ur innan ledighetstillvaron kunde ta över. Men, 
som synes, det ser ut att ha gått bra, det fanns möjlighet att slap-
pa lite på sluttampen.  
Som en del av er har sett så är ju Carl-Erik här lite då och då, 
måhända han inte känns igen med tanke på det tomteskägg han 
odlat sen han lämnade oss. Vi får i alla fall fortfarande hjälp med 
en del rutiner i kassörssysslan och lite annat smått och gott. Det 
är alltid tider som styr vissa saker och man får ta en bit i taget. 
Sen blir det väl sannolikt en hel del efter årsskiftet som också är 
nyheter och en viss kompetensöverföring blir nödvändig. 
Behöver ni en riktigt storskäggig tomte nu i jul så kanske han 
kan ställa upp som det också, vem vet? 

TANDVÅRDSFÖRMÅNEN 
Kom ihåg att lämna in dina kvitton för 2013 senast den 15 januari för att ta 
del av tandvårdsförmånen som ingår i ditt medlemskap i 96:an 

Önskar  
Pappers avd. 96 
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Att tågen går är väl inget ovanligt men att tågen 
håller tidtabellen är ju mer ovanligt - förebyg-
gande underhåll brukar oftast peka på att större 
störningar i produktionen minimeras .....sägs 
det i alla fall. 
Rapporter som berör järnvägen där SJ trafikerar 
säger att behovet är stort av just förebyggande 
underhåll, men detta har uteblivit och resultat 
där utav har beskrivits i massmedia. 
Vi hoppas på att företaget och dess ledning 
lyssnar, läser och förstår när vi gång på gång i 
olika lägen påpekar behovet av bemanning. An-
ställda behöver sin tid för att genomföra sitt 
förebyggande underhåll rast, vila och kulturella 
aktiviteter främjar för att orka tiden ut. 
Jag sitter när detta skrivs på tåget till Stockholm 
företaget har kallat till MBL-förhandling 
kl.09:00 måndagsmorgon så för att passa tiden 
blir det tåget dagen innan ...ja, så kan det vara 
ibland. 
Några har hört av sig angående lönebeskedet 
och oron för att det endast i framtiden ska redo-
visas på mejlen och visst, samma oro hyser jag 

Hej medlemmar! 
nog också. Detta har tagits upp med personaldi-
rektören i BillerudKorsnäs, där finns inte myck-
et till förståelse i frågan och att det finns dom 
som inte har en dator hemma begriper man inte. 
Nåväl, frågan anser jag inte färdig, vi har före-
slagit att de som vill ska få sitt lönebesked hem-
skickat via posten, vi får hoppas detta hörsam-
mas. 
Snart kommer väl tomten ....eller vem har väl 
inte känt av den där återkommande julstressen 
men trycker bort känslan å säger ”dä ä lugnt vi 
hinner”, och hinner gör vi oftast. 
Hoppas alla och envar får en trevlig Jul och 
Gott Nytt År. 
                                                 Stewe Cato 
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NYA REGLER FÖR VÅR TAND-
VÅRDSFÖRMÅN 
Från och med den 1/1 2014 så gäller 
nya regler för vår tandvårdsförmån. 
Orsaken till att de nu ändras är att allt 
fler väljer att arbeta efter de fyllt 65. 
Då innebär det att man också är full-
värdig medlem och erlägger procent-
avgift på lönen som alla andra. Avdel-
ningsstyrelsen ansåg då att det inte är 
mer än rätt att man får ta del av tand-
vårdsersättningen till dess att man av-
slutar sin anställning.  
Det nya regelverket gäller tills vidare, 
alltså från och med den 1 januari 
2014. 
För alla behandlingar/kvitton som är 
för 2013 så gäller det gamla regelver-
ket. 

RAPPORT FRÅN PAPPERS FÖRBUNDSMÖTE 

I november hölls Pappers förbundsmöte på Tammsvik 
Herrgård, Bro. Varje avdelning har sin representant med, 
oftast ordförande eller dess ersättare. För vår del så var 
det Stewe Cato som representerade avdelningen.  

På dagordningen fanns många punkter, bl.a. beslut om 
medlemsavgifter för 2014 (=oförändrad), verksamhets-
plan 2014, budget m.m. Rapporter från en del arbetsgrup-
per som tillsatts vid avtalsförhandlingar: 

Lönebestämmelser och lönesystem: Här försöker man 
titta på nya lönesystem och hur de ska kunna användas i 
vår bransch. Arbetet går lite trögt, arbetsgivarparten och 
Pappers har olika syn på hur arbete ska lönesättas och hur 
man ska bedöma ”nytillkommande arbetsuppgifter” Ett 
nytt möte är inplanerat i februari, så man får väl återkom-
ma om hur arbetet fortskrider. 

Framtida pension: Här resonerar man om möjligheter att 
förkorta arbetstiden och oenighet finns angående hur vårt 
ATK ska se ut i detta sammanhang. Inget klart ännu allt-
så, man återkommer med ny info så snart något framstag 
görs. 

Hälsa och skiftarbete: En ny version av 
”Skiftschemaboken” finns snart, den kommer att lanseras 
på Ledarkonferenserna som hålls våren –14. Där finns 
alla de olika skiftscheman uppspaltade som vi har i bran-
schen, med kommentarer. Huvudparten av arbete i dessa 
frågor sker i Sirius arbetsmiljögrupp och en del info kom-
mer i tidningen som ges ut av Sirius. Man diskuterar bl.a. 
inflytandefrågor, organisation (skiftlaget), ljussättning 
vid nattarbete m.m. 

På förbundsmötet hade också Pappers förbundsekonom, 
Christer Larsson,  en genomgång av läget i branschen. 
Föga överraskande går det inget vidare för tidnings– och 
tryckpapper medan förpackningspapper och tissue rullar 
på bra. Efterfrågan kommer att minska i västeuropa och 
öka i öst. Elpriserna är inte så besvärande för branschen 
längre, men en europagemensam lösning på energifrågan 
behövs och kommer troligen. Det största problemet nu är 
den starka svenska kronan och en räntesänkning behövs. 
Mycket av den information som Christer gav finns även 
att läsa i senaste numret av Dagens Arbete. 

SAMLAS gjorde ett kort besök och informerade om LO 
Mervärde, billigare bolån. De ville gärna ha in intresse-
anmälningar för att kunna sätta lite extra press på de ban-
ker man förhandlar med, så avdelningarna uppmanades 
att försöka samla in namnunderskrifter. Allt ska bli klart 
efter årsskiftet.  

Som avslutning hölls en inspirerande föreläsning av Ri-
chard Rejsjö från Startkraft om ”Omställning och inställ-
ning”.  

CS 
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Vad jobbar jag med nu? Det kanske är det någon som undrar? 

I höst så har det varit mycket funderingar om koncerngemensamma bekymmer när det gäller arbets-
miljön. Detsamma har de andra SHSO/AHSO på våra bruk i Sverige gjort. Det ska ju till regelverk, 
policys och riktlinjer ut i organisationerna. Vi har ännu ej varit delaktiga i denna process! Däremot så 
kallade vi till en träff med bolagets representanter i dessa och andra frågor. Detta gjorde vi i anslut-
ning till Referensgruppsmötet senast den 29/10. Det var Fredrik Turzik ifrån Gruvön och Ulf Eliasson 
ifrån Gävle som skulle representera ledningen, i varje fall denna gången. Till dem så hade vi ställt ett 
”batteri” med frågor när det gäller vår gemensamma arbetsmiljö. En del fick vi svar på direkt och en 
del blev vi lovade svar på senare.  

Vad kan vi säga om denna träffen då?  Jag tycker att det var bra diskussioner och vi hade väl en bra 
dialog, det kan man säga. Men man funderade ibland på vad som de själva vet, vad de kunde lova el-
ler inte. Jag tror att det fortfarande ”svävar” lite för vad som ”komma att gälla skall”. Inte så mycket 
att säga om det kanske, men det är dags att vi får till våra koncerngemensamma riktlinjer så att man 
vet ute på bruken vad som gäller och hur det ska jobbas. Vi har ju en del skillnader i våra arbetsätt. 
Det vi har kritik mot är vart dialogen och delaktigheten har tagit vägen, som var riktigt bra när nygam-
la Billerud bildades. Så är det inte nu! Vi får hoppas att det blir bättring på detta nu. Vi framförde det-
ta till Turzik och Eliasson och även till PD Karin Hågfelt och VD Per Lindberg. Vi får se vad det blir 
av detta. Men det verkar att ”röra på sig” lite nu vad jag förstår när jag nu skriver detta. Som sagt, vi 
får se! 

Några exempel på frågor kan jag ju ge: Arbetsmiljöseminarierna i framtiden? Företagsövergripande 
arbetsmiljöpolicy? Alla medarbetares skyddsutbildningar? Hur jobbas det med psykosociala arbets-
miljöarbetet? Arbetet med arbetsmiljön vid rullmaskiner och mellan pope, travers och rullmaskiner? 
Ja, det var många fler! En punkt som vi tog upp är kunskapen och reglerna när det gäller ensamarbete. 
Tyvärr så händer det en del olycksfall när man är ensam och jobbar med något. En koppling till dessa 
regler är att man ska kunna larma om det hänt något eller man behöver hjälp. Tydligen så arbetas det 
med ett nytt koncerngemensamt telefonsystem. Även här så är det ingen delaktighet! Som ni förstår så 
är vi inte nöjda med hur det jobbas för närvarande! Vi ligger på! Annars så får vi väl ta andra vägar? 

Pannstoppet som vi hade verkar ha gått bra, olycksmässigt, men en del mindre bra tillbud har vi ju 
haft! En uppmuntrande grej såg ni kanske att jag skickade in på Binet. Det blev inskrivet i PIA syste-
met: ”Vid genomgången efter arbetet vid pannorna som entreprenören ifrån Metso Power sa att vårt 
system för ”bryt& Lås” är bäst i Sverige!” Sånt är kul att få höra när många har lagt ner jobb i detta.  

Ha det bra å jobba eftertänksamt! / Morgan. 

 SHSO 
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Vad gäller vid arbete efter 65?  
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att arbeta 
till 67 års ålder.  

Pension 
Allmän pension 
Den lagstadgade allmänna pensionen fortsätter du att tjäna in till så länge du har 
pensionsgrundande inkomst, oavsett din ålder. (Gäller för dig född 1938 eller senare) 
Tjänstepension - ”Avtalspension SAF-LO” 
Pension tjänas in t o m månaden innan du fyller 65 år. Om du kvarstår i arbete efter 
65 år krävs att du träffar en överenskommelse med arbetsgivaren om fortsatt 
premieinbetalning till Fora.  

Sjukdom 
Sjuklön enligt lag 
Sjuklönelagen gäller oavsett din ålder. Dock finns det vissa begränsningar i hur länge 
du kan uppbära sjukpenning eller erhålla sjukersättning: 
� Om du fyllt 65 år och haft sjukpenning i 180 dagar kan Försäkringskassan pröva din 
fortsatta rätt till sjukpenning. 
� Om du fyllt 70 år betalas sjukpenning ut sammanlagt i längst 180 dagar. 
� Sjukersättning (förtidspension) utbetalas inte efter 65 år. 
”AGS” - Avtalsgruppsjukförsäkring 
Du omfattas inte av AGS efter att du fyllt 65 år. 
Arbetsskada 
Lagen om arbetsskadeförsäkring 
Gäller under hela din anställning, livränta utbetalas dock längst till 67 års ålder. 
Livränta för skada uppkommen innan 65 år upphör att gälla månaden innan du fyller 65 år, men 
kvarstår du i arbete och skadar dig månaden du fyller 65 år eller senare kan du ha rätt till livränta till 
och med månaden innan du fyller 67år. 
”TFA” - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
TFA gäller under hela din anställning, oavsett din ålder. 

Arbetslöshet 
Du kan inte uppbära ersättning från arbetslöshetskassan från och med månaden du 
fyller 65 år. 
Du omfattas inte av omställningsförsäkringen efter att du fyllt 65 år. 
Du omfattas inte av AGB ”Avgångsbidragsförsäkring” efter att du fyllt 65 år. 
Dödsfall 
”TGL” - Tjänstegrupplivsförsäkring 
TGL gäller så länge du kvarstår i arbete, under förutsättning att du inte efter 65 års 
ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd.  

Dödsfall (Gruppliv) 
Pappers avd 96 har tecknat en Grupplivförsäkring som gäller samtliga medlemmar. 
Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp. År 2013 är basbeloppet  44 500 kr. 
När du fyllt 45 år minskas beloppet med 2,5 procentenheter per år så att det vid 64 år återstår 1 
basbelopp. 
Försäkringen gäller tom den månad man fyller 65 år. 
 

Leif Jonsson 
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Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 

Studieansvariga i sektionerna: 
 

• Sektionsordförande 

• Sören Johannesson 

• Christina Svensson 

Nu är preliminära datum klara för vårens 
medlemsutbildning, 15, 22 och 29 april om 
allt går enligt plan. Troligen blir det heldagar 
den här omgången, vi får hoppas att vi får 
ihop det med en del gäster som är påtänkta. 
Är man ute i så här god tid så kanske det inte 
är något problem.  

Ett försök att fixa till en tvärfacklig utbildning 
gjordes i samband med att vår styrelse + HSO 
skulle gå utbildningen ”Alla kan göra något”. 
Därför inbjöds, via LO- Grums, andra med-
lemsorganisationer. Utfallet blev klent, endast 
två andra LO-förbund skickade deltagare, 3 
st. Jaja, då har vi försökt i alla fall. Utbild-
ningen i sig var väl sådär, tyckte många, det 
blev kanske inte riktigt vad vi hade tänkt. 
Men argumenten slipades i alla fall, åt både 
det ena och det andra hållet.  

Du som är skydds– och kontaktombud och 
vill delta i någon av de utbildningar som  
finns på Pappers sida på nätet, under 
”Kalendarium”, glöm inte att alla kursanmäl-
ningar ska ske genom avdelningens studieor-
ganisatör, dvs. mig. För den som inte gått nå-
gon utbildning på länge så är det, i mån av 
plats, tillåtet att gå en repetition om man så 
önskar. Tänk också på att det är bra att vara 
ute i god tid, det är ganska väl tilltaget mellan 
sista anmälningsdatum och kursstart. Det bäs-
ta är såklart att HSO informerar om kurserna 
och även tar upp ev. anmälningar.  

En heldagsgenomgång för våra försäkringsin-
formatörer har genomförts, det är alltid nyttigt 
att ha en översikt på läget på hemmaplan. Det 
blev mycket diskussioner om vad som gäller 
för de som väljer att jobba efter de fyllt 65 år, 
Leif J. har gjort en sammanställning här i tid-
ningen. Orättvist att de inte omfattas av sam-
ma försäkringsskydd så länge som de arbetar, 
tyckte vi - och som genom ett trollslag så 
kommer nu information från Pappers förbund 
att, efter 1 januari 2014, kommer det att vara 
så. Var vi synska, tro? Bra är det i alla fall! 

Nu lunkar vi mot jul och nyår, tänka sig. Ti-
den går fort, jag tycker det inte var alls länge-
sen jag skrev julhälsning här, men vi tar det 
igen, julhälsning för 2013: 

God Jul  

och  

Gott Nytt År  
till alla medlemmar!   CS 
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HSO SULFAT 

Nu är pannstoppet över och det såg ju ganska bra 
ut med glasögonanvändandet, bara ganska, det 
kunde ju ha varit bättre. Det skulle ju vara roligt 
om alla som är och jobbar hade skyddsglasögon 
på sig. Jag gjorde en del skyddsronder i pannhuset 
och mix/mesa, jag var även på barrsidan och kol-
lade men samma var det där med glasögonanvän-
dandet 

Vi har varit på några förhandlingar om gradupp-
flyttningar som gäller indunstning, O2 och B2 på 
barrsidan, vi har vi också förhandlat om fältopera-
törstjänsten, så nu får vi se hur företaget ställer sig 
till vårt förslag. 

Vi har haft en ordförandeträff i baracken med sek-
tionsordförandena där vi hörde hur arbetet  går på 
dom olika sektionerna, vi håller också på att titta 
på 11-timmarsregeln och hur den efterföljs på 
dom olika avdelningarna. 

På sulfaten håller vi på med en enkät om dom tre 
största riskerna på din arbetsplats. 

Jag har varit med ungdomarna till Skåne på 
”utbytes-jakt”, det finns många fina gods där nere 
det blev några änder, någon fasan, nån räv och ett 
gäng harar. Själv fick jag skjuta fyra fältharar, det 
är ju en annan slags jakt än den man är van vid i 
skogarna hemma och det var roligt att få vara med 
om det. 

Nu är julen snart här så tänk på alla ljusen som ni 
tänder - att ni släcker dom när ni går ut eller går 
och sover. Man hör ju hur mycket bränder bort-
glömda levande ljus ställer till med. 

Så får jag önska er en riktigt  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                

Med vänlig hälsning Johan Andersson 

SEKTION SULFAT 

Ett antal förhandlingar 
har framförts, bla renseri-
operatör och fältoperatör 
en ny befattning på renseriet, lönegradsuppflyttning 
B2, samt lönegradsuppflyttning av I5 operatör, samt 
olägenhetstillägg under ombyggnad av Sk2 och S2. 

Ang B2 - bolaget har mottagit yrkanden från Pap-
pers sektion sulfat. Bolagets svar är att eventuella 
förändringar i lönegrader kommer att tas ställning 
till vid lönerevisionen för pappers 2014. Alla för-
ändringar av denna karaktär innebär en förändring 
av lokalavtalet. Förhandling om lokalavtalet sker 
centralt i bruket efter yrkande i lokal sektion, denna 
fråga är därmed avslutad vid sektion Sulfat. 

Vad gäller renseriets befattningar har vi inte hört 
något från företaget. 

Ang I5 operatörernas förhandling  

Svar på framställan angående löneförhöjning I5 da-
terad 21 augusti 

”Indunstningen är helt klart en viktig avdelning för 
Gruvön. Jag kan även hålla med om att Indunstarens 
arbetsuppgifter och ansvar kan kännas extra krävan-
de vid vissa driftsituationer. Dock skall vi vara ärli-
ga och säga att indunstningens tillgänglighet och 
därmed indunstarens arbetsuppgifter har förbättrats 
markant senaste åren. Lut&Ångas personal utbild-
ningsplan bygger på att tre operatörer per skift skall 
kunna köra indunstningen. I nuläget avviker vi en-
dast från plan med en person. Utan att ha räknat så 
kan det inte vara många skift som inte har mer än en 
indunstningsoperatör ute. 

Jämför man avdelningar mot varandra anser jag att 
arbetsuppgifter vid barkpanna och sodapanna är mer 
krävande än vid indunstningen. Felaktiga beslut vid 
pannorna kan få stora konsekvenser avseende säker-
het och produktion. 

Framöver ser jag personligen att en utveckling av 
lönesystemet är nödvändig. Bra prestationer av kol-
lektiv personal som vill skall kunna belönas.  

Stefan Magnusson” 

Sedan pågår en del diskussioner om 11- timmarn, 
där ska Brantedal ta fram material som han ska in-
formera cheferna om, så alla får samma information, 
96:an har för avsikt att kolla upp det här så inga 
brott sker. 

Medlemsmöte den 27/11 valdes skyddsombud, 
verksamhetsplan fastställdes, budgeten fastställdes.  

Ken  
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 Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi 

SEKTION LAB. 

Man måste ju säga att det 
blir väldigt fint, vårt nya 
lab. Med helt ny inredning 
på många ställen så ser det 
fräscht och fint ut. Det 
bästa är förstås att vi får 
en mycket bättre arbets-
miljö, med säker förvaring och hantering av alla 
kemikalier som finns på avdelning. Ny matta på 
golvet, som är ren och fin, känns riktigt bra. Nu 
väntar vi på att det blir lagt nytt på alla utrymmen, 
helt klart ett lyft, kanske blir det också mindre hårt 
att gå på. 

För närvarande har vi två vikarier inne för att täcka 
upp för ledigheter, sjukdom och annan frånvaro 
under december. Det är bra, så det inte behövs gö-
ras så mycket övertid, speciellt i dessa tider när väl 
de flesta värdesätter sin fritid extra mycket.  

Nästa år bjuder också på en del vikariat på avdel-
ningen, allt är inte riktigt klart i nuläget. 

Och tiden går så fort, snart har vi våra semester-
vikarier här igen. 

Först jul, nyår och en lång väntan på vår. 
 

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    
 

SEKTION PRODUKTION 

Nu är det sista numret för detta året för nu närmar 
vi oss jul och nyår och då får man ju önska sig jul-
klappar, och sektion produktions stora julklapp till 
BillerudKorsnäs är en rättvis bedömning på löne-
sättningarna. Så att vi kan få betalt för det vi kan, 
t.ex. kan du köra maskinen så tycker vi att du ska 
ha betalt efter det, och inte som nu då du bara får 
betalt den gången som du kör maskinen!! 

Det som blivit mycket bra inom sektionen är att vi 
har tagit tag i utbildningarna på ett väldigt bra sätt. 
Detta för att vi inte skall behöva vara med om en 
sån sommar som sist, då det var katastrof på be-
manningen. 

Just nu har vi en del befattningar som är lediga som 

SEKTION LOGISTIK 

Nu är snart höstmånaderna 
avverkade och vi går in vin-
termånaderna. För en del 
kanske lite jobbigt, men 
själv tycker jag att en riktig 
vinter är en väldigt trevligt. Ljust och fint, med 
många aktiviteter - skidor, skridskor i olika for-
mer, eller bara promenera och höra snön knastra 
under skorna en riktig vinterdag. Nu är vi ju inte 
riktigt där än, så åter till verkligheten. Vi var ute 
på en trivsel kväll med bowling och mat. En trev-
lig kväll där favoritlaget höll för trycket och vann 
en säker seger.  Våra magasin ser skapliga ut men 
efter en stopp- vecka så är det fortfarande ca sex 
tusen ton och före stoppet ca elva tusen ton i flu-
tingmagasinet. Tyvärr så fick vi problem av stor-
men Simone som ställde till det med järnvägsg-
trafiken i södra Skåne och Danmarks. Det blev 
istället bilar som fick ersätta tågen ut till kunder 
och ca fyrtio bilar om dagen lastades under fyra 
dagar. Sen var det ju städning, målning, inventer-
ing av magasinen, det hade funkat jättebra tyckte 
vår chef Tomas Ö. Projektet 725 000 ton Billerud 
Korsnäs Gruvön  som leds av vår före detta chef 
Linda N har ju ett jättejobb att lösa våra problem 
med arbetsmiljön med våra överfulla magasin. 
Idag 680 000 ton och ofta tätt i flutingmagasinet, 
så  Linda får försöka få lastplaneringen, marknad, 
tågavgångar att lösa detta problem som kan bli en 
riktig FLASKHALS. Vi får hoppas att Linda med 
personal hittar lösningar.  

Truckar  har varit och är ett problem men nu har 
truckgruppen varit besiktat ett antal nya truckar 
och peppar, peppar, så verkar leverantören äntli-
gen förstå hur vi ville ha inställningar på truckar-
na. En stor del i detta var när de insåg  att vissa 
inställningar som gjordes via truckterminalen inte 
sparades i boxen när man bröt strömmen. Så när 
man överförde info via en extern pc så blev den 
kvar i boxen. Även en ändring på ett lysöga som 
känner av avstånd golv - rulle och rulle - gavel 
mot gavel som var inställd på 3 m är nu 1m och 
då blir det en betydligt smidigare hantering. 

Nu närmar vi oss jul och nyår med ett visst ve-
mod för det innebär ofta betydligt sämre arbets-
miljö på grund av fulla magasin. Vid längre stor-
helgsledigheter. Men jag ska inte måla fan på 
väggen utan hoppas att vi får en lagom jul och 
nyårshelg. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                

ordf/hso Anders Berndtsson  Logistik 
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Åtgärder utifrån skyddsenkät pågår i P-bruket. 

Under pannstoppet genomförds olika skyddsåt-
gärder och säkerhetsinformation gällande bl.a. 
kemikalier 

Vad det gäller Skyddssamariter, två personer/
skift ska utbildas. FHV ansvarar och utbildning 
beräknas starta i slutet 2013/början av 2014.  

Provkörning av nya truckar pågår. Alkolås ska 
beställas till den nya trucken 

Hälsosamtal pågår 

Försök alltid om möjligt att vara två personer vid 
användande av stege, det finns instruktion för 
användning av stegar RIB163, binet, centuri.  

Just nu håller vi på att planera skyddsverksamhet 
för 2014, bl.a. träff, heldag för SO, utbildning, 
projekt m.m. 

Förslag för Skyddsombud träff 2014: 27 januari, 
17 mars, 5 maj, 1 september, 20 oktober, 1 de-
cember  

Vi tackar för detta år och önskar er alla en  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                

Juan Martinez, HSO P-bruket 
 
HSO NS - FLUTING 
Lite information om 
vad som händer på 
flutingen:  

Vi har haft väldigt då-
lig ventilation på flu-
tingen, mycket bero-
ende på att inte filtren byts kontinuerligt. Fläkt-
vindens ventilationsfilter är nu inlagda i IFS. 
Fyra månader innan RS stoppet kommer en på-
minnelse till berörda. Vi får väl hoppas att de här 
rutinerna börjar fungera nu. Problemet är väl 
egentligen inte att få fram rutiner, problemet är 
att det inte finns resurser så jobben blir gjorda. 

Anneli och Marita kommer att ersätta varandra 
vid frånvaro. Marita kommer att vara hos oss 
fram till årsskiftet och läras upp av Elinor. 

Vi har för tillfället 5 st. vikarier på Flutingen.  

3 utbildningsvikarier, 1 föräldraledig, och 1 för 
projekt ”new flute”.  Vi har ytterligare en rekry-
tering för föräldraledighet.  

Vi har fått en hjärtstartare som är placerad hos 
torkaren. En enklare utbildning har genomförts 
på maskinförarträffen.  

vi hoppas ska vara klara och besatta före jul. 

Och så är det de här med våra arbetskläderna 
som dröjer väldigt länge innan man får tillbaka 
dom i skåpet. Varför ska det vara så svårt med 
detta? 

Om man ser tillbaka på stoppveckan så vill jag 
tacka dom som var med och målade och som 
gjorde ett mycket bra jobb, så att vi fick snygga 
upp det lite på pappersbruket. 

Nu när vi närmar oss slutet på året har jag en sis-
ta önskan till arbetskamraterna i sektionen. Tänk 
på säkerhet i första hand så att vi kommer hem 
välbehållna. 

Och så vill jag tacka alla skyddsombud för ett 
mycket bra jobb under året som har gått. 

Så vill jag önska alla en  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                

BOBBY 

  
HSO PRODUKTION 

Hej! 

I dag när jag skriver har vi hittills på P-bruket 
(PIA, 2013-01-01 t.o.m. 2013-11-25) 

Olycksfall med frånvaro 3 st.(11 st. 2012) 
Olycksfall utan frånvaro 38 st.(54 st. 2012) 

Tillbud/Riskobservation 81/89 (63/123 2012) 

Det viktigt att fortsätta arbetet med en säker ar-
betsmiljö på arbetsplatserna, tillsammans kan vi 
göra det och alla kan bidrag med något. 
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Det är också på gång utbildning för våra skydds-
samariter. 

Det har tagits fram rengöringsrutiner för torken, 
maskinen och kåpan under maskinen. Det här 
skall också följas upp så att det följs. 

Hittills i år har vi haft 2 st. olycksfall med från-
varo, 16 olycksfall utan frånvaro, och 2 färd-
olycksfall. 

Vi har också haft ett höststopp som genomfördes 
utan några olyckor. 

Till sist så får jag önska alla en riktigt  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                
Leif Jonsson 

 
SEKTION  
UNDERHÅLL 

Hej på er !  

Nu har det gått drygt en 
månad sedan jag skrev 
och berättade  

Om att vi har pratat 
med företaget hur vi 
skall kunna vandra i  
löneskalan,  jag tycker 
att vi har kommit fram-
åt så nu får vi se vilket förslag företaget kommer 
med och vi jobbar vidare och ser på kriterier.  

Nu har vi fått en ny chef på underhåll som ni sett 
på Binet, vi hoppas på bra samarbete med ho-
nom. Och jag tror att det kommer att bli bra.  

Vi har haft ett pannstopp på fabriken och det 
gick bra, lite övertid blev det väl för de flesta, 
tror jag, men ingen behövde jobba både dag och 
natt. 

Jag är nog lite gammalmodig av mig, men jag 
saknar mitt lönebesked hem i min postlåda så att 
jag kan kolla min lön. Det finns nog fler än jag 
som gör det, så jag hoppas att företaget kan sän-
da oss som inte är så bra på datorer ett lönebe-
sked på papper .  

Nu kan jag bara önska er en  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                

Sören   

 
 
 

HSO UNDERHÅLL 

Mörkret är här, men också ljusare tider med tän-
da stakar och julstjärnor i fönstren samt julgra-
nen inte minst, så en härlig tid väntar…  

Jag tänkte visa hur det sett ut på Underhåll detta 
år från skaderapporteringen i PIA: 

2st skadade sig på jobbet, med frånvaro och sjuk-
skrivning som följd. (AJ) 

25st skadade sig, ingen frånvaro som följd. (AJ) 

49st var med om ett tillbud (OJ) 

168st såg och skrev riskobservation. 

13st säkerhetsobservationer är inrapporterade  

2st färdolycksfall, 1 med frånvaro och en utan. 

Totalt 246st händelser och observationer. 

Bryt-Lås fungerar sisådär på Underhåll när vi 
skall ”gå på” jobben. Varför är det så?? Alla vet 
ju vad som krävs! Det är ingen som tackar dig 
om olyckan är framme!!!! Mer bråttom är det 
aldrig än att man hinner sätta sitt lås på t.ex. bry-
taren… TÄNK ALLTID PÅ DIN SÄKERHET, 
DEN KOMMER ALLTID FÖRST!!! Här kan vi 
bli bättre och det får 2014 utvisa. Det får bli vår 
nästa utmaning att genomföra. Mycket handlar 
om attityder och det har vi alltid runt omkring 
oss och måste jobba med också. Den enda som 
kan ändra mig är endast jag själv!! 

Inom några år så står vi inför stora utmaningar 
när det gäller investeringar och inte minst beträf-
fande bemanningen. Vardagsrationaliseringar 
körs det stenhårt med från företaget, men trivseln 
blir därefter också, glöm inte det!! 

Inge Carlsson, vår Underhållschef, går i pension 
till årsskiftet och jag vill framföra ett stort tack 
från mig och Underhåll, samt önska en trevlig 
fortsättning på din nya karriär. Känner jag Inge 
rätt så kommer han inte att sitta på latsidan. Hans 
ersättare som Underhållschef blir Thomas M 
Nilsson som kommer från sulfaten PS Fiber. Det-
ta är en bra ersättare och blir intressant att jobba 
emot för mig. 

Använd alltid reflex till och från jobbet så ni 
syns. Det kan vara skill-
nad från att komma hem 
eller inte göra det!! 

Till sist så vill jag önska 
alla en riktigt  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR            GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR                
Mvh Pär och nissarna 
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-FACKEN I GRUMS 
LO:s barnlotteri, lika populärt varje år. Lotterna säljs 
med en rasande fart, i år gick 2400 lotter på drygt 2 
timmar. Många, många paket har slagits in i färgglatt 
julpapper. Och här tindrar barnens ögon när de ska 
välja paket för sina vinstlotter. 
En liten försmak av julen, kanske? 
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MISSING PEOPLE SWEDEN  
är en ideell organisation som publicerar efterlysningar 
samt samordnar och genomför skallgångar av försvun-
na personer i Sverige. Man har ett nära samarbete med 
anhöriga och polisen och tar alltid poliskontakt innan 
man lägger upp en efterlysning med MPS som avsän-
dare. 
Verksamheten startade i januari 2012 och man har se-
dan dess hjälpt anhöriga med efterlysningar, skall-
gångar, dykningar och hundspårning runt om i Sveri-
ge. 
Målet är att kunna hjälpa fler anhöriga och snabbare 

kunna arrangera skallgångar för att rädda liv. Genom att ha lokalavdelningar i varje län hoppas 
man kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att man fått in en anmälan om en för-
svunnen person, oavsett var i landet personen har försvunnit. 
Föreningen har tillkommit genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt 
stöd från såväl privatpersoner som företag. Samarbetsavtal har tecknats med ett antal externa 
parter och samverkan med polis utvecklas i positiv riktning. 
De bidrag och den sponsring som inkommit under året har oavkortat gått till uppbyggnad av 
verksamheten och för närvarande har man ca 20 000 personer som finns med och går skallgång 
och gör eftersök. Därutöver finns omkring 250 000 volontärer som sprider information m.m. på 
nätet i olika forum. 
MPS är numera också medlem i ABF och ska nu dra igång utbildningar bl.a. för patrulledare 
och kartläsare. 
Är du intresserad så finns mer info på nätet, googla missing people. 

De tre barnen frågar sin mamma. 
- Vad önskar du dig i julklapp mam-
ma? 
- Jag önskar mig tre snälla barn. 
- Jipii, vi skall få syskon.  

33:AN - FÖRSTA HJÄLPEN 

På mässan i 
centralverk-
stan visades 
33:an, en por-
tabel första-
h j ä l p e n -
station. Den är 
tänkt att ta 
med där man 
arbetar för att 
snabbare ha 
tillgång till det 
allra nödvän-
digaste om 
något händer. 
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MÅNGKULTURELL ALMANACKA 

Nu har vi haft mässa i centralverkstan och 
sett på kartor att vi faktiskt har medarbe-
tare från många olika hörn av världen. 
Men firar de högtider på samma sätt som 
vi? Nej, så är det nog inte. På nätet finns 
flera olika upplagor och information om 
firande på andra sätt och andra dagar än 
de vi är vana vid. Visste du t.ex. att Ny-
årsdagen är den enda helgdag som är 
gemensam världen över?  

Ett tips till arbetsgivare (ur ”arbetsliv 
6/2013”) är att låta, om det är möjligt, an-
ställda från andra kulturer byta våra krist-
na helgdagar mot deras egna. Man kan 
också tänka på vilka andra helgdagar som 
kan vara aktuella, vid planering av möten 
och övriga aktiviteter. För, enligt lag, så 
ska arbetsgivaren se till att arbetsförhål-
landena passar alla anställda oavsett kön, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfatt-
ning. 

Det kinesiska nyåret är kinesernas allra vikti-
gaste och största helg. Den infaller vid den 
andra nymånen efter vintersolståndet, vilket 
inträffar någon gång under perioden 21 janu-
ari – 19 februari. Variationen beror på att 
den kinesiska kalenderns månader inte är 
lika långa som i vår gregorianska kalender. 
Det kinesiska nyåret 2014 infaller den 31 
januari, då det blir hästens år. Fram till dess 
är vi inne i ormens år.  

KAN MAN VÄGRA ANVÄNDA  
SKYDDSUTRUSTNING? 

En arbetstagare är skyldig att använda föreskri-
ven skyddsutrustning. Denna skyldighet följer 
både av Arbetsmiljölagen och det personliga 
anställningsavtalet. Detta är dock ingen straff-
rättslig skyldighet, med andra ord, en arbetsta-
gare kan inte straffas om man bryter mot denna 
skyldighet. Däremot bryter arbetstagaren mot 
sitt anställningsavtal, vilket betyder att detta 
kan likställas med arbetsvägran och kan vara 
saklig grund för uppsägning enligt LAS. 

Ansvarig chef kan ådömas som ansvarig om en 
olycka händer och man skadar sig på grund av 
att man ej haft skyddsutrustning, för chefen är 
skyldig att kontrollera att skyddsutrustning an-
vänds och vidta åtgärder om så inte sker 
(chefens dagliga tillsyn, Arbetsmiljölagen) 

Källa: arbetsliv nr.6/2013 
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Från Åstorpsvägen till………. 
Nu har det blivit kallare, i vart fall känns det så, men det 
kommer en vår sägs det å minsann blir det varmare el-
ler…..? 
Nu är frågan också, kommer det att bli bättre framöver? 
Kommer september 2014, valet, göra att det blir bättre? 
Det finns nog många meningar om detta och alla dessa 
meningar anser sig nog ha rätt på nåt vis. 
Den omvärld som omsluter oss och påverkar förutsätt-
ningarna för alla och envar kanske inte ser eller förstår behoven, därför är det viktigt att 
valet till EU-parlamentet inte glöms bort. Viktigt att från våra led rösta in vårt folk till plat-
serna i EU-parlamentet, oavsett om vi tycker om EU eller inte. 
Likaså är det viktigt att politiker förstår och inser betydelsen av att industrins ansvariga 
också samtalar och förklarar på ett för politiker begripligt sätt vad industrin bidrar med. 
För ett antal år sedan sades från talarstolen att huvudorten skulle vara navet i näringsli-
vet och kranskommunerna därav hade möjligheten att växa, vi har väl alla sett på den 
utvecklingen och strategier där till. 
Visst, investeringar görs, men där utav blir det i regel inte nya jobb utan den nya tekni-
ken sållar och verkligheten resulterar i arbetslöshet och utanförskap, nåt som inte fick 
hända, påstod en korthårig politiker.  
Tesen att ”idag ska du få det jobbigt för att i framtiden få det bättre” kanske är den mo-
dell som vi behöver, vi behöver jobb för att kunna försörja oss, ha tak över huvudet och 
mat till oss och våra närmaste att vi sen också får en peng över till behövande är inget 
fel. Men jobbigt….. 
Vi kommer nästa år få möjligheten att påverka genom val till EU-parlamentet och i höst 
riksdagsval. Medmänniskor, ta möjligheten den är en rättighet…. om vi inte tar denna 
möjlighet som är en rättighet ….då vill jag fråga, vart är vi på väg? 

Stewe Cato 
God Hjul och Gott Nytt År 
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Julmust är en läskedryck som huvudsakligen konsumeras i Sverige omkring juletid. Receptet till 

musten fick de ursprungliga ägarna från Tyskland där Harry Roberts hade studerat kemi och i des-

sa kretsar fått höra talas om receptet. Roberts, som var nykterhetsman, inspirerades av drycken 

och såg en möjlighet att lansera den som ett alkoholfritt alternativ till framför 

allt Portern och ölen som vid den här tiden flödade på de svenska middagsborden. År 1910 köpte 

Roberts rättigheterna till receptet och började samma år tillverka must i Sverige genom företa-

get AB Roberts i Örebro. Försäljningen gick under de första åren trögt, men i samband 

med förbudsomröstningen 1922 och det statliga alkoholmonopol som infördes i Sverige i samband 

med detta, sköt försäljningen i höjden. Under 1920-talet lanserade Harry Roberts mycket fram-

gångsrikt musten som det alkoholfria alternativ som varit hans vision och särskilt kring högtider 

som jul och påsk har den kommit att bli en självklar del av den svenska dryckeskulturen. 

Receptet är hemligt och endast tre personer känner till de exakta ingredienserna. Förutom hemli-

ga smakgivare ingår bland annat malt och humle (numera i extraktform), totalt ingår cirka ett tret-

tiotal ingredienser.  

Försäljningen av julmust i Sverige får Coca-Colas försäljning att minska med omkring 50 % i de-

cember varje år. Man har därför försökt utmana julmustförsäljningen på olika sätt. Flera gånger 

har man försökt köpa rättigheterna till det hemliga receptet för att själv kunna behärska försäljning-

en men utan resultat. År 1995 sade Coca-Cola upp alla sina avtal med Pripps, eftersom Pripps 

vägrat ge efter för Coca-Colas krav på att sälja mer Coca-Cola under december på bekostnad av 

bland annat julmusten. Till julen 2004 lanserade man en egen julmust under namnet Bjäre jul-

must i södra Sverige. I motsats till Coca-Colakampanjen, som var av amerikansk typ, var etiketten 

på flaskan av traditionell svensk formgivning och Coca-Colas namn endast finstilt. Coca-Cola var 

nöjd med försäljningen och lanserade drycken i hela Sverige till 2005. Resultaten från försäljning-

en blev sämre, och under 2007 såldes Bjäre-julmusten enbart genom McDonald's. Till julsäsongen 

2008 togs produkten bort ur sortimentet. Den återkom 2011. Varumärket Bjäre ägs sedan 1997 

av The Coca-Cola Company och härrör från AB Bjäre Industrier,.   

Julmust står för ungefär 50 % av den totala läskmarknaden i december, och 75 % av den totala 

mustförsäljningen under ett helt år.  

 

Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut våren 2014 och har  
Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen  

med det till Röda Baracken senast den 15/2 


