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sResultatrapporten 
Dom har ställt på mej på styrelsemö-
tet att jag inte har skrivit i Kvarting-
en, så nu j*vlar. 

I fortsättningen kommer den att bli 
lika tjock som Krig och fred, så dom 
kommer att ändra sej ganska snart. 
Jag kommer att köra resultatrappor-
ten i varje nummer, där jag kommer 
att ta upp allt som hänt inom ekonomi 
i Europa ☺☺☺☺  
Skämt åsido, nu har det gått snart ett år på den nya posten som kassör i 
Avd 96. 

Och det har ju varit lite skräckblandad förtjusning lite då och då. 

Carl-Erik dyker upp som en liten tryckfelsnisse och styr upp saker och 
ting med jämna mellanrum. 

Nu har väl inget katastrofalt hänt, och jag klarar mej någorlunda själv-
ständigt, tillsammans med Christina. 

Jag har varit på kassörskonferens i Stockholm och ska i november på 
en veckas utbildning. 

Själva kassörssysslan sköter jag på fritid+ frånvaro, fackligt obetald 
tid, d.v.s. jag får betalt av Avd 96 för förlorad arbetsinkomst. 

Nu ska det snart deklareras och då behövs förstärkning, eftersom det 
inte kom en färdig blankett där man kan skicka ett SMS. (Inte kul) 

Det kan vara lite svårt när man aldrig har gjort det, men jag hade för 
den delen inte betalat en räkning på Internet överhuvudtaget innan jag 
började här, så det får väl gå. 

Rent ekonomiskt är vi solida och jag ska 
försöka att inte slarva bort allt som styrelsen 
och Carl-Erik har förvaltat. 

Vi har också fått nya revisorer som sköter 
sitt uppdrag exemplariskt och noggrant. 

Nu börjar det lugna ner sej lite ju närmare 
sommaren vi kommer, så ekonomin är un-
gefär som människor, kan man säga - att när 
sommaren kommer tar vi det lite lugnare. 

Annars kommer väl sommaren att bestå av 
sommarstuga, fiske och något gott att äta 
och dricka då och då. 

Trevlig sommar önskar Mikael 
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Nu är det dags igen att planera semestern 
och dess innehåll. 
Har allvarligt funderat på att lägga semes-
tern på fredagar och måndagar …kanske 
är nåt att tänka på lite mer?  
HD:n och jag är i vart fall överens om att 
när väl tid är för att ge sig ut på vägarna 
inträder ofta någon form av intressekon-
flikt …men vi ger inte upp HD:n å ja. Fri-
het, frihet och åter frihet. 
Avdelningsstyrelsen har fått några nya le-
damöter, vilket tas emot med öppna ar-
mar, ett gott tillskott i verksamheten. 
På det koncernfackliga området är det 
fortfarande MBL förhandlingar som avlö-
ser varandra, det som tidigare sagts om 
hur länge MBL-andet ska hålla på gäller 
fortfarande, med andra ord några år till. 
Kanske är detta det som menas med stän-
diga förbättringar? 
Samarbetet med våra fackliga kamrater 
inom koncernen har hittills varit givande 
och är mycket gott. 

Hej medlemmar! 
Vi hoppas nu på att vi ytterligare kan gå 
djupare in olika frågor som gör att vi kan 
tillsammans hjälps åt i olika aktiviteter 
inom det fackliga uppdraget på våra bruk. 
Planer finns på att samlas kring våra, Pap-
pers, specifika fackliga frågor, här finns 
mycket att samtala och utbyta erfarenhet 
om. 
Att det är ett valår har väl ingen lyckats 
undgå? På TV, i radio och i tidningar lyfts 
olika intressen och inriktningar och dessa 
beskrivs från olika politiska partiers syn-
sätt. 
Oavsett vad partierna tycker är det i slut-
ändan vad du som väljare avser att rösta 
på som har betydelse. Från mig till er alla 
—  gå och rösta! Ta din möjlighet att på-
verka din vardag och ditt arbetsliv.  

HA EN TREVLIG SOMMAR. 

                         Stewe C 

STEWES 

SIDA   

 

 



4 

 

 

AHSO funderar på Attityder !!?? 

 SHSO 

Attityder kan variera.  

Attityder kan vara 
mycket det! Hur är 

dina attityder? 

Nu tänker jag på våra attityder inför vår ar-
betsmiljö. 

Arbetsmiljön är ju både min enskilda och 
andras angelägenhet. 

Då kommer detta med attityder in. Är det 
mer noga med min egen säkerhet eller någon 
annans? En del jobbar nästan häcken av sig 
för vår säkerhet men glömmer bort sin egen 
säkerhet. Andra skiter i andra och tänker en-
dast på sin egen säkerhet. Varför är det så 
här? 

Brist på omdöme? Stressigt? Självpåtagen 
stress? Andras samhällssyn? Min egen sam-
hällssyn? Otydliga lagar eller regler? Upp-
fostran? Inskolad? Introduktion? Kultur? 

Det finns nog fler frågetecken att ställa. 

Vad är det som gör att det fungerar för det 
mesta då? 

Jag tror att de flesta människor vill väl, med 
sig själva och andra medmänniskor! 

När man sätter sig ned i en grupp och pratar 
ihop sig om eventuella problem så kommer 
det alltid upp en massa förslag och riskidenti-
fieringar. Sorterar man ihop de vettiga idéer-
na skriftligt så har man kommit långt med 
dessa problem och minimerat ett antal risker. 

Detta är en form av Riskanalys. Svårt? 

Det brukar inte vara så svårt, men det är bra 
att ha någon som är lite driven i frågeställ-
ningar med sig!  

När många personer har lagt ner en massa tid 
och jobb för att planera vår säkerhet, inför 
arbeten som skall göras, kommer nästa steg 
in. Det är när vi ska utföra jobben. 

Här kommer genast attityd in! 

Ska jag följa instruktionerna? Kan jag jobba 
säkert ändå? Jag tror att det inte händer något? 
Risken finns men jag hoppas att det ändå fun-
kar? Hur ska jag hinna med allt detta och an-
vända all skyddsutrustning? Är tidplanen så hårt 
satt att jag måste tumma på säkerheten? 

Finns tid till att få alla att förstå riskerna med 
just detta jobb? Man ”vet” att det här begriper 
de sen förut? Kulturen på arbetsplatsen: Noga 
eller inte så noga? 

Det är inte bara min säkerhet det handlar om. 
Det är allas säkerhet som gäller! 

Då förstår man lite mer varför vi måste ha ett 
antal regler som vi ska följa. 

Vi har en massa arbeten nedlagt på Bryt & Lås 
listor. Det kan brista ändå i en sådan men man 
har ändå försökt att tänka till att det ska vara 
rätt. 

Vi har regler om heta arbeten. Körtillstånd för 
truckar och lyftanordningar ska vi ha. Tillstånd 
för att jobba i slutna utrymmen likaså. Utbild-
ningsbevis för epoxyarbeten. Förarbevis för 
motorsåg. Det finns fler! 

Varför har vi det? 

Jo, de är ju för att vi ska ha en så säker arbets-
miljö som möjligt! 

Fredrik Turzik, vår fabrikschef, brukar säga att 
vi ska ha en ”säker produktion”! 

Och med det menar han ju givetvis att vi måste 
ha en produktion för att tjäna pengar men ändå 
så ska vi jobba säkert. Där någonstans ligger väl 
sanningen. 

Så vår attityd borde väl vara att vi ska jobba 
säkert tillsammans! Eller hur? 

Hjälp varandra och påminn varandra om detta i 
Vårt arbetsliv! 

Det tycker jag är en bra attityd! 

m.v.h. Morgan ”James” Jakobsson 
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Jag heter Carina Olsson och är nyinvald som ersättare i styrelsen. 
Jag har jobbat på Gruvön i drygt 26 år och då de senaste åren på PM6. 
Jag är gift med Stefan och har två vuxna barn. Vi bor numera i Körsvik, Segmon, men jag är 
ursprungligen från Borgvik. 
Jag har snart 30 års erfarenhet från styrelsearbete i hundklubbssamman-
hang och tycker att det är väldigt roligt att jobba i föreningar. Jag är också 
sedan ett antal år skyddsombud på PM6 då jag är mycket intresserad av 
skyddsfrågor, regler och lagar. 
Mina intressen är, förutom min familj, jakt och hundar, detta ger mig fan-
tastiska rekreationsmöjligheter. Det finns ingen bättre avkoppling i min 
värld, än att få gå ut i skogen med en hund efter en stressig dag på jobbet. 
Detta var lite om mig och det ska bli intressant att få lite mer insyn i styrel-
searbetet på 96:an, och så hoppas jag att jag kan tillföra något och även 
göra någon nytta i styrelsen. 
        Ha en fin vår och sommar! 

VEM ÄR DET SOM HÅLLER EMOT GRADHÖJNINGAR EGENTLIGEN ? 
Vi har hört antydningar från några medlemmar att man fått information om att vi i avdelningen, den 
fackliga sidan alltså – skulle hålla emot vid uppflyttningar i löneserier som finns på exempelvis dagsidan 
(gamla K-skalan). Ingenting kan vara mer felaktigt än detta. Från fackligt håll har vi absolut ingenting 
emot att anställda vandrar snabbare mot högsta lönegraden. Varför skulle vi ha något emot detta ? 
På dagsidan finns år angivna för när man ska pröva en anställd mot den högre lönegraden. Det detta an-
ger är den längsta tid det får ta innan man ser om den anställde uppfyller eventuella kriterier för den hög-
re graden. Skulle någon på företaget vilja höja någon tidigare än vad som står i avtalet så möter detta inte 
några som helst hinder från vår sida. Har man den högre kompetensen så tycker vi det är självklart att 
man också ska ha den högre lönen. 
Så ni som stoppas i löneserien trots att er arbetsledning vill höja er lön får nog söka orsaken på annat 
håll. Från fackligt håll finns inget hinder för en höjning Inte avtalsmässigt heller. 

 BOBBY   &    JOHAN 

Vårt årsmöte hölls den 26 mars och det blev 
en del förändringar i styrelsen och bland för-
troendevalda.  
Ny i avdelningsstyrelsen är nu Peter Svensson 
som valdes in istället för Ken Rosén. Ken har 
valt att inte ställa upp till omval och återgår 
nu till sitt arbete som operatör på Blekeri 2. 
Peter (som presenterar sig själv längre fram i 

tidningen) blir ordinarie i avdelningsstyrelsen 
och han valdes också till sektionsordförande 
för Sektion Sulfat.  
Som suppleant i avdelningsstyrelsen valdes 
Carina Olsson (se nedan). 
Vi hälsar Peter och Carina välkomna. I övrigt 
valdes Patrik Nilson som HSO för Sektion 
Produktion, avgående är Juan Martinez.  

ÅRSMÖTE  

PAPPERS AVD. 96 

Så här ser nya styrelsen ut: 

 

Stewe Cato (ordförande) 
Mikael Gård (kassör) 
Christina Svensson 
(studieorganisatör) 
 

Ordinarie ledamöter: 
Johan Andersson (v. ordf.) 
Christer Jansson 
Anders Berndtsson 
Sören Johannesson 
Peter Svensson 
Patrik Nilsson (sekr.) 

Suppleanter: 
 

Leif Jonsson  
Stefan Johansson 
Bo Knöös 
Carina Olsson 
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Här kommer lite information om de olika nivåerna i hemförsäkringen 
som alla har genom medlemskapet i 96:an. Man kan lägga till hemför-
säkring mellan eller stor för att få ett utökat skydd. 

      

Ingår i Hemförsäkring: 
 

Skydd för dina saker  
Stöld och skadegörelse 
Brand och blixt 
Översvämning och läckage 
Hushållsmaskiner och mat i frys 
Värdering av dina saker 
Saker du använder i ditt arbete 
Reseskydd ingår i 45 dagar  
Krisskydd 
Ansvars-, överfalls och rättsskydd  
Flyttskydd 
Bortaskydd – ersättning upp till 40 000 kr 
Hjälp om du blir utsatt för ID-stöld 

 

Hemförsäkring Mellan: 
 

I försäkringen Mellan ingår samma skydd som i Bas, och  
dessutom: 
 

Otursskydd (Allrisk) – ersättning upp till 40 000 
Bortaskydd – ersättning upp till 80 000 kr 
 Kr 
Utökat skydd för dig över 65 år 

 

Hemförsäkring Stor: 
 

I försäkringen Stor ingår samma skydd som i Bas, och  
dessutom: 
 

Otursskydd (Allrisk) – ersättning upp till 80 000 kr – halv självrisk 
Nyvärde på hemelektronik 
Bortaskydd – ersättning upp till 80 000 kr 
Utökat skydd för dig över 65 år 
Resklar: utökat skydd när du reser 

     Leif J 

FÖRSÄKRINGSINFO 
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Studier 
Tfn. studieorganisatör  1485 

Det blir mycket snack om vår medlemsutbild-
ning här, men ni ska veta att vi är ganska unika 
inom Pappers med att genomföra sådana här 
stora sammankomster med info/utbildning för 
våra medlemmar. Den här omgången var det 
sammanlagt 97 deltagare, det är ju helt fantas-
tiskt! 

Frågan är om vi ska förändra på något vis? Vi 
har ju testat med halvdagar, de som deltog tyck-
te det var bra, man får lite tid över för annat 
samma dag också. Nackdelen är att man kanske 
inte får lika mycket i komp.saldot som vid hel-
dagar. Så det verkar (med tanke på deltagaran-
talet nu) som att hela dagar är det som är bäst. 
På tal om komp.saldo - det har kommit till min 
kännedom att timmarna inte gått in i Medvind 
som dom ska … om det fortfarande är så, hör av 
er till mig så får vi se om jag kan stöta på lite. 
Hur svårt kan det vara, med dagens teknik och 
allt sånt där? 

Deltagarlistorna, som ni så tappert fyller i, 
skickar jag vidare till era arbetsledare där de 
gäller som närvarolista. Det är på det sättet be-
kräftat att ni varit på utbildning en dag hos oss. 
Vid senaste tillfället så var det några som mis-
sade att fylla i, men, som tur är, så har vi ju 
även våra ABF-listor, och dessa var korrekt 
ifyllda av alla närvarande, så allt löste sig ändå. 
Det är inte alls förvånande att det blir så här, vi 
var väldigt många deltagare och det är lätt att 
missa så att listan/listorna går förbi något av 
borden. 

Vår föreläsare, Krister Kronlid, var ett uppskat-
tat inslag. Man blir alldeles fascinerad av hans 
berättande om gångna tider. Man kan konstatera 
att Sverige har utvecklats enormt senaste år-

hundradet, från att ha varit i stort sett ett U-land 
fram till dagens välutvecklade och moderna 
samhälle. Men visst finns mycket att önska, en 
del bakslag är ju också aktuella. Boken, som 
alla fick som gåva, är läsvärd, en påminnelse 
om arbetet med att sträva mot det samhälle vi 
har idag. Våra far– och morföräldrar skulle inte 
tro sina ögon om de fick se hur bra vi har det nu 
jämfört med deras kamp för överlevnad och 
bättre förhållanden. Ett stort tack till Krister, 
som pallrade sig hit tre veckor i rad för att be-
rätta sin historia för oss. 

Vi hade också dessa dagar besök av Peter från 
Folksam som drog lite om våra försäkringar och 
kommande pensioner. Återigen bokades tider in 
för individuell genomgång och personal kom-
mer att finnas i Röda Baracken vid ytterligare 
tillfällen för detta.   

I höst var planen att dra igång redan i slutet av 
september. Detta är nu på gång att ändras, nu 
ska vi se till så att A-skiftet gynnas extra och 
ges bättre möjligheter att delta. Så troligen blir 
det inte dags förrän i oktober-november igen. 
Som tidigare så kommer affischer och annonse-
ring på nätet i god tid. 

All-time-high i kaffedrickande nåddes vid ett av 
tillfällena, 18 kannor à 15 koppar bryggdes, en-
dast lite skvalp i botten återstod när dagen var 
slut, det är också imponerande! 

Glädjande var att notera att vi denna gång fick 
en hel del från dagsidan som deltog. Hoppas att 
trenden håller i sig även i höst och vidare fram-
över. 

En riktigt skön sommar tillönskas alla. Väl mött 
för nya utmaningar i höst.                              CS 
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HSO SULFAT 

Hej alla sulfatare, nu snart är det sommar och se-
mestertider. Jag hoppas att ni får en fin semester 
med mycket sol och bad. 

Jag har under våren deltagit som handledare på  
arbetsmiljökurs i Gö-
teborg. 

Här på bruket har vi 
haft verksamhetsmöte 
med Löv/Renseri och 
även  AU -Sulfat 

Det har varit en 
skyddsdag på renseriet 
där man talade om för 
chaufförerna hur man 
ska bete sig innan för 
grindarna på Gruvön. Det är väldigt trångt på ved-
plan när det kör in flera bilar samtidigt, så det är 
svårt för renseripersonalen att lossa bilarna. 

Man har varit hyfsat bra med användning av 
skyddsglasögon på sulfaten. Dock har man varit 
tvungen att påpeka för en del entreprenörer att ha 
glasögon på sulfaten och faktiskt även egen perso-
nal. Man tycks inte förstå att det finns frätande 
kemikalier i ledningarna eller så tror man att ”det 
händer inte mig”, verkar det som. Detta trots att 
dom jobbar med dessa ledningar år efter år på 
stoppen. Det blir i alla fall lite bättre för varje år. 

Det har gått väldigt bra med projektet PULP 2015 
som håller på att köras i gång nu efter vårstoppet. 

Vi har också haft ett par skyddsombudsträffar på 
sulfaten. 

Och nu har avdelningen börjat med dom lokala 
löneförhandlingarna. 

Ha en bra sommar  

Johan A. 

 

SEKTION SULFAT 

Hej på er. 

Det har blivit en förändring på 
sektionsordförande sulfaten, Ken 
Rosen har slutat. 

Och jag Peter Svensson har tagit 
över. 

Jag blev invald 26 mars på årsmötet. 

Jag har nu varit 3 veckor under april i baracken för 
att sedan gått över till skiftet igen som operatör P7 
samt mixare. 

Varje onsdag har jag fackligt arbete, så kom gärna 
in på en kopp kaffe. 

Jag harbörjat att gå runt på avdelningarna för att pre-
sentera mej för alla. 

Lite info på dom olika avdelningarna: 

Barr: PULP 2015 går som på räls enligt plan. Upp-
handlingarna är klara. 

Fat test kört klart v14. Hydraulhuset är på plats. 

Projektering JUST IN TIME. Hydraulrör slutförs. 

Kontroll CE-märkning. Service system klart. 

El i stora delar klart. Det har gjorts riskanalys säker-
hetssystem. 

Samordning fungerar mycket väl. 

Personal / utb. är igång, finns en utbildningsplan 
som är webb-baserad. 

Lövlinjen: Rullar på som vanligt vid skrivande 
stund. 

Renseri: Motorsågsutbildning v.20 ons. samt tors. 
Två nya medarbetare, Maria S och Jonny W. 

Har börjat få in semesteravlösare. Maria S är frisk-
vårdsambassadör. 

Det har hållits en skyddsdag på renseriet. I skydds-
ombudsorganisationen kommer två pensionsavgång-
ar ske så vi tittar efter nya kandidater. Solglasögon 
till operatörerna håller på att tas fram. 

Lut o Ånga: Det har varit svårt att få ihop semester-
plan men det har löst sej till slut. I övrigt så rullar 
avdelningen på som vanligt. 

Det har varit 3 st. medlemsutbildningar med bra 
uppslutning. 

Vid skrivande stund så är vi på väg in i ett RS-stopp. 

Och efter stoppet så väntas en un-
derbar semester för alla. 

Peter Svensson 
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 Men däremot så tycker jag att arbetsuppgi 

SEKTION LOGISTIK 

Hej! Nu är våren i full gång och sommaren och 
semestertider närmar sig. En förändring blir ju 
när vår chef Tomas Ö tar över Linda N:s jobb 
vikariat ett år? Trolig ersättare Kjell A 
(”Charlie”) som då blir vår nya chef. Vi får önska 
dom alla tre lycka till med sina nya jobb.  

Vi ska få en ny dagarbetare, ersättare för ”Baloo” 
innan sista juni och en vikarie för den daggående 
som ersätter ”Charlie” ett år. Allt blir förhopp-
ningsvis klart inom kort så vi inte blir dåligt med 
folk på dagsidan inför semester och i höst. Efter-
som Henry Nilsson är en som ev. är påtänkt för 
dagplatsen och han har haft hand om städmaski-
nen från Transport så får Transportledningen för-
söka att verkligen få ORDNING på detta pro-
blem. Man måste tillsätta bemanning på städma-
skinen så att magasinen blir STÄDADE kontinu-
erligt, så att vår arbetsmiljö är bra och kunden får 
en hel och ren produkt. 

När det gäller truckar så är det fortfarande pro-
blem, det luktar avgaser, oftast vid urbränning, 
även problem med batterier som redan är dåliga!
Servicetider ? Nytt tågsystem är under diskus-
sion, blå och vit avgång,  blå = Göteborg, vit = 
Hallsberg, detta skulle i teorin innebära 18 vag-
nar till respektive ställe per dygn mot dagens 18 
vagnar / dygn. Detta för att möta våra nya pro-
duktionsmål och kunna hålla en lagernivå som 
innebär en bra arbetsmiljö för oss alla som jobbar 
i magasinen. Men mera lastning innebär också 
större krav på personalen. Räcker vår bemanning 
till?  

Vagnar som vi får till oss är ibland svåra att öpp-
na och stänga. Tillbud och olyckor som gett 
klämskador och axelskador vid öppning o skju-
tande av jvg dörr är inte ovanligt. Det är viktigt 
att vi vid alla problem med järnvägsvagnar anmä-
ler detta till ”Charlie” / T,Ö och att riskobserva-
tioner, tillbud eller olycka registreras i PIA. Så en 
förbättring av vagnsparken skulle vara välkom-
met.  

Under stoppet v.20 så får vi 15 HLR- utb. av Kenth 
D, annars är det väl förhoppningsvis lastning så 
lagret blir bra och att det underlättar inventering 
och målning under stoppet.  

Förbättring av vägen bakom flutingmagasinet mot 
sågverksutlastning blir av även om inte fördelning-
en av kostnaderna mellan Billerudkorsnäs och såg-
verket är klart. Järnvägsövergång norr flutingmaga-
sinet är fortfarande under utredning och något som 
måste åtgärdas då vi vid flera tillfällen haft tillbud 
av tappade rullar på grund av hålor och vintertid 
iskanter efter rälsen som blir när loket kör över 
överfarten där snön är tillplattad av dragaren och 
vagnen. 

Hoppas på en bra SOMMAR för en båttur eller 
sving av olika slag för er alla och till er alla.  

Ordförande / HSO Anders B 
SEKTION LAB. 

Inget nytt på fronten vad 
gäller vem som ska bli vår 
nya personalchef, vi vän-
tar, troligen blir det inget 
bestämt förrän efter som-
maren. 

Några arbetskamrater går nu i pension efter ett väl 
uträttat värv. Det blir såklart tomt efter dom, men 
ledigheten är väl unnad efter ett långt arbetsliv.  

Stoppveckan är avklarad, brandvakteriet ger myck-
et övrigt att önska, det har varit en del tillbud som 
verkligen oroar och detta måste följas upp. Vilket 
också görs eftersom man anmält i PIA precis som 
det ska vara. 

Att man har problem med reklamationer på  vätske-
board vet vi om, det har lett till att vi i all hast fått 
fem nya medarbetare som är ämnade bara för att 
kontrollera just den kvalitén. De är anställda på 
Teknik men placerade i Pappersbruket, lite förvir-
rande, men så blir det kanske när allt sker i ett fly-
gande fläng? Vi får hoppas att det funkar bra, ar-
betsuppgiften är ju förenad med vissa problem ef-
tersom den ska göra ”för hand” och kan medföra en 
del besvärligheter.  

Nu kommer semestervikarierna snart och det är 
med stor tacksamhet man ser dom droppa in, tack 
vare dom så får vi vår efterlängtade ledighet. 

Och vi får hoppas att sommaren blir riktigt till belå-
tenhet för alla, sen är batterierna laddade för nya 
tag i höst. 

CS    
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ibland inte. 

Genomgång utav hjärtstartaren gjordes. ATT 
TÄNKA PÅ HÄR är att hjärtstartaren bara är ett 
hjälpmedel till HLR (hjärtlungräddning), folk 
tror i allmänhet att det bara är att koppla på den-
na vid ett nödfall, men så är det inte. HLR görs 
alltid i första skedet. 

Sen så har det varit en allvarlig 
incident med travers igen, denna 
gång på PM4. Det var en entrepre-
nör som körde traversen över in-
loppslådan toppen, ansvarig traversförare gick 
aldrig upp och säkerställde att det inte var nåt 
hinder i vägen, vilket ledde till att traversen kör-
de ner räcken och kilades fast. Efter händelsen så 
togs följande krav fram i samråd med skyddsor-
ganisationen. Läs och begrunda, detta inte nåt 
unikt för PM4 utan vi bör ha med detta oavsett 
vilken maskin vi jobbar på: 
 

Före traverskörning, måste användare få till-

stånd av personal på Pm4, att travers får köras 

över maskinen. Vid osäkerhet kontakta ansva-

rig produktionstekniker. 

Innan körning, måste användare försäkra sig 

om att inte personal finns i området där tra-

vers passerar, ej heller att utrustning skadas 

t.ex.. skyddsräcken. Detta görs genom att gå 

upp på pappersmaskinen och inspektera, samt 

att travers framförs när man är uppe på ma-

skin. 

Den som håller i manöverdonet är an-

svarig för säkerheten!” 

För övrigt så ser jag fram emot semestern, som är 
efterlängtad. Blir väl nåt varv i Sverige med tat-
tartermosen (husvagnen) sol, bad, grillat och en 
massa sköj. 

Hojta gärna till om det är nåt ni funderar på, an-
tingen till mig eller skyddsombuden på skiftlagen 
som står till ert förfogande. 

GLAD SOMMAR, over and out 

Patrik Nilsson 
 

SEKTION PRODUKTION 

Nu närmar vi oss äntligen 
sommaren så att vi kan ta ut 
grillen och njuta av det fina 
vädret. 

Vad kommer at hända i som-
mar???  Kommer det att bli 

samma som i fjol med bemanningen? 

Vi har en väldig tajt bemanning på våran sektion 
för vi har väldig mycket långtids sjuka som vi 
inte ersätter över allt. Så det är lätt att man brän-
ner ut personallen som är kvar! 

Vi får hoppas att vi får en riktig god semester 
och slipper jobba häcken av oss för vi behöver 
ledigheten! 

Om man ser tillbaka på stoppveckan så har vi 
målad en hel del på p-b, tack alla som ställde 
upp. 

Just nu håller vi på med lokala förhandlingar som 
vi hoppas skall vara klar till sommaren! 

Jag vill hälsa alla sommarjobbare välkomna, tänk 
på säkerheten i fösta hand. 

Jag önskar alla en mycket fin sommar 

Bobby 
 
HSO PRODUKTION 

Jaha ja, man bockar och bugar för förtroendet - 
att verka som HSO på Pappersbruket igen. Jag 
inser att det är mycket nytt som hänt sedan sist, 
men det är kul och motiverande att hoppa på tå-
get igen. 

Det är en hel del att ta in och bearbeta, schema-
läggningen för hur jag kommer att jobba fram-
över får förläggas efter semestern. Nu kör vi ef-
ter när tid och möjlighet finns. 

Just nu är det mycket jobb inför 
kommande RevisionsStopp, och 
även att sätta sig in i verksam-
heten överlag. 

Vi har, ihop med utlastningen 
och PM6:s skyddsombud, haft en 
gemensam utbildningsdag, vilket 
var och är nyttigt för att kunna utbyta erfarenhe-
ter och även se att likvärdiga problem även finns 
på andra avdelningar. Tyvärr kunde ingen ifrån 
arbetsgivarsidan delta, som det var tänkt. Dagen 
fylldes av många diskussioner som i vissa lägen 
hettade till, vilket kan vara befogat ibland och 
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HSO UNDERHÅLL 

Hej på er! 

Äntligen är värmen här☺ 

Hur har vi det då på Gruvön? Vi har haft en stor-
stopp och har investerat inför framtiden, plus att 
vi har PULP 2015 att blicka mot…. 

Det har för övrigt gått bra på stoppet och inga 
allvarliga incidenter har inträffat, vilket är skönt 
att veta. 

Däremot så är attityderna hos vissa individer helt 
bedrövliga!!!  

Det slarvas med fallskydd, skyddsutrustning över 
lag och detta gäller oftast externa firmor. Vi som 
jobbar här på Gruvön följer reglerna bättre, med 
undantag av skjutsning på moped, hög hastighet 
på området (max 30km), användning av glas-
ögon, och ibland hjälm. Vi strävar mot att bli 
bättre, men jag kan bara ändra på mig själv och 
det gäller ALLA! Här har ALLA chefer nåt att ta 
tag i, för det är det deras uppgift är, bl.a. 

Det var en hel del fordon inne på området under 
stoppet också och min fråga är: Ska vi ha så 
mycket fordon inne på området då? Finns risk att 
det kan bli ett bekymmer? Blir fordonen rätt par-
kerade så de inte är i vägen? Vilka ska få ta in 
bilen på området på stoppet och annars också? 
Det känns ibland som det blir mer och mer for-
don på området!! Jag vet att transportavdelning-
en har bekymmer med att det blir mer fordon 
inne och det borde man ta till sig och lyssna på!! 
För övrigt så är just den avd. hårt belastad med 
jobb och är underbemannad för närvarande och 
det skapar en onödig stress på gruppen. De ska 
hämta och lämna grejer, sopa ute och inne i ma-
gasin, lyfta saker upp och ner på väldigt kort be-
manning. Ha förståelse att de inte alltid kan vara 
tillgängliga och kanske kan just DU göra något 
extra själv, istället för att ringa på transport?! 

Det uppfattas att avspärrningsband respekteras 
dåligt många gånger. Man kryper under banden 
och tar en risk, vilket är helt fel attityd! Vi borde 
spärra utav med riktiga staket många gånger för 
det har bättre stoppeffekt, samt en skylt på med 
text VEM som spärrat utav, VARFÖR det är av-

HSO NS - FLUTING 

Nu är det klart med inve-
steringen i ett nytt press-
parti på PM 6. Beslutet 
innebär en investering på 
180 milj. kr. Nu håller 
man på att tillsätta repre-
sentanter till projektet 

som kallas ”Press Harder”. Från driften kommer 
Peter Mogren och Jan Olsson att vara med. Om-
fattningen i projektet består av en ombyggnad av 
PM6s pressparti samt kapacitetshöjande åtgärder 
i kokvätskeberedningen, NSSC och renseriets 
L2. I projektet ingår också en del där ett antal 
nya valsar planeras att installeras på RM6. Om-
byggnaden av presspartiet kommer att ske 2015-
04-07 => 2015-04-28.  

Efter projektet har vi en produkt, BillerudFlute, 
som har en kvalitetsförbättring med 5 % räknat 
som SCT och CCT samt en maskin som produce-
rar 300 000 ton fluting per år. 

Det är ju positivt att vi får till en investering och 
att ledningen tror på Gruvön i framtiden. Men vi 
får heller inte glömma bort att den ökade produk-
tionen måste gå igenom RM för att kunderna 
skall få rullarna. Vi får väl hoppas att det inte 
bara blir staket och nya hylschuckar som investe-
ras i RM. Några nya valsar kommer att installe-
ras, men något mera vet jag inte i nuläget. Det 
viktigaste av allt är att vi inte stressar upp oss 
även om det krånglar, speciellt om produktionen 
skall ökas. Det här ställer stora krav på att RM är 
i ordning så att rullarna kommer igenom utan för 
mycket störningar. Vi får hoppas att rätt invester-
ingar görs.  

Tänk på att säkerheten är viktigare än allt 
annat.  

RS-stoppet håller på för fullt i skrivande stund. 
Hittills har det inte hänt några allvarliga olyckor. 
En hel del tillbud och riskobservationer har det 
rapporterats om. Det är bra att fler skriver om 
sina iakttagelser. 

Vi har haft bra produktion och slog produktions-
rekord för mars månad, vi får hoppas att det hål-
ler i sig även efter RS-stoppet. 

Till sist så får jag önska er en trevlig sommar och 
en skön semester. Då kan vi komma tillbaka mer 
”arbetssugna” än någonsin. 

      Ha de så gött 

Leif Jonsson 
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ÅRSMÖTE hölls den 27 mars och val hölls 
enligt plan. Några nya till styrelsen hälsas 
varmt välkomna. Sedvanligt vid årsmöte så 
godkändes också årsberättelse, ekonomis-
ka rapporter och budget. 

-FACKEN I GRUMS 

Nyvalda i styrelsen blev Helene Bäckman och Susanne Nilsson och omval gjordes på Juan Marti-
nez, Ken Rosén, Sören Johannesson och Tomas Nilsson . Carl-Erik C. var inbjuden för att sitta ord-
förande och han förärades en blomma efter att ha utfört uppdraget till belåtenhet. Här nedan några 
bilder från det välbesökta mötet.                                   CS 

spärrat, HUR LÄNGE det är 
avspärrat. Personligen så tror 
jag att det blir mer tydligt för 
de som tänkt gå där det är av-
spärrat - att man inte gå där 
då! 

Vi SO har 4 träffar om året 
och vår Underhållschef Thomas M Nilsson 
har lovat så gott det går att delta vid varje 
tillfälle och det är bra , så vi kan samverka 
på ett positivt sätt ☺ 

Till sist så vet ju alla att sommaren strax är 
här och med det så kommer våra sommar-
jobbare hit. Det är vår uppgift tillsammans 
att sprida kunskap om att säkerheten kom-
mer först i alla lägen till dem!! De gör ju 
som bekant inte alltid som man säger utan 
gör som DU gör, så tänk på ATTITYDEN 
som förebild ☺ 

Var rädda om er och ha en underbar sommar 
på er från mej och resterande skyddsombud 
på Underhåll 

Mvh Pär Edqvist HSO Underhåll 
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ARBETSSKADORNA  
FORTSÄTTER ATT ÖKA 

Arbetsskadorna i Sverige ökar för 
fjärde året i följd, visar Arbetsmil-
jöverkets statistik för 2013.   
Antalet dödsolyckor sjönk – dock 
inte inom tillverkningsindustrin.  

Verket noterar närmare 32 000 ar-
betsolyckor med sjukfrånvaro i fjol, 
en ökning med 3 procent mot föregå-
ende år. Antalet arbetssjukdomar 
steg med 9 procent, till drygt. Under 
samma tid steg den svenska syssel-
sättningen med bara 1 procent. 
– Att de anmälda arbetsskadorna 
ökar för fjärde året i rad bådar illa för 
framtiden. Nu behöver arbetsgivare 
och arbetstagarorganisationer samar-
beta för att trycka tillbaka trenden. 
Ingen är förtjänt av att människor blir 
sjukare och skadar sig mer på jobbet, 
säger avdelningschef Håkan Olsson i 
ett pressmeddelande. 
Arbetsmiljöverkets rapport visar att 
den största ökningen sker bland kvin-
nor och beror på tunga lyft, stress 
och dåliga relationer på jobbet, oftast 
handlar det om olika typer av arbeten 
med människor. 
Relativt sett sker dock fortfarande de 
flesta arbetsolyckorna inom tillverk-
ningsindustrin. För processoperatörer 
inom trä- och pappersindustrin och 
stål- och metallverk är antalet arbets-
olycksfall med sjukfrånvaro cirka 25 
per 1 000 förvärvsarbetande. Det är 
flera gånger snittet för samtliga yr-
ken. 
En ljusglimt i Arbetsmiljöverkets rap-
port är att antalet dödsolyckor totalt 
sett sjunkit.   Siffran för i fjol var 33, 
mot 45 året före. I den siffran ingår 
dock inte personer som är anställda 
vid utländska företag som är verk-
samma i Sverige men registrerade 
utomlands. Minskningen har skett 
framförallt inom bygg- och transport-
branscherna. Inom tillverkningsindu-
strin inträffade åtta arbetsolyckor 
med dödlig utgång 2013, en mer än 
2012. 
 
HANS STRANDBERG /Dagens Arbete  

SOCIALA FONDEN & 
PERSONALSTIFTELSEN 
 

En kort rapport om vad som 
händer: 
 

Ekonomin i stiftelsen och 
fonden är bra, till och med lite bättre är förväntningarna. 
Man har begärt in offerter från flera aktörer för att ev. byta 
förvaltare och revisor, det visade sig att vinsten med att 
byta är marginell så man ligger kvar hos SEB (förvaltare av 
värdepapper) och KPMG (revision).  

Fritidsverksamheten: 

Alla badrum i Ölandsstugorna är renoverade, tre kök i Le-
sjön (i de äldre stugorna) har renoverats, luftvärmepumpar 
(fjärrstyrda) är installerade, endast för värme, ej kyla.  

Två av husen i Transtrand säljs, i Strömstad kommer ev. ett 
av husen att säljas och det andra rivas, för att sen bygga upp 
ett nytt parhus på samma tomt. Man har undersökt ev. bo-
ende i Turkiet men detta verkade inte vara  något bra alter-
nativ. Istället går man nu in och lägger ett bud på en lägen-
het i Fuengirola, Spanien har visat sig vara väldigt attraktivt 
för destinatärerna. Inedal, Stockholm, som är ett fastighets-
bolag där vi äger andelar, är ute till försäljning. De stora 
andelsägarna har bestämt sig för att sälja, så vi får nog ock-
så hänga på om vi inte ska förlora en massa pengar. Uppgö-
relsen är sådan att vi får använda fastigheten under två år 
efter ev. försäljning, så det ger gott om tid för att finna 
andra alternativ i huvudstaden. Under vintern kommer man, 
att på prov, köra med delade veckor i Branäs. 

96:ans representant i Sociala fondens styrelse är Christina 
Svensson, i Personalstiftelsens styrelse är det Anders 
Berndtsson och i Fritidsnämnden Sören Johannesson (ers. 
Mikael Gård). 

CS 

 

Glöm inte att du kan ansöka om hotellrabatt à 
450 kr hos BillerudFritid. Det finns även en 
rabatt hos Scandic, om du går in och söker 
hotellrum på www.scandichotels.com och an-
ger bokningskod D000028717 så ser du hur 
stor rabatt du kan få (gäller i mån av plats) 
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ÄGGPROMENADEN OCH  

1- MAJFIRANDET 

Årets äggpromenad var som vanligt välbe-
sökt, många fick sig en promenad på lång-
fredagen. Vädret såg väldigt lurigt ut´, 
men det sprack upp och solen kikade fram 
då och då. Fast nån värme var det inte 
direkt, äggen (och arrangörer och deltaga-
re) hölls svala i vårblåsten 

Och inte blåste det mindre på 1:a maj, de-
monstranterna fick hålla hårt i fanor och ban-
deroller. Tåget kantades av beskådande hela 
vägen från Björknäsgatan till Gruvan (f.d. Fol-
kets Hus) och många valde att tåga med allt-
eftersom. 
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Guldklaven för ”bästa låt” 

Guld- och platinaskivor 

Tomas Berglund 
Ålder 33 
Jobbar PÅ PM 6 
 

Jag träffar Tomas i hemmets lugna vrå och vi pratar om hans stora in-
tresse: musik och att komponera. Vi tittar på väggarna i Tomas studio, 
där hänger guld- och platinaskivor efter varandra. Det är nåt att vara 
stolt över, säger Tomas. Och visst är det imponerande!  

Tomas levererar en boogiewoogie på el-pianot och menar att detta är 
det bästa och mest avstressande som går att tänka sig för hans del. 

År 2002 blev det mer allvar med att komponera och på den vägen har 
det fortsatt. 2013 fick Tomas priset Guldklaven 
för bästa låt och har även fått Grums kommuns 
Kulturpris. 

Frågan som dyker upp – Hur hinner du med allt, 
det är ju inte bara att sitta ner och komponera, 
utan det ska mejlas, ringas och man ska träffa 
folk i branschen? 

Tomas ler lite grann och svarar – Jodå, att jobba 
skift passar bra in och ha en familj som stöttar 
och ställer upp gör det mesta möjligt. Men myck-
et kontakter med dansband i Norden, musiker, 
samarbete med textförfattare, delta på dans-
bandsgalor och ett antal olika evenemang där 

kontakter kan knytas i musikvärlden, blir det. 

Framtidsperspektivet är viktigt för Tomas. Planering, att alltid vara ste-
get före, är nästan ett måste, säger Tomas. 

Att någon gång framåt i tid kanske starta ett eget dansband, visst finns 
tanken hos Tomas men inte i dagsläget. 

Country, Rock, Pop och dansmusik, allt verkar vara intressant för denne kompositör, och, 
som Tomas säger, han tackar sin pappa för att en gång ha invigts i musikens värld. Han 
tackar även andra låtskrivare, utan dom hade han inte varit där han är idag! Sist, men inte 
minst – det är mycket värt att ha familjen som stöttar och har tålamod. 

Stewe Cato 

MUSIKALISK 

MEDARBETARE 

En avstressande hörna Gitarrer nyttjas också Utmärkelser på rad, imponerande! 
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Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer ut hösten 2014 och har  

Du material som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen  
med det till Röda Baracken senast den 15/9 

  

Ett vanligt misstag som många trädgårdsodlare begår är att de klipper sitt gräs alldeles för kort. Om man 
avskyr att klippa gräset kan det kännas lockande att klippa ned det rejält i förhoppningen om att man då 
ska slippa göra det igen på ett tag, men sanningen är att en gräsmatta som klipps för kort lättare får pro-
blem med uttorkning och sjukdomar eftersom gräset försvagas, vilket i sin tur kan bli riktigt arbetskrä-
vande för odlaren att åtgärda. Klipp aldrig bort mer än en tredjedel av grässtråets totala längd varje klipp-
ning, gärna mindre. 

Att låta ett tunt lager gräsklipp ligga kvar efter klippningen är bra eftersom det skyddar gräset och dessut-
om låter viktiga humusämnen komma tillbaka till jorden. Ett tjockt lager gräsklipp är däremot inte bra 
eftersom det kan kväva gräset. Idag har många gräsklippare en mulcherfunktion som gör att man kan fin-
fördela gräsklippet vilket minskar risken för kvävning. 

Att rutinmässigt klippa sin gräsmatta efter ett visst schema, t ex en gång i veckan oavsett växtsäsong och 
väderlek är inte en bra idé. Istället bör man anpassa sitt klippande efter hur gräsmattan mår för tillfället. 
Generellt sett ska man klippa gräset oftare under våren och försommaren än under resten av sommaren, 
men andra faktorer måste också vägas in. Vid särskilt torra perioder är det bäst att låta gräset växa sig lite 
längre eftersom det gör gräset mindre känsligt för uttorkning. Blött gräs bör aldrig klippas eftersom vått 
gräs lätt skadas av gräsklipparen. Det våta gräsklippet angrips dessutom lätt av svamp. 

▼▼▼▼▼     FÖRENA NYTTA MED NÖJE … ELLER NYTTA MED NYTTA?     ▼▼▼▼▼ 


