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vår styrelse att det kändes som att börja om diskussioner med en ny personalchef var bortkastad tid då
denne kunde tillträda sin tjänst först till hösten. Så vi
inledde diskussioner med Jari om att vi ville slutföra
årets lokala löneförhandlingar och lägga ut den pott vi

och med att också Cecilia Carter slutade. Jari köpte vår
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Vad blev då resultatet: Det centrala avtalet gav 569 kr/

mån och med inläggning av det vi hade reserverat i

Välkomna att höra av er till oss på
expeditionen!

pott så gav det 707 kr/månad lika åt alla. Vad gör vi nu

Jan Westman

070—374 20 25

Wahlert samt en ny platschef Mikko Sorjonen så det är

Michael Gylfe

070—374 76 26

bara att börja bearbeta dom och känna av hur vi skall

då? Vi har ju fått både en ny personalchef Catarina

kunna komma vidare med ett utvecklat lönesystem.

Magnus Skoglund 070—324 12 09

Mycket hänger ju på hur Mikko som platschef har för

Vår postadress är:

tankar o idéer, det gäller ju för honom att nu sätta sig

Pappers Avd. 4

in i vår verksamhet och skaffa sig en uppfattning om

Bruksvägen 23

hur bruket skall drivas vidare. Det vi känner nu från

774 97 Fors

Pappers är att ambitionen från Mikkos sida är att ha en
bra samverkan så att vi gemensamt för bruket framåt.
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Nu vill jag skriva lite om ”framtid” och med det menar

Vad vill Pappers?

jag pension. Du vet väl att du som Pappersmedlem har

I årets avtalsrörelse krävde förbundet ytterligare nio

ett gyllene tillfälle att bättra på ditt pensionskapital ge-

timmar på kontot – men också en sänkning av pens-

nom att använda ATK till pensionssparande. Jag tänkte

ionsåldern för skiftarbetare och möjlighet till delpens-

ge dig som medlem lite mer info om ATK, alla var ju

ion. Samtidigt ville Pappers ha ”trevalet” på kontot

inte anställda här än då det infördes. Längre bak i tid-

kvar.

ningen så beskriver jag mer om vad ATK ger om man
Vad ville arbetsgivarna?

sparar till pension.

Skrota trevalet i ATK:n och bara behålla pensionsalter-

Hur allt började

nativet. Gärna ihop med en delpensionslösning. Någon
Hösten 1997 beslöt Pappers förbunds-årsmöte att

ytterligare förkortning av arbetstiden i branschen be-

kräva 24 timmar kortare årsarbetstid för alla i avtalsrö-

hövdes inte. Det som hände var att vi fick en delpens-

relsen 1998. På sikt var målet att korta årsarbetstiden

ionslösning.

med 100 timmar. Med medlarnas hjälp bröts arbetsgiVad händer framöver?

varnas motstånd och ett arbetstidskonto infördes. Kravet på 24 timmar per år blev dock bara 27 timmar un-

Den som det visste. Trevalet är extremt populärt bland

der en treårsperiod.

Pappers medlemmar, samtidigt som det årliga orange
kuvertet från Pensionsmyndigheten inte är någon gläd-

Vad hände sen?

jekälla.
I de två kommande avtalsrörelserna (2001 och 2004)
Men det ska myck-

fortsatte insättningen till kontot att årligen öka med 0,5

et till om Pappers

procent av lönen (där inte övertid/semesterersättning

ska slakta en helig

ingår). Redan 2004 ville arbetsgivarna strypa kontot –

ko mot medlem-

alltför många valde att ta ut ledig tid. Kompromissen

marnas vilja, om

blev att sockra pensionsalternativet med ett extra

man inte får en

påslag. Efter 2007 har inga nya pengar flutit in på kon-

guldkalv i utbyte.

tot. Arbetsgivarna har sagt blankt nej till att ytterligare
korta arbetstiden.

/Janne Westman

Vad är ATK:n värd?
Värdet motsvarar 63 timmar per år för en pappersarbetare på dagtid och 56 timmar för en skiftarbetare.
Vad väljer folk?
55 procent väljer ledighet. Ca 30 procent plockar ut
ledigheten i pengar, ca 10 procent låter pengarna växa
på ett pensionskonto. 5 procent delar upp pengarna
mellan alternativen.
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ARBETSMILJÖ: MICHAEL GYLFE
Hej på er!

tanke på värmen mm.

Hoppas att ni alla har fått lite välbehövlig vila under

Så gjorde man och på ett extrainsatt Skyddskom-

sommaren och att ni har haft möjlighet att ladda upp

mittémöte som var den 2 juni 2016 presenterades re-

era batterier! Själv så håller vi på med en renovering

sultaten som Avdelningarna hade kommit fram till.

av badrum, tvättstuga och lilla toaletten hemma. Så

Men Företagsrepresentanterna som var med sa att de

det har tagit upp den mesta tiden. Men det blir super-

tyckte att Riskbedömningarna var dåligt gjorda (vilket

bra…

de inte var) och meddelade att de tänkte införa

Tänkte börja med att berätta lite om vad som händer/

”Kepsarna” i vilket fall. Jag bad dem att de verkligen

har hänt angående Hard Caps på fabriken. Som ni alla

skulle tänka till ordentligt men det spelade ingen roll

vet så ville ”Företaget” att vi skulle börja använda Hard

utan de bestämde där och då att det skulle införas från

Caps runt om på Fabriken förutom Fiber/Media som

den 1 oktober 2016. Jag sa att jag och Skyddsombuds-

skulle använda hjälm från och med 1 oktober 2016. Så

organisationen ville reservera oss mot beslutet (vilket

det har alltså gått drygt ett år nu.

vi gjorde). Det betyder alltså att jag/vi inte höll med

Om vi börjar från början så la ledningen fram förslaget

om vad de ville göra och att jag ville ha med det i pro-

första gången på ett Skyddskommittémöte i februari

tokollet…

2016. På mötet så opponerade jag mig iom att jag såg

Så från och med 1 oktober 2016 så var det krav på att

större risker med att använda Hard Capsen än vad den

använda Hard Caps i alla Fabrikslokaler förutom Fiber/

var tänkt att skydda mot - dvs. stötar mot huvudet. Jag

Media där det blev krav på hjälm från och med samma

menade också att man generellt agerar fel om man tar

datum. Som ni alla vet och har hunnit märkt så blev det

till personlig skyddsutrustning först. Det är den sista

väldigt varmt med ”kepsarna” på sig i verksamheten

åtgärden man använder för att förhindra en olycka/

och då framförallt på kartongmaskinerna. Det började

skada. Först så ser man om man kan bygga bort pro-

ganska snabbt också rapporteras in en massa händel-

blemet. Organisera annorlunda så man inte kommer i

ser i PIA som handlade om ”kepsarna”. Det var allt

kontakt med problemet eller sätter upp fysiska skydd.

ifrån hur man kände sig yr efter att man hade ”dragit

Efter att man har gjort de åtgärderna och om inte de

spets” till att man svettades så mycket med ”kepan” på

fungerar så använder man personlig skyddsutrust-

sig så man tog ”dubbelsteg” nedför trappor osv…

ning…

Detta fortsatte under vintern och vi närmade oss en

Man påstod också att beslutet kom för att vi hade haft

sommar som inte skulle göra det lättare att ha ”kepan”

så många huvudskador vilket inte alls stämde!

på oss. Vi fick Företaget att göra nya Riskbedömningar

Så efter en ordentlig diskussionen på mötet där jag fick

ihop med oss skyddsombud, operatörer och förmän.

med mig flera personer så enades mötet att fram till

Men dessa Riskbedömningar ledde ingen vart utan be-

och med den sista maj så skulle KM 2, KM 3 och Efter-

slutet ”var hugget i sten”.

bearbetningen göra sina egna Riskbedömningar där de

Vi hade känt från Skyddsombudsorganisationen under

skulle bedöma riskerna med Hard Caps. Detta med

en längre tid att vi måste ”ta nästa steg” för att försöka
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få till en förändring. Så den 18 maj lämnade vi över en
6:6:a till Företagets representant. En 6:6:a är en skrivelse där vi som Skyddsombud begär att Företaget ska
göra en åtgärd enligt 6 kapitlet, 6 paragrafen i Arbetsmiljölagen. De får ca 2 veckor på sig att återkomma
med ett svar. Om de inte återkommer i tid eller att vi
tycker att svaret (åtgärderna de tänker göra) inte är
tillräckligt bra i våra ögon så lämnar vi över ärendet till
Arbetsmiljöverket.
Den 29 maj återkom Företaget med sitt svar till oss
som vi inte alls tyckte var tillräckligt bra så den 31 maj
skickade vi vidare 6:6:an in till Arbetsmiljöverket.
Den 9 juni skickar Företaget in ett kompletterande svar
på vad de tänker göra direkt till Arbetsmiljöverket.
På måndagen den 26:e juni så kontaktar en inspektör
från Arbetsmiljöverket mig om att de vill komma på en
Inspektion till oss i Fors pga. den inskickade skrivelsen
från oss. Så den 30 juni så kommer det ut 2 inspektörer
från Arbetsmiljöverket på Inspektion.
Innan det här har också Arbetsmiljöingenjören gjort
Den 6 juli så blir jag inbjuden till ett möte med den till-

Värmeindexmätningar på KM 2, KM 3 och Efterbear-

förordnande VD:n och Säkerhetschefen om hur vi går

betningen så att vi mer tydligt får klart för oss vilka

vidare och får till någonting som kan fungera ute i

värmenivåer vi pratar om…

”verkligheten” i värmen. Det har till slut gett lite resulDetta arbete ledde fram till den ”tillfälliga rutinen” gäl-

tat att vi ”har vart jobbiga”. Vi hade känt en längre tid

lande Hard Caps som Företaget presenterade den 18

att – ”det är svårt att dansa” om bara ena sidan vill

juli.

dansa…

I dag när jag skriver de här raderna till ForsFyran så har

På mötet så bestämmer vi att vi ska göra en till Riskbe-

vi fortfarande inte fått något slutlig meddelande från

dömning som leds av en oberoende part. Vi enas om

Arbetsmiljöverket…

den personen som kommer till oss den 12 juli då vi
sitter ner en hel dag och gör Riskbedömningen. Vi som

Men oavsett vad resultatet slutligen blir gällande Hard

gjorde det var jag, Säkerhetschefen, Arbetsmiljöingen-

Caps så är det absolut viktigaste att vi reagerar när Fö-

jören, ett par SO:n från verksamheten, mekaniker, Av-

retaget kommer med konstiga eller tokiga beslut rö-

delningschef.

rande Arbetsmiljön. Det är såklart inte alltid som vi kan
få till förändringar men vi måste alltid göra det vi kan
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ARBETSMILJÖ: MICHAEL GYLFE
om det är beslut som vi tycker försämrar Arbetsmiljön.
Då får vi aldrig förbli stillatigande!!!
Det är alltid iofs Företaget som ”leder och fördelar
arbetet” men det innebär ju såklart inte att de kan
göra vad som helst eller att vi inte kan reagera på det
som de beslutar/ämnar införa…
För helst ska man ju göra förändringar i samverkan så
långt som möjligt – brukar alltid bli bäst då…

Aktuell statistik från PIA (1/1 -17/10):
Olycksfall med frånvaro 3 stycken
Olycksfall utan frånvaro 41 stycken
Tillbud 193 stycken inrapporterade
Riskobservationer 316 inrapporterade

Alla sätt är bra utom de dåliga—eller?

Säkra lasten får en ny dimension...

Arbeta på hög höjd kan ju se lite olika ut...
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Överlast...

… och än mer
överlast!

Som vi har sett på bilderna så kan man arbeta med
arbetsmiljö på lite olika sätt här i världen.

Ex-

emplen på bilderna är väl inte direkt att rekom-

Du vet väl om att Pappers
är ett av 14 förbund i LO Landsorganisationen?

mendera men det kan vara bra att få lite perspektiv på tillvaron ibland – eller hur…
Nu tänkte jag sluta för den här gången – but ”I`ll be
back”…
/ Michael Gylfe
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BORTA MED VINDEN: PATRIK NORBERG
Fredag 7 juli hade vi etapp 3 i orienteringen. Vi hade
inga speciella saker på schemat utan det var lunch och
middag ute på stan – bara tog det lugnt.

Den 30 juni i somras startade Avesta OK:s orienteringsresa till Polen och från vår familj så var det i år jag och

Lördag 8 juli Då var etapp 4 vid en gammal Fornborg.

yngsta dottern Liv som åkte. Vi samlades vid Dalahäs-

Jag och Liv hade hotellrummet ovanför discot som

ten och åkte med buss till Nynäshamn där båten tog

spelade så hög musik att det inte hjälpte med hörsel-

oss till Gdansk. Väl där så skulle vi ta oss till Krakow och

proppar. Discot tystnade först vid 03-tiden på natten

enligt planen skulle vi vara framme där på lördagen

så vi var inte speciellt pigga på söndagsmorgonen…

den 1 juli vid 22-tiden…

Söndag den 9 juli så var det då dags för den sista etap-

Det här är den 6:e lite längre resan som Avesta OK ar-

pen på orienteringstävlingen. Vid starten så hade vi

rangerar. De tidigare har gått till Tjeckien dit man var

Polens enda öken som utsikt. Efter att alla hade

både 2014, 2015 och 2016. Man har även vart till

sprungit färdigt så tog bussen oss mot Wloclawek där

Skottland 2015 och till Bornholm 2016.

vi övernattade.

Söndagen den 2 juli så hade vi guidning i Krakow där vi

tittade på Mariakyrkan, ringmuren, gamla stan, Wawel
slott samt de judiska kvarteren.
Måndag den 3 juli så tog vi bussen till Zakopane där vi
tog linbanan upp till ca 2000 m höjd på Tatraberget.
Tisdagen 4 juli så var det saltgruvan i Wieliczka som
stod på dagordningen och på vägen tillbaka till Krakow
så stannade vi till vid Kosciuszki Mound som är en känd
utkiksplats.
Onsdagen 5 juli så var det dags att byta boende så vi

Etapp 3

Liv

åkte till hotellet i Olkusz för den första dagen med orientering bredvid Rabsztyn Borgen.
Torsdagen den 6 juli så var det dags för etapp 2 i orienteringen och efter det så begav vi oss iväg till de gamla
Koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Det här
var otroligt starka upplevelser och det tog tid innan

man mentalt återhämtade sig efter besöken. Människans grymhet är ofattbar…
Orientering etapp 1
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Auschwitz-Birkenau

Patrik i Synagoga

Måndag 10 juli styrde vi igen färden mot Gdansk. På

Tatrabergen

vägen så hade vi ett stopp i Sopot där vi fick en 2 timmars guidad tur och hade möjlighet att svalka oss i Östersjön. Sopot är en gammal fin badort med riktigt fina
stränder. Efter bad och guidad tur så åkte vi till färjan i
Gdansk för transport över till Sverige igen.
Tisdag den 11 juli så var vi tillbaka hemma i Svedala
igen…
Summeringen av resan är att vi hade det otroligt roligt
med väldigt många minnen och intryck med oss hem.
Vi såg väldigt mycket saker med allt ifrån Koncent-

Badvända i Sopot för de tuffa!

rationsläger (vilket var jobbigt), gamla fina byggnader,
Tatraberget mm. Mycket god mat och trevliga gemensamma middagar med mycket skratt. Det var flera av

Polen

oss som var med på resan som inte orienterade någon-

Huvudstad: Warszawa

ting under veckan men hade det hur bra som helst i

Befolkning: 40 500 000

vilket fall…

Statsskick: Republik

Berättat av Patrik och Liv Norberg
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Valuta: Polsk Zloty

MIN ARBETSPLATS: ELISABETH ASSARSSON
När det är provkörning på KM är det fullt upp med ex-

Skiftlabb

tra provtagningar beroende på vad KM vill ha svar på.

Skiftlabb tillhör KM3 och här arbetar 2 st personer 5-

Exempelvis vill man få fram en ljusare kartong med

skift. Man tar prov från varje tambor dygnet runt. Prov

bibehållen bra styrka. Cirka 1 gång i månaden kör KM 3

från KM 3 kommer med ca 45-50 minuters intervaller

vätskekartong. Då tar man väteperoxidwick och mjölk-

och KM 2 har ca 35-45 minuter mellan tamborskifter-

syrewick. Det är för att se till så kartongen håller för

na. En lång remsa från varje tambor körs i en avance-

vätska. Kartongen i Fors limmas, neutral- eller hartslim-

rad maskin som heter Autoline, den mäter bland annat

mas. Vissa av produkterna hårdlimmas. I Fors använder

tjocklek, styvhet, ljushet, ytvikt mm. Man tar även ma-

man sig utav cobbmätning och kantinträgning i olika

nuella prov på varje tambor ex curl, cobb, scott bond,

vätskor som mått på hur väl kartongen står emot väts-

ytvikt, peeling, z-styrka mm. Man mäter även curl &

keinträngning. Man vill inte att kartongen ska suga åt

twist i små skåp som växlar i tre olika klimat (olika fuk-

sig vätska eller släppa i limningen på förpackningar. Då

tigt). Resultaten av provtagningarna matas in i datorn

kan ju vad som helst rinna ut i frysdisken eller på hyl-

men även på ett noteringsblock som kan ses direkt i

lan...

kamera på KM. Vid omläggningar på KM tas ibland

För vätskekartong ”K-Roto” aseptisk kartong ska sterili-

snabbprover så maskinerna kan se hur de ligger till

seras i väteperoxid och det görs på ett löpandeband.

med värdena. Om tex EB har kvalitétsfunderingar med

Om vätskan tränger in ger den delamenering och skap-

tjockleken på kartongen så är skiftlabb behjälpliga dyg-

ar kaos i processen. För att kartongen ska härdas

net runt.

snabbare utsätts den för värme i värmeskåp.

Elisabeth kollar peeling
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Några förklaringar på prov man tar på skiftlabb;
Curl & twist = En krökning ur planhet, curl axelns vinkel
i förhållande till MD riktningen och sidan mot vilken
kartongen böjer sig.
Scott Bond; Delamineringsstyrka. Den energin som
krävs för att delaminera ett prov under specificerande
förhållanden.
IGT; ytstyrka
Cobb; vattenupptagningsförmåga
Bendtsen; ytråhet
Autolineremsor

PPS; Släthetsprov

Noteringsblock

Ytvikt

Kollar aska

Burnout
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FÖRSÄKRINGAR: PAPPERS
Försäkringar

•Diagnosförsäkring

Nedanstående försäkringar ingår i ditt medlemskap,

Ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar

mer om försäkringarna kan du läsa om på Folksams

och ingår i ditt medlemskap. Försäkringen omfattar alla

hemsida, här har du en länk som tar dig in på Pappers

medlemmar i förbundet upp till 65 år och lämnar er-

försäkringar.

sättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.

https://www.folksam.se/forbund/pappers

•Barngrupplivförsäkring

Är du osäker hur du skall göra eller vill ha hjälp med

Gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det

anmälan tag då kontakt med oss på vår exp.

kalenderår som barnet fyller 18 år. Barngruppliv om-

•Hemförsäkring

fattar även barn till make, registrerad partner eller
Som medlem i Pappers har du redan en extra fördel-

sambo – om barnet är folkbokfört på samma adress

aktig hemförsäkring hos Folksam. Till exempel finns

som dig som är medlem. Barnet måste vara bosatt

ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få

inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35 000

för dina saker – du blir aldrig underförsäkrad (gäller ej

kronor till barnets dödsbo.

smycken).

•Sjukförsäkring
•Medlemsolycksfall Fritid
Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En
Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig

kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin

som de flesta olyckor sker. Som medlem Pappers har

så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer

du ett olycksfallsskydd även när du är ledig.

kännbart. Försäkringen går in efter dag 90. Kontakta

Försäkringen Medlemsolycksfall Fritid kan du också

oss så hjälper vi dig med anmälan. Vår avdelning har

teckna till din make/maka, registrerade partner eller

valt 3 % på prisbasbeloppet.

sambo.

•Grupplivförsäkring
Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av
oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en
grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till
exempel begravningskostnader. Vår avdelning har valt
4 prisbasbelopp.

13

MIN HOBBY: OSCAR ANDERSSON

Hallå!
Namn: Oscar Andersson

Jag heter Oscar, nu snackar vi lite golf. Jag har spelat

Ålder: 24 år

golf i 11år nu, för det mesta har detta spelandet hänt

Bor: Avesta

på Avesta GK, min nuvarande hemmabana och under

Familj: Mamma, Pappa, två

dessa 11åren har jag nog ”slutat” tre gånger, men bör-

syskon

jat en fler.

Arbetar: EB A-Lag

Golf kan vara något av det mest frustrerande och rogivande sakerna man kan hålla på med. På tre hål kan
man gå från att bara vilja spela golf resten av livet till
att vilja ställa golfbagen på tågspåret vid 4e hålet och
vara nöjd med att aldrig igen sätta en fot öst om dala-

det golfkul, golfkul blev grönt kort och nu spelar man

hästen.

fortfarande.

Jag som de flesta andra som spelar golf idag började på

När jag var yngre spenderades en sommardag oftast på

rangen, en kompis hade en pappa som spelade och

golfbanan, jag åt frukost hemma för att sedan slänga

man fick följa med och slå lite bollar, från rangen blev

golfbagen på ryggen och cykla till banan, snacks med i

Vid tolfte hålet på Avesta GK
14

bagen och kanske en korv vid nian så klarade man da-

Fem Favoriter

gen. På kvällen brukade vi även smyga ner till vattenhindret vid tolfte hålet (markerat med pil på bild nere

Favoritförfattare: JK Rowling

till vänster) och plocka upp de bollar som hamnat där

Favoritkonstnär: Gustav Klimt

när någon varit övermodig med klubbvalet eller slagit

Favoritmusik: Alternativ rock / indie pop

en sorkdödare. Dessa delades sedan diplomatiskt upp

Favorithjälte/hjältinna i verkliga livet: Mamma

genom att man fick ta varannan och de gick oftast i en

Favoritmotto: Sköt dig själv och skit i andra

ordning av kvalitetsgrad, från ”stenkula” till Titelist pro
v1. Förutom Avesta Gk så har jag även spelat lite nere
i Spanien. Till höger har vi en bild på en 16årig Oscar
när han är på träningsläger och spelar på banan Las
Ramblas i södra Spanien. Det är svårt att jämföra banorna i Sverige med dem i Spanien då jag bara har varit
där under lågsäsongen och vet inte om banorna är

bättre under sommaren.

Jag kan dock säga att det är svårt att slå den svenska
golfsommaren. I Avesta har vi mycket skog och Dalälven som slingar sig längst med halva banan vilket bidrar mycket när det kommer till Avesta GK:s charm.
Detta manifesterar sig bäst när man kommer in på hål
nio och blir mött av en ridå av grönska som gör att
man glömmer hur nära resten av samhället man är.
Så till de som är nyfikna på Golf kan jag säga att ni bör
börja så fort ni kan! Många tänker kanske att de kan
börja som pensionärer, men för att kunna slå bollen
krävs en del rörlighet och teknik. Även om ni inte har
all tid i världen nu så är det bra att i alla fall ha grun-

derna för att kunna spela någorlunda bra när man blir
äldre. Det är en rolig och social hobby som man kan
hålla på med länge, alla är välkomna.
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INTERVJU: NYA BRUKSCHEFEN
Namn: Mikko Sorjonen

hänt olyckor. När det gäller just skyddsutrustning så är

Ålder: 47 År

det inte säkert att det är här i Fors det har hänt något
utan det kan vara på ett annat bruk i vår koncern, men

Född/uppvuxen: Född i Alavus i Finland,
flyttade som liten till Timrå

vi väljer då att ta lärdom av varandra. Vi är rädda om
alla som jobbar på våra bruk. Sen är det klart att det

Bor: Gislaved men veckopendlar nu 45 mil
till Fors. Ska på sikt flytta upp hit.

ska vara lite rim och reson, om utrustningen i sig är en
risk så måste man så klart kolla på det.

Familj: Frun Therese, 3 barn och 1 barnbarn.

- Vilken ledarskapsfilosofi tror du på?

Aktuellt: Ny brukschef för Stora Enso Fors
sedan 1 oktober.

Ett coachande ledarskap där man delegerar ansvar och
får ta ansvar för just det man är ansvarig för. Feedback
ska vara en naturlig del i vår vardag, i början kan man
tycka att det är nästan obehagligt med feedback, att

- Hur ser du på Fors Bruks framtid?

säga tack till den. Men kan man inte själv ta feedback

Fors är ett nisch bruk med unika produkter. Eftersom

så kan man heller inte ge någon. Det är viktigt att

fler och fler försöker minska användandet av plast så

stötta varandra. Sen är det jätteviktigt för mig som

kommer det finnas ett stort sug efter kartong och spe-

brukschef att synas ute i produktionen! Jag har som

cialprodukter, där ligger vi bra till. Det är viktigt att för-

plan att gå med på skiftet på alla våra avdelningar.

stå kundens behov, jobba nära dem och ge dem vad de

Detta är då främst för att få en chans att få lära känna

vill ha. Ett bra exempel på det är björken som Fors har

alla som jobbar på Fors Bruk.

tagit fram. Satsningen på MFC massa är ett annat exempel på ett verktyg för att förbättra produkterna.

- På vilka positioner har du arbetat på under dina år på
Hylte Bruk? Största skillnaden i din nya roll?

- Vilka tror du är Fors största utmaningar framöver?

Jag arbetade i 25 år på Hylte Bruk och är utbildad

Säkerhet. Vi har redan minskat olycksfall med sjuk-

elektronikingenjör. Jag har arbetat både inom under-

skrivning från 10 till 4. Det är väldigt bra men nu måste

håll, (automation, utveckling) och produktion (UH-

vi få upp nivån på våra säkerhetsobservationer, antalet

ingenjör, maskinmästare, sektionschef, produktions-

av dem vill säga. Kvaliteten på de som skrivs är bra

chef). När jag jobbade skift så gick jag på ett snabbrote-

men det behövs flera eftersom de visar oss bättre om

rande 3-skiftschema. Det trivdes jag bra med och det

vad vi ska jobba med. Vi mäts på flera olika sätt och

blir också ett annat sätt att leva när man går skift, man

även på säkerhet och vi ska helt enkelt se till att vara

lever efter skiftet på något vis. Däremot var det jätte-

bäst på det vi kan mätas på. Säkerheten är viktig och

jobbigt att börja jobba dagtid! Det tog ungefär ett år

går alltid först, kring det är det ingen diskussion, säger

att vänja sig vid det men jag är fortfarande trött på

någon nåt annat så vill jag prata med den människan!

morgonen. Det är en stor omställning för mig att ha

Kom även ihåg att alla ska ta ansvar för sin egen säker-

börjat arbeta i Fors. Min familj bor kvar i södra Sverige

het. Det är viktigt att vi får ut att till exempel använ-

och jag veckopendlar hit just nu. Ska börja leta efter

dandet av skyddsglasögon har satts just för att det har
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något eget men än så länge så bor jag i gästvillan bru-

kan se det. Jag har en tydlig bild av vad Fors är och

ket har i Fors. Tanken är att jag och familjen ska flytta

vad vi ska bli. Vi ska alla som jobbar här kunna vara

upp hit på heltid nästa år när vår son har tagit studen-

stolta över att arbeta på just Fors Bruk. Jag har be-

ten. Det är jobbigt att inte få träffa dem så mycket och

rättat för min ledningsgrupp att det är viktigt att tänka

att inte komma hem varje dag. Däremot är det jättekul

på att hur vi är och vad vi gör, det präglar hur vår fa-

att ha kommit tillbaka till Stora Enso.

brik kommer se ut. Om inte vi är bra ledare så kommer vi inte få en bra fabrik, man får nämligen vad man

- Vad tycker du om att göra på fritiden?

förtjänar. Lite som Manuel Knight, en inspiratör, en

Ja träffa familjen står ju högst upp! Annars så tycker jag

gång sa: ”If you want corn – plant corn” Du får aldrig

om att åka till lite varmare ställen, det är alltid mysigt.

någon Vi-bild om du inte först skapar ett Vi. Nu har jag

Fiske ser jag som en fantastisk avkoppling och det blir

haft möten där ni har fått en chans att lära känna mig

även en hel del hockey i och med att min son spelar. I

lite, och jag planerar att ha löpande infomöten framö-

ishockey håller jag på Timrå!

ver. Min tanke är också att vi ska lägga mer fokus på
att faktiskt GÖRA förbättringar, och det på alla områ-

- Har du varit medlem i Pappers?

den, och inte bara PRATA om att vi ska göra dem. Vi

Ja när jag jobbade dagtid på automation så var jag

får inte vara rädda utan våga och testa mera. Man

medlem i Pappers.

måste hela tiden utvecklas och det gäller alla. Alla som
jobbar här är viktiga deltagare, och jag försöker alltid

- Har du varit förtroendevald i Pappers?

ta mig tid för medarbetare och vara så transparant jag

När jag var medlem i Pappers så var jag även kontakt-

bara kan. Vill någon prata med mig om något så kan

ombud. Jag tycker att det är roligt att göra nya saker så

jag alltid flytta på ett möte, människor går först.

när jag fick chansen att bli det så bara hoppade jag på.
Man får en kick av att
utmana sig själv och

göra nya saker tycker
jag.

- Vad ska bli roligast
med nya jobbet?

Att

vi

tillsammans

kommer förbättra oss
mycket och det på

många områden. Det
är bra att ha en positiv
målbild, det blir lättare
att nå målet om man

Text: Emma Autio - Foto: Rebecca Anderson
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AKTIVITETSGRUPPEN: RAPPORT
Detta har varit ett år som än så länge mest har präglats
av Speedway från gruppens sida. Kontakt etablerades
med Masarna och samarbetet var igång. Vi köpte in 20
säsongskort redan förra hösten till ett väldigt förmånligt pris som vi sedan lottade ut på årsmötet. Vi ordnade 2 jippon där lite att äta ingick i biljettpriset samt
att vi fick en sektion på en läktare vid det tillfället. Enskilda biljetter kommer vi att fortsätta sälja på expeditionen även nästa år.

Foto: Rebecca Anderson

Efter ett förslag från en medlem beslutade vi även om
att köpa in 2 fiskekort som vi har för utlåning. Korten
gäller för By fiskevårdsområde.
Slalomkorten till Romme Alpin har varit populära så 4
nya liftkort är beställda, de gäller efter nyår i vanlig
ordning.
Biobiljetter kommer vi att fortsätta med och ingen är
gladare än oss över att samarbetet nu även gäller SF
anslutna biografer.
Foto: Rebecca Anderson

Vi har även fortsatt kontakt med Västanhede Trafik när
det gäller Hockeyresor och annat.

Aktivitetsgruppen består av:
Michael Gylfe AHSO

Markus Autio KM2 E-lag
Mikael Larsson KM3 C-lag
Magnus Skoglund KM3 D-lag
Jocke Eriksson KM3 E-lag
Roger Eriksson KM3 B-lag
Som vanligt ser vi gärna nya ansikten i
gruppen eller förslag på aktiviteter som
du eller dina arbetskamrater vill genomPappersmedlemmar på ett av Speedwayeventen

föra, vi är öppna för förslag.
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Vid LO-fackens familjedag på torget i Avesta var vi med och delade ut give aways med mera samt ordnade en
teckningstävling för barnen som var på plats. 8 vinnare drogs av en jury och biobiljetter delades ut till vinnarna.
Vi delade även ut kartong till de som ville ha.
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FÖRTROENDEVALDA: 2017

Skydds - och kontaktombud ( SKO-Ombud)

Marjaana Lignell

Johnny Jansson

KM2 C-Lag

Fiber o Media C-Lag

John Bergqvist

Erik Rehné

Mek/Skift

Fiber o Media B-Lag

Rejhan Fejzovic

Michael Gylfe

KM3 D-Lag

Samordnande Huvudskyddsombud
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Skydds - och kontaktombud ( SKO-Ombud)

Anders Hedberg

Joacim Eriksson

Drift/Underh. Huvudskyddsombud
Mek/Dagtid

KM3 E-Lag

Liselotte Thilas

Anders Björklund

EB D-Lag

KM3 B-Lag

Ulf Åberg

Linda Bäckström

KM2 A-Lag

Lab
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FÖRTROENDEVALDA: 2017

Skydds - och kontaktombud ( SKO-Ombud)

Christer Ring

Jenny Sjöberg

Fiber o Media E-Lag

EB B-Lag

Mikael Bivesjö

Robin Pobel

KM2 B-Lag

KM2 D-Lag

Roger Hedström

Åke Ericsson

Supply Chain/Utlastning

Materialhantering o Service/Förråd
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Skydds - och kontaktombud ( SKO-Ombud)

Daniel Jungar

Niklas Franzén

Fiber o Media D-Lag

2-skift/daggående EB

Oskar Norberg

Henrik Wadhagen

EB C-Lag

Automation

Elisabeth Assarsson

Mikael Larsson

KM3 A-Lag

KM3 C-Lag

23

FÖRTROENDEVALDA: 2017

Skydds - och kontaktombud ( SKO-Ombud)

Urban Lif

Emelie Stadling

EB A-Lag

Produktionsservice

Mats Fransson

Jimmy Morelius

EB E-Lag

Drift/Prod. Huvudskyddsombud
KM2 E-Lag

Peter Blomqvist

Hampus Springare

Fiber o Media A-Lag

Materialhantering o Service/Bygg
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FRÅN MEDLEM: GUNILLA SÖDERBERG
BLÅKULLA

började att se ut som en "glödhög", hettan på min rygg

Ni ska inte tro att det är så enkelt att åka till Blåkulla!

kändes som en övereldad plåtkamin!! Sån jäkla

Nä ni.....krävs en hel del av oss kvinnor att göra det.....

fart....att jag passerade Blåkulla!!?

------------------------------------------------------------------------

Alla kärringarna hade parkerat sina kvastar och var på
väg upp till kullens topp, när dom chockade och med

Insmörjningen av kvasten gjordes som vanligt på skär-

vidöppna skitiga småskrumpna läppar samt ögon som

torsdagen. Hade faktiskt en ny olja… den doften var

streck såg och hörde mig fara förbi i en rasande fart

det inge fel på, underbar!

med ett eldklot tätt efter!!

Den årliga klädseln som alltid består av den tradition-

Landningen på den vackra sommarängen var bland den

ella särken med det färgglada hucklet!! Jag vässade

bästa på flera år. Kände mig som en ängel där jag låg

näsan och gaddarna, spände fast kattf´n och kaffehur-

bland alla blomster. Dofterna som nådde min vårtin-

ran. Sen tog jag sats och kastade mig ut över stupet!!!!

fekterade långa, röda näsa var enormt stimulerande.

Ooooohhh jäklar vad det gick undan!! Tror att alla insekter som fanns i universum slog mot mitt ansikte!

Men vad hände där uppe och varför drabbade det bara

Såg ut som ett "såll" av otyget!

mig? Frågorna snurrade i mitt huvud....kan det ha varit
den nya oljan? Vem vet...?

Farten gjorde att munnen öppnade sig och hela gomseglet visade sin stora prakt!! Visslande ljudet började

Kvastriset hade skadats men jag fixade det ganska

direkt, som vanligt. Det beror på tungans vibrationer

snabbt. Fick fart på "fordonet" igen och kunde åter-

och det breda "glappet" mellan framtänderna som

förena mig med mina vänner.

alltid framträder vid påskflygningen.

Den årliga träffen blev en höjdare. Alla var mätta efter

Var en fantastisk flygfärd, förutom att jag förlorade

alla ägg som förväntas att ätas av oss. Magarna såg ut

mina kindtänder. Det var den nya kärringens fel! Vissa

som ett 18-pack. Det är dessa "äggbulor" som formar

ska inte ge sig ut på dessa färder när dom inte begri-

oss vackra och att färden tillbaka ska vara lyckosam.

per att man ska styra kvasten själv och inte tro att det

Är nu tillbaka i verkligheten igen. Kvasten är gömd, li-

sker automatiskt!!! Tacka vet jag oss 50-talister....vi

kaså kattf´n och den tilltygade kaffehurran. Allt är sig

vet hur man hanterar dem.

likt. T.o.m. tänderna har fått tillbaka sin forna form.

Plötsligt så började min kvast att vingla och fara upp-

Ses!

ochner...snurra runt, kändes som enorma luftgropar!!!

Tack för mig :)

Magen vändes ut och in!! Rena upproret!! Jag låg helt
plötsligt sist!! Jag som hade "ledarkvasten" också!!!
Vad händer?
I samma ögonblick så ökades farten blixtsnabbt!! Höll
mig krampaktikt fast...såg hela tandgarnityret på
kattf´n, svansen blev längre och längre....kaffehurran
25

/Gunilla Söderberg

KRÖNIKA: SOFIE ERIKSSON
Låt oss gå längre i vår vrede
Den som använder sig av sociala medier kan inte ha
undgått att se hashtaggen #MeToo. Genom den träder
historierna om hur män sexuellt trakasserar kvinnor
rätt in i vårt digitala vardagsrum. I princip varenda
kvinna har delat med sig av informationen att ”Ja, jag
också. Jag har också blivit utsatt för sexuella trakasse-

rier och övergrepp.” I princip alla kvinnor. Det tar aldrig
slut. Och det har gått snabbt det här. I skrivande stund
har det hunnit komma så långt att ett tiotal kända män
blivit avstängda från sina arbeten på tidningar och tvstationer. Bra. Svin får vad svin förtjänar. g till jobbet,

ningsmännen vi ska lyfta upp just nu. Kanske är det

hoppade fram och greppade tag mellan benen.

dags att ta ett steg tillbaka och lyssna den här gången.
Inte ta all plats.

Själv tänker jag på killarna som filmade in i omklädningsrummet. Vi gjorde aldrig så mot dom. Tänker på

Vi har nu ännu ett kvitto på att varken Sverige eller

alla gubbar som sa att de kunde betala för Statoil-

resten av världen är jämställt. De personer som häv-

korven i natura. Och att man fick försöka skämta bort

dat att feminismen inte längre behövs eller till och

det framför alla kunderna. Tänker på dom som vän-

med ”gått för långt” får härmed respektfullt hålla tyst

tade utanför efter stängning och trodde det var skoj.

och fundera en stund.

Tänker på killen som konstant simmade fram underi-

Me too fungerar som en handuppräckning. Hand upp

från, med ansiktet vänt mot mig, på simträningen. Tän-

alla brudar som fått blickar, fingrar, ord eller kroppar

ker på han som från ingenstans, mitt på ljusan dan när

uppkörda i våra privata sfärer. Vi som blivit utsatta i

jag var påväg till jobbet, hoppade fram och grep tag

de armhålevarma skolkorridorerna, på arbetsplatsen,

mellan mina ben. Jag tror ingen av dessa killar, gubbar,

vid busshållplatsen, i hemmets inte så trygga vrå – alla

karlar, pojkar eller män är några galningar. Det är van-

de platser och tidpunkter då det absolut värsta ska

liga personer, som befinner sig mitt i vår vardag. Det är

levereras för att kuva oss! Hand upp! Ser du? Jag

ju därför det här blir så stort.

också. Och du också. Och hon också. Vi också. Vi är

Vissa tror kanske att problemen växer. Jag tror inte på

inte ensamma. Vi ser och vi vet. Och vi ska aldrig låta

det. Det är nog bara det att vi nu får veta om det. In-

en syster fläckas utan att det blir konsekvenser. Vi ska

formationen skrämmer oss. Analyserna haglar och det

aldrig se på när hon förnedras bara på grund av att

är svårt att sortera bland alla ord och åsikter. Männen

hon precis som oss är kvinna. Vår kollektiva protest

kommer ut och drar igång diverse egna hashtaggar, där

ska mullra i gruvhålen, älvarna och bergen, i köpcent-

de deklarerar olika tillfällen då de gått för långt. Syftet

rumen, skolorna och sovrummen. Var det någon som

må vara fint, men jag är inte säker på att det är gär-

sa att vi går för långt i vår vrede? Låt oss gå längre.
/Sofie Eriksson
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PENSION: ATK
Här nedan är ett par exempel vad som händer om man använder ATK till pensionsavsättning. Dessa uträkningar är
några år gamla men ger ändå en bild av vad en regelbunden avsättning påverkar pensionen. Numera räknas ju
den avsättning man gör till ATK på med 3,5 % av lönen upp med 28 % om man väljer pensionsalternativet så
nedanstående exempel blir än mer värt, jag får väl återkomma med mer aktuella siffror senare. Livstidsarbetspension Avsättning 3,5 %
I exemplen är hänsyn tagen till schablonskatt som motsvaras av statslåneräntan. Inträdesålder 30 år eller 40 år,
Ingångslön 25 000 kr i månaden. Löneutveckling 3 % per år. Försäkring med återbetalningsskydd. Avgift 90kr i försäkringsbolaget. Fondförvaltningsavgift 0,4 %. Efterföljande utbetalningar förändras med kursutveckling- avkastningsskatt-utdelning.
Kapital och första utbetalning – 30 år
Premie
10 500
(25 000)
10 500
(25 000)

Värdeutveckling
6%

Stadslåneränta
4,5 %

Kapital
62 år
1 172 422

Månadbelopp
5 år
19 540

Månadsbelopp
10 år
9 770

4%

4,0 %

855 394

14 257

7 128

Månadbelopp
5 år
9 067

Månadbelopp
10 år
4 533

7 301

3 651

Kapital och första utbetalning – 40 år
Premie
10 500
(25 000)
10 500
(25 000)

Värdeutveckling
6%

Stadslåneränta
4,5 %

Kapital
62 år
544 008

4%

4,0 %

438 086

Här nedan är en tabell som visar vad den allmänna pensionen ger.

Allmän pension som andel av slutlön vid 65 års ålder.
Årskull
1950
48 %
1975
43 %

1955
47 %
1980
42 %

1960
46 %
1985
42 %

1965
46 %
1990
41 %

1970
44 %
1995
40 %

Den pension som är den Allmänna ger 18,5 % av din lön, på den tillkommer avtalspension på 4,5 % av din lön. Om
du sen väljer ATK till pension så ger det ytterligare 3,5 % plus att arbetsgivaren sular på med 28 % om du avsätter
hela ATK till pension viket gör ca: 0,25 % extra. Exp. om ATK på din lön gör 10 000 kr så innebär det med de extra
28 % ett ytterligare tillskott på 2 800 kr, alltså tot. 12 800 att avsätta till pension. Om du har frågor om pension så
kom in på vår exp. så kan vi hjälpa dig att göra ett klokt val. Mer om pension och hur den fungerar kan du läsa om
på https://www.minpension.se/
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FRÅN STUDIEKOMMITÉN: PAPPERS
Kommande fackliga utbildningar under 2018

Datum för Rönneberga

Förbundskurs - Rönneberga

5 mars 2018–8 mars 2018 och 3 april 2018–5 april
2018

Förbundskursen är Pappers grundläggande förtroendemannautbildning. du får kunskap och verktyg för ditt

Sista anmälningsdag 16 januari 2018

uppdrag och för rollen som förtroendevald i Pappers.

Datum för Göteborg
17 september 2018–20 september 2018

Målgrupp är förtroendevalda oavsett uppdrag.

23 oktober 2018–25 oktober 2018

Datum

Sista anmälningsdag 26 juli 2018

22 januari 2018–25 januari 2018

---------------------------------------------------------------

27 februari 2018–2 mars 2018

Miljökurs - Gillet Uppsala och Scandic Europa Göteborg

Sista anmälningsdag 11 december 2017

Pappers miljökurs är Pappers grundläggande arbetsmil-

---------------------------------------------

jöutbildning.

Lag & Avtal - Rönnerberga eller Scandic Europa Göte-

Innehålle är bland annat följande ämnen: arbetsmiljö-

borg

lagen, samverkansavtalet, fackligt arbetssätt, skyddsronder, verksamhetsplanering, projektmedverkan, ar-

Lag- och avtalskursen är Pappers grundläggande lag-

betsgivarens ansvar

och avtalsutbildning.
där går man igenom Pappers kollektivavtal, allmänna
anställningsvillkor, avtalet om samverkan och förslags-

Förkunskaper: Grundläggande BAM-utbildning.

verksamhet, lagen och anställningsskydd (LAS), medbeMålgrupp: Skyddsombud och andra förtroendevalda i

stämmandelagen (MBL), studieledighetslagen, se-

avdelningens arbetsmiljöorganisation.

mesterlagen.
Förkunskaper: Förbundskursen eller FIP 1.

Datum för Uppsala
13 mars 2018–16 mars 2018

Målgrupp

10 april 2018–12 april 2018

Styrelseledamöter och ersättare i avdelningens styrelse, samordnande huvudskyddsombud (SHSO), med-

Sista anmälningsdag 23 januari 2018

lemmar i avdelningens förhandlingskommitté, kontakt-

Datum för Göteborg

ombud med delegerat förhandlingsansvar.

29 oktober 2018–1 november 2018
27 november 2018–29 november 2018
Sista anmälningsdag 6 september 2018
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Revisorskurs - Runö Folkhögskola

Ungdomskursen - Clarion Gävle

Datum 27 november 2018–29 november 2018

Pappers ungdomskurs kommer att genomföras i Gävle

Sista anmälningsdag 4 oktober 2018

dagarna innan kongressen. Detta är en möjlighet för

---------------------------------------------

avdelningarna som skickar deltagare att också låta dem
vara observatörer på kongressen.
Valberedningskurs - Förbundskontoret

Datum 21 maj 2018–24 maj 2018

Datum 4 december 2018

Sista anmälningsdag 29 mars 2018

Sista anmälningsdag 11 oktober 2018

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Kassörskurs - Runö Folkhögskola
Utbildningen vänder sig till nyvalda kassörer och vice
där avdelningen använder sig av Effek.
Datum 29 maj 2018–31 maj 2018

Sista anmälningsdag
5 april 2018
---------------------------------------------

www.pappers.se/kalender

Förbundskurs - Scandic Europa Göteborg
Mer och utförliFörbundskursen är Pappers grundläggande förtroende-

gare information

mannautbildning. du får kunskap och verktyg för ditt

finner du på pap-

uppdrag och för rollen som förtroendevald i Pappers.

pers hemsida via
QR-koden ovan
kontakta gärna

Förtroendevalda oavsett uppdrag.

studieorganisatöDatum 3 september 2018–6 september 2018

ren Stefan Ekdahl

25 september 2018–28 september 2018

om du har några

Sista anmälningsdag 1 juni 2018

frågor.

---------------------------------------------
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Stefan Ekdahl

FRÅGOR TILL MEDLEMMAR: VI FYRA I FYRAN

Vilken fråga tycker du är viktigast att
facket driver lokalt?

Anna Lindholm

Mikael Svensson

EB C-Lag

KM2 B-Lag

- Lönefrågan är viktigast.

- Bemanningsfrågan, så att
det inte blir för lite bemanning. Och då tänker jag på
överallt på bruket.

Mikael Ring

Stina Carlsson

KM3 E-Lag

EB E-Lag

- Bemanning, med tanke på
hur vi trivs på jobbet och lönen så klart! Arbetsmiljön när
det gäller läckage, damm och
sånt.

- Arbetsmiljön är ju alltid viktig
att jobba med.

30

SISTA SIDAN: MEST PÅ SKOJ
Roligt med Rejhan!
- Varför står du där och hejar på
din iPhone?
- Den är ju med iOs!

Saftigt långpannebröd 20 bitar
4 dl havregryn

- Om jag var tvungen att välja färg på
min tv-tidning så skulle jag tablå!

8 dl mjölk
50 gr jäst

- Hur tar jag mig bäst ut i svampskogen?
- Du kan-ta-rellsbussen!

50 gr rumsvarmt smör
1 msk honung

- Vad kallar man en italiensk tusenfoting?
- Molto bene!

1 tsk salt
Ca 8-10 dl mjöl

- Populäraste fikabrödet på Fiber och
Media måste ju vara massariner!

Häll mjölk (6 av 8 dl ) och havregryn i en kastrull och koka upp till en gröt och ta
sedan av kastrullen av plattan och häll i de resterande 2 dl av mjölken och låt gröten
svalna till 37 gr.
Smula jästen i en degbunke eller köksmaskin och tillsätt sedan lite av havregrynsröran i bunken och rör tills jästen löst upp sig. Häll sedan i resten av ingredienserna
( smöret måste vara rumsvarmt ) Ta lite i taget av mjölet och knåda degen i några
minuter. Degen ska vara lite kladdig men ändå smidig.
Degen ska jäsa i 30 min.
Klä en djup långpanna (30*40 cm ) med bakplåtspapper, lägg i degen och platta ut
degen jämt med hjälp av händerna. Dela degen i 20 bitar med hjälp av pizzaskärare
eller degskrapa. Strö över lite mjöl och låt den jäsa 30 min till.

Grädda sedan i 225 gr i ca 20-25 min.

Ta ut och skär i bitar.

Foto: Stefan Ekdahl
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Lasse Wåhlstedt (till höger på bilden) från förbundet centralt har varit och besökt oss i Fors. Han hade då bland annat en träff
med förhandlingsgruppen och pratade avtal.

Du där!
Ja du, just du. Har du varit ute och rest? Eller kanske
suttit hemma och knåpat ihop lite texter, dikter eller
berättelser? Varit runt och tagit massvis med bilder
eller helt enkelt gjort något spännande som du vill att
andra får reda på? Hör av dig till oss!

Medlemsmöte
i Fors Folkets Hus
6 December kl. 16.00
Vi kommer bland annat ta upp:

Nyårskörningen och eventuell storhelgsdrift.
OBS!
Var noga och se till att det finns ett aktuellt kontonummer
angivet när ni lämnar in kvitton till Tandvårdsklubben och
Sjukvårdsfonden! Det händer alldeles för ofta att det saknas
eller är ett gammalt nummer och vår kassör får då lägga ner

ATK till pension.
Vi bjuder på kaffe/te och julsmörgås.
Varmt välkomna / Styrelsen

massa onödig tid på att få tag på det. Tack på förhand.
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