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VIKTIGT! 15 

Pengar att 
hämta? 
 

Glöm inte vår tandvårds-

förmån, kom till 96:an 

och lämna in dina kvit-

ton senast 15 januari 

2018 om du kommit över 

kostnader på 1200 kr un-

der året som gått.  

Resultatrapporten 

Nu lackar det mot julen och det innebär både extraarbete och givetvis 
stora hål i plånböckerna.  

Man får hoppas på en vinter där man kan komma ut på isen och fiska, 
då det är något jag ser fram emot så fort kylan börjar komma. Vädrets 
makter har inte varit med mej alltid, men hoppas kan man ju, att man 
kommer ut till jul. 

Om jag tittar tillbaks på året, så har det gått bra. Inga stora problem 
och bokföringen har reviderats utan problem. Carl-Erik ställer alltid 
upp och hjälper till och nu när det snart är årsbokslut är han alltid väl-
kommen. 

Jag har även blivit utsedd till revisor i Pappers förbund, och det kan 
vara intressant att ha direkt insyn i deras verksamhet. Jag har varit 
med på en revision än så länge och mest lyssnat och försökt att lära 
mej nåt. 

96:ans budget för 2018 är klubbad och klar på medlemsmötet. Den är 
i det närmaste identisk med 2017, då vi införde förbättrade försäkring-
ar. Att det blir lika år efter år är inte så konstigt, för inkomsterna och 
utgifterna har varit i det närmaste identiska sen jag tillträdde som kas-
sör. 

Vi fortsätter satsa extra på utbildning, så vi är på god väg att bli bättre 
rustade för framtiden. Våra försäkringar är så förbättrade som de kan 
bli i nuläget. 

Då det var allt från undertecknad vill jag passa på att önska alla en  

God Jul och Gott Nytt År! 
Mikael Gård, Kassör avd. 96 

Vikarie / projektanställd? 
 

Om ditt vikariat upphör och du inte har lön från 
Gruvön längre så betalar du själv in grundavgift 
till Pappers. Om du återanställs så ska du inte 
längre betala grundavgift, det ska då dras pro-
centavgift på din lön. Meddela BKSC-lön att de 
ska dra avgift till Pappers så snart du är i arbete 
igen, så slipper du restavgifter och en massa 
krångel. Om du anställs av annan arbetsgivare 
så ska du betala procentavgift på den lön du får 
där och om det är i en annan bransch så bör du 
byta facktillhörighet inom 6 månader.   
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Hej på er! 

bosses 

SIDa   

Själv har jag läst på om MBL samt LAS- 
föreskrifterna inför förhandlingarna om de 
övertaliga i organisationen, som när ni läser 
detta, har startat. Eftersom detta endast berör 
Papperstillverkningen och UH så kommer 
jag, Patrik Nilsson, Stefan Johansson (Sören 
är sjukskriven efter en operation) och Johan 
Andersson sköta förhandlingarna i ett inle-
dande skede. Hur processen går till skrev jag 
om i förra Kvartingen. Så denna perioden 
har, förutom bygget med alla  olika händel-
ser, varit lugnet före stormen.  

Vad har jag/vi då sysslat med under kvartal 
4? Vi hade 3 stycken medlemsutbildningar 
under oktober där vi bl.a. diskuterade arbets-
miljö och vad vi/ni tyckte var de alvarligaste 
tillbuden/observationerna (se redovisning 
längre fram i tidningen). Vi pratade även om 
arbetstidslagen och vikten av att följa de la-
gar som finns när det gäller 11- timmarsre-
geln och veckovila, samt den nya 70-

timmarsregeln. Detta påfund är inte att ni 
inte kan jobba dubbelskift eller övertid och 
dyl. utan dom har kommit till för att ni ska 
ha möjligheten att återhämta er efter en ar-
betsperiod. För med dagens anorektiska or-
ganisation så krävs det mer av alla hela ti-
den, så det där med återhämtning blir mer 
och mer sällsynt. Ja ja jag vet att övertiden 
på vissa ställen har gått ner, men det beror 

på alla projektanställda som har kommit in. 
Men snart ska ju dom ordinarie på utbildning 
och är inte längre tillgängliga och då får vi 
se hur det går med övertiden. Eftermiddagen 
av medlemsutbildningen så kom Leif Tho-
rin, som är Skyddsingenjör i Skoghall, och 
pratade om utbrändhet utifrån egen erfaren-
het samt ur ett vetenskapligt perspektiv. 
Detta var ett uppskattat föredrag där några 
av oss fick en aha-upplevelse. 

Jag var även under oktober i Uddevalla på 
Västra distriktets höstmöte, där vi avhand-
lade bl.a. kommande medlemsavgifter. Mi-
kael Lilja (Vice ordförande i Förbundet) 
gick igenom förbundsledningens underlag 
och förslag på hanteringen av de aviseringar 
som görs till medlemmar som inte arbetar i 
branschen utan betalar in sin medlemsavgift 
själva.  Förbundet tar över kommunikationen 
med respektive medlem och fakturerar i fö-
rekommande fall. Procentavgift och grund-
avgift kvarstår. Denna fråga blev bordlagt på 
Förbundsårsmöten i våras för att redas ut 
under detta möte för att sedan kunna tas ett 
beslut under Förbundsmötet i november. 
Flera frågeställningar runt medlemsavgiften 
för bl.a. pensionärer och bemanningsan-
ställda kom upp. Denna fråga drogs dock 
tillbaka av förbundsstyrelsen i november. 

Vi fick även en redogörelse av Kongressrap-

Då var det dags för en ny ”Kvarting”, tillika årets sista. Vad har då 
hänt sedan förra numret? Kanske inte så mycket matnyttigt för er 
medlemmar, men mer för mig och resten av styrelsen, 
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porten PAS 30 inför Pappers kongress i maj 
nästa år. Motioner till kongressen uppmunt-
ras, så finns det någon som vill ha med en 
motion till kongressen eller till något av 
Förbundsmötena (2 st. ett på våren och ett 
på hösten) och inte vet hur man skriver så 
kom in till oss i baracken så ska vi hjälpa er. 
Vi tittade även igenom förslagen till nya 
stadgar som kommer att röstas om på kon-
gressen samt Avtalsstrategi 2030. 

Pappers fyller 100 år under 2018 och Pon-
tus Georgsson från förbundet presenterade 
ett förslag som handlar om ett försök att 
attrahera ungdomar till aktivering i förbun-
det som man tänker sjösätta. Pappers måste 
försöka  möta generationsskiften i förbun-
det. Ett stormöte där ALLA under 30 bjuds 
in på baluns och föreläsningar ligger med i 
förslaget. Lunch till lunch hösten 2019 eller 
kanske 2020. Finns det några under 30 som 
känner sig intresserade av fackligt arbete så 
är ni hjärtligt välkomna in i Röda Baracken 
så ska vi försöka hitta på något som kan 

passa er av det fackliga jobbet. 

Man föredrog också om att LO har inlett 
förhandlingarna ang. ändring av LAS. LO 
har initierat förhandling mellan Svenskt Nä-
ringsliv och sedermera Regeringen gällande 
förändringar i LAS. I allt det som förbund 
inom LO vill få ut av dessa förhandlingar 
finns det saker som även Pappers kan skriva 
under på. Ökad trygghet, snabbare omställ-
ning etc. Frågan är bara vad det kommer att 
kosta? Turordningen verkar kunna köpas 
bort enligt detta förslag. Pappers chefsför-
handlare Pontus Georgsson redogjorde hur 
de andra förbunden resonerade om turord-
ningen och målade upp ett nattsvart förslag. 
Vi inom Västra Distriktet tyckte att köpslå 
om turordningen inte är acceptabelt då pri-
set verkar bli en spottstyver för arbetsgiva-
ren och menade att om så blir fallet bör 
Pappers hoppa av förhandlingarna. Värt att 
notera är dock att LAS idag fungerar otill-
fredsställande. Hos oss har lagen fortfa-
rande en viss styrka och ett värde, vilket 
inte är fallet inom förbund som driver frå-
gan (IF metall, Handels och Hotell & Re-
staurang). De närvarande på mötet lät också 
missnöjet höras tydligt.  

Jag deltog också på Pappers förbundsmöte i 
november på Vidbynäs herrgård utanför 
Nykvarn. Här avhandlades div. frågor inför 
kongressen 2018. Här tog även Pappers be-
slut om att vi ska ha 0-policy när det gäller 
alkohol.  

Tyvärr var det kanske inte så mycket mat-
nyttigt för er denna gång då den mesta tid 
som sagt gått åt till att förbereda inför för-
handlingarna av de övertaliga. Nu måste vi 
ta nya tag vad gäller löneöversynen på hela 
bruket och framför allt KM 7, där bolaget 
fortfarande inte har bjudit in oss till för-
handling. Till nästa gång… 

 

Bosse 

God Jul 
och Gott Nytt År!  
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       SHSO 
Tf. Stefan Johansson tfn 41778 

Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår på jobbet är väldigt viktigt och påver-
kar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Och gör vi ett bra jobb blir arbetsplatsen mer effektiv. 

Vad är arbetsmiljö? 

Begreppet arbetsmiljö omfattar flera olika delar. En del är den fysiska arbetsmiljön. Det kan till 
exempel handla om att ljuset måste vara rätt för att du ska kunna jobba bra, eller att det finns 
risk för att du ramlar eller gör illa dig på en maskin. 

De andra delarna är den psykiska och den sociala. Tillsammans brukar det kallas den psykosoci-
ala arbetsmiljön. Stress är ett exempel på psykisk arbetsmiljö. Om du har för mycket att göra 
eller om du upplever att du inte riktigt duger fast du jobbar hårt kan du till sist bli sjuk. Då är 
den psykiska arbetsmiljön dålig. 

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur du har det tillsammans med dina arbetskamrater. Den 
som känner sig ensam eller dåligt accepterad på en arbetsplats kan må dåligt och uppleva stort 
obehag av att varje dag behöva stå ut med det. 

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

God Jul och Gott Nytt År  
Stefan Johansson  

055541778   072/7105935 

Arbetsmiljön är viktig 

Gruvöns Skydd- och säkerhetsdagar 

Ett stort tack till alla som deltog i Gruvöns Skydd- och säkerhetsdagar! 

Vi hade 175 personer som gick tipspromenaden. Det var lite blandade aktiviteter, vi hade Ergono-
micenter här som visade upp lite kontorsmaterial samt Tools som visade skyddsutrustning såsom 
skor, handskar och hjälmar  

Vi visade upp vad som finns i vår brandbil på bruket, Gruvöhälsan förevisade lite ”Mini-första 
hjälpen” vid enklare brännskador. Så visade vi hur man gör när man kalibrerar sin Gasvarnare.  
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Allmän: 
HLR-utbildning för alla     11st 
Bredare gång/cykelväg från norra porten   2st 
Bemanning norra porten   8st 
Psykosocial arbetsmiljö 5st 
Parkeringsvakter på Norra parkeringen 6st 
Belysning på fordon 2st 
Tätare skyddsronder 1st 
Respektera gaslarm  9st 
Ordentlig säkerhetsgenomgång till alla nyanställda 
6st 
Ordning och reda 6st 
Attityd om säkerhetstänket 4st 
Ta vara på ledig tid så du hinner återhämta dig tills 
nästa arbetspass 2st 
Kränkande särbehandling och attityder 1st 
Gasvarnare ska användas av samtliga där det finns 
risk för gas.8st 
Bättre belysning allmänt. 1st 
Ställningar  5st 
 

Blekeri: 
Skrubber B2 1st 
Golv/Byggnader B1& B2 1st 
Ventilation B1 & B2 1st 
 

Logistik: 
Chaufförer som går i magasinen.1st 

 

 

Papperstillverkning: 
Kontroll av block 1st 
Fler kylvästar 1st 
Vem kontrollerar att den utbildade är fullärd, 10 
självständiga skift. 1st 
Hets vid uppstart efter stopp 1st 
Översyn av lyftbalkar 1st 
Packmopedskörning, hastighet. 1st 
Måste ofta skriva en PIA för att jobb ska bli gjorda 
1st 
Vid planerade stopp bör det finnas 2 stycken stoppko-
ordinater alternativ en stoppkoordinator och ett 
skyddsombud.1st 
Spetsdragning PM4 1st 
Skyddskeps och hörselkåpor passar inte ihop.1st 
Hantering av kemikaliecontainers 1st 
 

Renseri: 
Kran vid huggen 1st 
Folk på renseriplan 1st 
Motorsåg. (Många erfarna slutar, dessa har arbetat 
med motorsåg privat hemma.) 
 

Lut/ånga: 
Uppfräschning av väg till oljecistern på renseri 1st 
Hiss I5 1st 
 

Teknik: 
Säkrare hämtning av prov, kunna lita på gaslarm 1st 

//Stefan Johansson  0555/41778 

Här kommer sammanställningen av lapparna ni fick fylla i på medlemsutbildningen på 
dom tre allvarligaste händelserna som fanns på respektive område. 
Jag kommer redovisa detta på samverkansmöte 23/11 

Ögonblicksbilder från bygget av KM 7 
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Arbetsskador och sta�s�k 

Sedan länge är vi i branschen överens om vilka kriterier som gäl-

ler för �llbud respek�ve arbetsskada, det är ”oj” eller ”aj” som 

gäller. 

Pappers högsta prioritet är ofrånkomligen a! de medlemmar 

som på olika sä! skadar sig i arbetet, ska kunna få ersä!ning 

genom de arbetsskadeförsäkringar som finns. Det är en huvud-

uppgi$ för oss alla i förbundet a! kra$fullt agera för a! arbets-

skador och arbetssjukdomar all�d anmäls. 

Under en �d har vi få! signaler om a! det lokalt förekommer a! 

arbetsgivarföreträdare går väl långt i jakten på a! förbä!ra ar-

betsskadesta�s�ken på e! sä! som kan komma a! påverka Pap-

pers medlemmars möjlighet a! få ersä!ning vid arbetsskada/ 

arbetssjukdom. Om det beror på oförstånd, felprioritering eller 

något annat spelar ingen roll: Vår uppgi$ som företrädare för 

medlemmarna är a! se �ll a! arbetsskada dokumenteras och 

anmäls, oavse! vad arbetsgivaren säger.  

Sta�s�k kan användas och hanteras på lite olika sä!, även när 

det gäller arbetsskador, arbetssjukdomar, �llbud och annat. 

E! bra sä! är a! mäta egna förändringar och förbä!ringar i ar-
betsmiljön på arbetsplatsen. Naturligtvis kan det vara intressant 

a! jämföra med andra bruk och i andra länder, kanske framför-

allt för a! få �ps och idéer �ll egna förbä!ringar på bruket, i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Det finns ändå e! intresse från arbetsgivarnas sida med jämförbar sta�s�k mellan länder, den modell vi använ-

der i Sverige skiljer sig på e! sä! som innebär a! vi ser ut a! ha fler arbetsskador och arbetssjukdomar än vad 

som redovisas i andra länder, beroende på andra och hårdare kriterier för när det ska räknas som arbetsskada. 

Viss förståelse finns för a! företagen vill kunna få jämförbar sta�s�k, framförallt i interna�onella koncerner där 

man vill kunna jämföra mellan bruken i de olika länder där man är verksam. 

Det får dock inte innebära a! Pappers medlemmar riskerar a! bli utan försäkringsersä!ning vid arbetsskada/ 

arbetssjukdom på grund av utebliven dokumenta�on och anmälan. 

Huvuduppgi$en för oss i Pappers är a! se �ll a! arbetsplatsolyckor och arbetsskador blir anmälda och väl doku-

menterade. Det är vik�gt, inte minst för a! hälsoproblem och skador kan visa sig en �d senare än vid själva hän-

delsen. Då ska det gå a! spåra och visa a! arbetsskadan eller arbetssjukdomen har samband med arbetet så a! 

det kan ge ersä!ning. Det finns flera exempel på arbetsskador som visar sig först i e! senare skede och där ar-

betsskadeförsäkringen verkligen behövs för a! göra skillnad för den drabbade. Ta det säkra före det osäkra och 

dokumentera ordentligt, anmäl �ll arbetsskadeförsäkringen. 

Vare sig vi fackliga eller arbetsgivaren är skadereglerare i försäkringarna, alla försök från arbetsgivaren a! för-

hindra en anmälan ska kra$fullt slås �llbaka!! 

Vår svenska sta�s�k gäller for3arande med u!rycken ”oj” eller ”aj”, den arbetsgivare som vill ordna med annan 

sta�s�k får ordna det i e$erhand, då vår na�onella sta�s�k även i fortsä!ningen ska vara jämförbar över �d. 

Även i arbetsskadesystemet PIA, finns möjligheten a! komple!era med a! ta fram interna�onellt jämförbar sta-

�s�k, den hanteringen måste vara under kontroll och det är all�d den svenska branschsta�s�ken som tas fram 

som grund. Det är alltså inget fel med PIA-systemet.  

Människan och medlemmen är vik�gare än sta�s�ken! 

  Lasse Wåhlstedt 

  Förhandlingsombudsman   

  Pappers 
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Ännu ett år läggs nu snart bakom oss och om man ska se på våra utbildningsinsatser så har vi återigen 
uppfyllt det som hade beslutats i verksamhetsplanen. Vi har vid två tillfällen, våren och hösten, genomfört 
våra populära medlemsutbildningar med stor uppslutning, närmare 100 deltagare trots att det krockade 
med andra utbildningar på Gruvön.  Även 96:ans styrelse och HSO har haft två heldagsutbildningar under 
året som gått, en dag ägnades åt LAS, vilket säkerligen kommer till nytta längre fram. På hösten hölls en 
handledarutbildning med hjälp av ABF, för att få lite mer tips och metoder att ta till på kommande med-
lemsutbildningar. Så där blir det kanske lite nya tag nästa år.  

Det fyller på så sakteliga med skyddsombud här och där, 
det är ju en del som gått i pension eller slutat av andra an-
ledningar och då behövs nya friska krafter. De som nu 
väljs ska i första hand gå BAM, som företaget ska anordna. 
En kurs startade i november och nästa tillfälle kommer un-
der 2018. Därefter finns möjlighet att gå vidare med ar-
betsmiljöutbildning genom Pappers miljökurs, en mycket 
gedigen och uppskattad utbildning. Vi har i 96:an också 
krav på att man som skyddsombud går Pappers förbunds-
kurs, för att även få lite hum om fackliga frågor. SKO-

ombud är namnet, vilket ju också innebär att man ska 
kunna vara behjälplig i enklare fackliga frågor. Om inte 
annat så kan man ju ta reda på och återkomma med svaret. 
Våra SKO-ombud är den förlängda armen ut i all vår verk-
samhet.  

Om man varit skyddsombud eller fackligt förtroendevald 
en tid och känner att man skulle behöva lite uppfräschning 
så är det helt ok att gå om nån av utbildningarna efter en 

tid. Glöm inte bort den möjligheten, det kan vara väldigt nyttigt att göra så, allt förändras och det kommer 
nya saker man behöver lära.  

Hur kan man då ta reda på vilka kurser och utbildningar som finns? Det är bara att klicka sig in på pap-
pers.se och titta i kalendariet, där finns alla kommande utbildningar med tider och info. Och man måste 
inte gå den som ligger närmast geografiskt, passar inte tiderna så går det fint att delta i en mer långväga 
kurs också, om man tycker det skulle fungera. Viktigt är att alla anmälningar går genom 96:ans studieor-
ganisatör, för då skickas även en förhandsanmälan om ledighet till arbetsgivaren den rätta vägen.   

Nu är det tid att börja planera för kommande år, här gäller det att försöka få våra utbildningar att inte 
krocka med RS 18, som är vecka 16 och då får väl omkringliggande veckor också hållas fria. På eftermid-
dagarna brukar vi ha en föreläsare och i nuläget är det en öppen fråga vad vi ska hitta på. Kanske finns nå-
got önskemål? Hör av er i så fall, så försöker vi ordna efter bästa förmåga.  

Nu återstår förstås att önska alla  

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

 CS 

Studier  
Tfn. studieorganisatör  41485 
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HSO MASSATILLVERKNING 

Hej alla på Massatillverkningen 

Nu kommer vintern smy-
gande, så se upp för halkan! 
Det är väldigt halkigt på par-
keringen vissa morgnar. 

Det har varit ganska lugnt på 
våra avdelningar. Vi har haft 
stopp för rengöring av in-
dunstningen som gick bra, så 
just nu i skrivande stund så går fabriken som tåget.  

Har varit på en på en del möten med projekt. Man 
bygger ju ny vattenmottagning och nya rörbryggor 
kommer upp och mycket tung trafik är det på om-
rådet, så var uppmärksamma när ni är ute och går 
på fabriksområdet. 

Jag har även gått skyddsronder på CTMP, rörbryg-
gor och på vattenintaget som man bygger på 
Lövlinjen. 

Det har varit skyddsdagar här, med tipspromenad 
och filmer och så har hälsan varit i brandstationen 
och pratat om brännskador, och så visade dom vad 
som finns i brandbilen som går här på området. Ef-
ter det så visade dom filmen ”Väggen” i brandstat-
ionen  

Tools var där och visade olika handskar samt skär-
handskar och skor. Det är viktigt att byta skor varje 
år. 

God Jul och  
Gott Nytt År! 

önskar Johan 

 

SEKTION  
MASSATILLVERKNING 

Hösten och vintern har kommit 
det har väl alla märkt av. Det är 
mörkt nästan dygnet runt, men 
det är inget som man kan på-
verka. En del går och väntar på 
det vita guldet, men det som är 
av betydande med snön är att det 
blir ljusare ute. Det är viktigt att 
ni har på er varselkläder så att ni 
syns bra ute på arbetsplatserna, men även när ni går 
hem eller när ni tar er till jobbet också. Ni som är ny-
anställda på Gruvön, är välkomna att komma in till 
Röda baracken för att skriva in er som medlem eller 
byta till Pappers avd.96.  

Det var bra uppslutning på dom medlemsutbildning-
arna som har varit under hösten.  

Under hösten har det mest handlat om Next. Inga för-
handlingar mer än några samrådsmöten angående till-
sättningar på dom olika avdelningar som saknas efter 
några som har gått i pension. Sedan så har jag hört att 
en del har blivit utlånade till andra skift pga. dom hål-
ler på med utbildningar.  Sjukfrånvaron ser bra ut nu 
enligt vad Maritha tog upp på AU-mötet.  

Men det har varit mycket med lyft av rörbryggor, 
stödben samt rör. Har gjorts mycket jobb runt riska-
nalyser samt skyddsronder där. 

Varje morgon har vi samordnings/montagemöte med 
alla berörda. 

Sen får jag ta upp att vi har fått en ny HR-chef som 
alla vet om, Marie Asker, samt även en ny VD och 
koncernchef som heter Petra Einarsson efter att Per 
Lindberg lämnar sin post efter 12 framgångsrika år på 
jobbet. Han har nu valt att lämna Billerudkorsnäs för 
ett nytt uppdrag.  

Jag tar upp det med min fackliga tid som är från no-
vember till efter RS-18, sedan får vi se hur det ser ut. 
Och idag ser det ut som följer, att jag jobbar 100 % 
dagen med 50 % fackligt och 50 % Next Generation. 

Jag försöker att komma ut till er så mycket det går, 
men ni får gärna komma in till mej också, eller så 
spring på mej där ute om det är något ni undrar över. 
Mejl: peter.svensson@billerudkorsnas.com eller tele-
fon 41486 

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

För tillfället har jag inget mer att skriva om. Men än 
en gång var rädda om er där ute. 

Så med detta så vill jag önska er ett underbart slut på 
året samt ett bra år 2018. 

God Jul och Gott Nytt År! 
Sektionsordförande Massatillverkning 

                                                        Peter Svensson 
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på ett ställe som det inte ska vara obehörig perso-
nal på.  

Skoghall är inom samma koncern som Fors och 
det har ställts fråga från Billerud Korsnäs om man 
hittat någon lösning angående hur man ska hindra 
obehöriga att vistas i farliga områden och som kan 
vara nåt att ta efter. Vad det blir av det återstår att 
se, men vi får fortsätta att jaga ut chaufförer ur ma-
gasinen tills detta är löst.  

Truckar är ju nåt som det är fokus på och behöver 
förändras när KM7 är i gång och producerar rullar. 
Det tar ca 52 veckor att få en truck levererad och 
detta innebär att vi är ute i sista minuten om vi ska 
få truckar som passar de nya storlekarna på rullar-
na (diametern 1.90) bredden och höjder i det nya 
magasinet som dagens truckar och klämaggregat 
inte klarar. Beroende på vissa orsaker så verkar det 
i skrivande stund inte alldeles enkelt med att be-
ställa nya truckar, kanske är det måla en liten grön 
på väggen men det börjar bli bråttom.  

Här några bilder på nya rullagret som visar lite 
från byggstarten och till snart färdigt golv. NCC 
personal som jobbar med nya magasinet och ytor 
runt omkring har gjort ett kanon jobb. Denna yta 
ska vara en lagringsplats för KM7 material kring 
februari, och då hoppas vi på att lastkajerna ska 
vara klara, och många transporter lossas vid kajer-
na.  

För att det ska vara så lite trafik som möjligt inne i 
magasinet av lastbilar och större fordon som lossar 
material och kan skada golvytan usch. Kan inte 
låta bli att känna en viss längtan efter ett nytt ma-
gasin som innebär jättemycket plats som vi ska ha 
till våra rullar som inte behöver att stå som sardi-
ner i magasinet (första året kanske?).  

VI FORSÄTTER ATT VARA FÖRSIKTIGA I 
VÅR VERKSAMHET OCH OMGIVNING SÅ VI 
GÅR HEM I SAMMA SKICK SOM VI KOM. 

God Jul och  
Gott Nytt År! 

HSO/ORDF Anders.  

SEKTION EFTERBEARBETNING 

Hejsan! Snart är det jul, men är det nåt som vi hin-
ner med? Skydd och säkerhet kanske, är NEXT 
projektet med alla förändringar i våran verksamhet 
det som påverkar oss mest?  

Våra problem med infarten till och ifrån sjömaga-
sinet kommer ju fortsätta en längre tid, så länge 
projektet med nya vattenreningen pågår. Men så 
länge vi kör våra transporter på ett säkert sätt vid 
passering vid vattenreningen, och söker ögonkon-
takt med personal som jobbar och har aktiviteter i 
området, och vid behov hjälper oss förbi när det är 
som mest trängsel så ska det nog gå bra.  

Visst har det varit några olyckor, tillbud och risk-
observationer inom bruket, men jag tycker att efter 
de omständigheter som varit att logistiken funkat 
skapligt. Men en del information når inte rätt 
adress vid rätt tidpunkt då förändringar händer som 
gör att man måste flytta arbetsplats, maskiner och 
eventuella vägbyten, och då kan det bli en över-
raskning som gör att det blir besvärligt i vår verk-
samhet. Detta är ju nåt vi kan bli bättre att infor-
mera om.  

Övriga vägar som påverkar utlastningspersonal, är 
den till massamagasinet som kommer att vara hårt 
ansatt av rulltransportörsarbeten, som vissa peri-
oder begränsar framkomligheten. Även bakom 
PM6 infarten för dragaren är ett område som kom-
mer att påverkas början av våren 2018 (?), då nya 
utlastningskajen ska göras vid gamla seculastning-
en. Olyckan med truck som körde i en vattenfylld 
håla utanför nya rullagret, där arbete på vägen fö-
rekommit och tyvärr tog för lång tid innan vägen 
lagades och återställdes. Detta innebar läkarbesök 
och en längre tids sjukskrivning som vi tyvärr inte 
vet när den upphör.  

Vi måste bli bättre på att göra rätt efter oss när alla 
jobb är klara som kan innebära förändringar för 
fordon och cykel, gångvägar.  

Chaufförer i magasin är ju ett problem som måste 
lösas innan det slutar med en allvarlig olycka lik-
nande den som inträffade i Fors. Det var ju på en 
renseriplan och inte ett magasin, men fortfarande 
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SEKTION LAB. 

Det är ganska rörigt på 
lab. nu, en ombyggnad av 
hela kontorsdelen är på 
väg att dra i gång och det 
medför en hel del bök. 
All personal som har 
egna kontor kommer att 
flyttas ut till lokaliteter 
runt om, lite här och där. 
Eftersom man behöver 
utföra arbete i lab-

lokalerna så blir det till 
att pendla på ett annat, kanske lite längre, av-
stånd än idag. Kontoret på fickan blir det väl, 
eller så får man planera väl om man inte ska 
springa fram och tillbaka hela tiden. Ombyggna-
den påverkar verksamheten för skiftlab. på så sätt 
att omklädningsrum och toaletter flyttas till vå-
ningen under. Man blir nu också fler som ska 
nyttja skiftets matsal under denna tid. Och tiden, 
ja, detta är inte gjort i rappet, det är beräknat att 
ta omkring 9 månader innan allt är klart.   

Next rullar på som det ska, många deltar i utbild-
ning för nya KM7 och mer av den varan blir det 
under kommande år. Blivande laboranter är på 
praktik i olika perioder under några dagar för att 
få lite hum om vår verksamhet på lab. Instru-
ment, diverse apparatur och inredning är under 
upphandling och lokalerna är i stort sett färdig-
planerade. Man har gjort en riskanalys modell 
större för allt som har med lab. att göra och där 
finns säkert en del att göra framöver.   

Vi har haft en förhandling på avdelningen om 
lönesättning för de nya laboranttjänsterna men 
det tycks som att allt är alldeles för oklart ännu 
för att ge sig in i detta. Fast visst är det väl en 
fördel att veta vad man får i lön när man ska 
börja på ett nytt jobb? Förmodligen blir det en 
gemensam förhandling med lönesättning för hela 
KM7/ hela bruket längre fram, vi kom i alla fall 
ingen vart på lab. i nuläget. Dock ska vi se över 
de gamla BVA-bedömningarna för våra tjänster 
frampå, så får vi se om det kan ge något så att vi 
kommer framåt.  

I december utsågs ett nytt SKO-ombud på lab. 
gott att se att vi fyller på lite här och där. Och 
särskilt viktigt är det när det nu så småningom 
blir två, ja till och med tre, lab. på olika ställen i 
fabriken.  

God Jul och  
Gott Nytt År! 

CS 

 

SEKTION PAPPERSTILLVERKNING 

Hej på er! 

Vi inom papperstillverkningen har haft många 
olycksfall hittills i år. Det innebär att det statist-
iskt sett kommer att inträffa ett antal olycksfall 
till innan årsskiftet 2017–2018. 

Vad kan jag göra? 

Så vad gör jag för att inte bli en av dessa? Som 
jag skrivit genom åren så tror jag att attityden vi 
har till säkerheten först, är lite sisådär. Männi-
skan är ett djur som är lat av naturen, och gärna 
tar genvägar för att spara tid. Så vad kan jag själv 
göra då? Jo, jag ser till att jag använder den 
skyddsutrustning som är avsedd för mitt arbets-
moment här och nu. Jag använder varselkläder, 
har ljus och reflexer på cykeln eller mopeden till 
och från mitt jobb. Jag påtalar när jag ser att nå-
gon gör nåt som är farligt, och skriver i PIA i 
upplysningssyfte.  

Hur man än vänder och vrider på sig så är det till 
syvende och sist bara jag själv som påverkar mitt 
beslut i om jag tar genvägen eller inte, ingen an-
nan. Jag ansvarar för att jag inte utsätter mig 
själv eller andra för fara, pga. att jag inte följer 
säkerhet/ skyddsföreskrifter.  

Organisation 2018 Fluting/Papperstillverkningen 
har spikats, d.v.s. att vi fått reda på hur, vart och 
vilket skiftlag vi ska jobba på. KM7 personalen 
har fått reda på skiftplaceringar och tid för när de 
ska in i utbildningarna som kommer pågå under 
2018. Vakanserna som inte är tillsatta har annon-
serats ut igen. Förhandling gällande lönesättning-
en på KM7 har inte i skrivande stund påbörjats. 
PM4:a organisationen 2019, personalen har fått 

en kickoffinbjudan, som är satt till den 18:e de-
cember.  

Rykten florerar om att P-bruket ska slås igen tidi-
gare, än vad det är sagt. Som det ser ut nu så pra-
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tar vi årsskiftet 2018-19 och inget annat. Har det 
inte kommit ut info på intranätet, så är det återigen 
BARA RYKTEN.  

Det kommer bli en turbulent framtid vi går till mö-
tes. Vi MÅSTE tänka på säkerheten, hur vi mår, 
hur vi bemöter och framförallt behandlar varandra 
på arbetsplatsen.  

Vi utbildas och utbildar oss på många av våra po-
sitioner inom Fluting/ KM7 och Papperstillverk-
ningen, vilket ställer höga krav på oss. Vi som ut-
bildar kanske inte alltid klarar av att få ut kunskap-
en på rätt sätt, med vad vi egentligen kan och vill 
få ut, D.v.s. alla har inte den pedagogiska biten 
medfött. Vi som utbildar oss har kanske inte alltid 
den förståelsen för processen eller det maskinella 
som finns på vår arbetsplats och behöver mer eller 
mindre tid för att förstå och lära oss processen.  

Vad det gäller utbildning/ fortbildning, så vad ni 
än gör, avtacka er inte eller säg nej till utbildning-
ar i befintliga befattningar eller till nya befattning-

ar.  Vi har skrivit, pratat och tjatat om det genom 
åren att Kompetensen också gäller vid LAS dis-
kussioner.   

Gustaf Seppelin i infolokalen. 
Jag var med på en föreläsning med UH, (Gustaf 
och Pernilla) i infosalen i södra kontoret. Den 
handlade om kalkugnsolyckan vid Nordfalks ugn 
på SSAB för ca 5 år sedan.  

För 5 år sedan exploderade den kalkugn som 
Gustaf Seppelin och hans kollegor fått i uppdrag 
att kyla ner. Frätande kalk fyllde rummet. Kolle-
gan Johan dog i olyckan, och Gustaf Seppelin 
brännskadades svårt, men han överlevde. Han be-
rättar om sin och flickvännens väg tillbaks till det 
vardagliga livet, och att han idag åker land och 
rike runt med att föreläsa landet runt om arbets-
platssäkerhet. Summan av föreläsningen är att  
SÄKER AVSTÄLLNING blir än viktigare och 
måste prioriteras. För oavsett vad det är för media 
i våra kar och cisterner så kan det bli farligt, om 

inte den personal som ska in för rengöring vet vad 
för konsekvenser det kan bli om man inte gör rätt.  

På skyddsombudsträffen senast, kom det upp en 
diskussion om skiftgång på Flutingen. Vill man 
testa ett annat format av 5-skift på någon avdel-
ning så är det fritt fram, BARA OM SAMTLIGA 
PÅ AVDELNINGEN ÄR ÖVERENS OM PÅ 
DET och att det är en rimlig skiftform som vi pra-
tar om.  

Från årsskiftet 2017- 2018 kommer jag att jobba 
100 % dagtid, som HSO P-bruk/KM7 och sekt-
ionsordförande på papperstillverkningen. Med 
detta skrivet så önskar jag alla.  

God Jul och  
Gott Nytt År! 

Ordförande Papperstillverkningen 

Patrik Nilsson  

Tel. 0555-41039     

Mail: patrik.a.nilsson@billerudkorsnas.com 

 

HSO  PAPPERSTILLVERKNING 

Hejsan, 

Nu i skrivande stund så har mörkret och vintern 
kommit till oss, med kyla och lite snö. 

Kylan hinner nog ändras flera gånger innan jul. 

Men med snö och kyla så kommer det problem 
med is och halka, så det gäller att vara lite mer för-
siktig när man är ute och går eller cyklar, speciellt 
på Gruvön med mycket tung trafik och smala 
gångvägar, och med mörkret så är en billig och 
effektiv lösning reflexer, både på Gruvöns område 
och ute i samhället. 

Men nu har de flesta rörbryggor kommit på plats, 
men snart börjar bygget på allvar av transportban-
det från KM7 till det nya rullagret på norra delen 
av Gruvön 

Senaste tiden har gångvägarna ändrats för att 
kunna vara så säkra som möjligt, ta det försiktigt 
och respektera avspärrningar, det tillfälliga cykel-
förbudet och andra regler.  

Efter årsskiftet kommer Patrik Nilsson ta över som 
HSO i pappersbruket istället för mig, då jag under 
januari ska börja utbildningen inför KM7 och då 
hinner jag tyvärr inte med HSO-sysslan, men Pa-
trik är rutinerad som varit HSO i omgångar tidi-
gare så det kommer bli bra. 

Vi har många som håller på med utbildningar i 
pappersbruket, viktigt är att alla som lär sig nya 
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ställen får en ordentlig 
säkerhetsgenomgång till 
att börja med, även de 
som varit på Gruvön i 
många år men börjat på 
en ny arbetsplats. 

Detta kommer att fort-
sätta även in på 2018.  

Under hösten har vi haft 
2 stycken allvarliga till-

bud med ånga, där ångnätet varit trycksatt när ar-
bete påbörjats, där säker avställning inte fungerat 
fullt ut. Det har varit ren tur att det inte blivit ett 
olycksfall av det. 

I övrigt så har det varit ganska lugnt senaste tiden 
med olycksfall, inget med frånvaro på pappersbru-
ket i skrivande stund. 

Viktigt är att tänka sig för och inte stressa, tänk 
efter innan man gör ett arbetsmoment, mycket vik-
tigt är också att ha städat runt omkring sig. Ord-
ning och reda är A och O för att förebygga tillbud 
och olycksfall. 

Statistiskt sett ligger vi i underkant med tillbuds- 
och riskobservationsrapporteringen jag tror även 
att alla olycksfall inte skrivs in i PIA. 

Viktigt att man tar sig den tiden att skriva, nästa 
gång kan något som har varit en oskriven risk-
observation bli ett onödigt olycksfall, eller ett 
”lätt” olycksfall eller tillbud bli ett allvarligt 
olycksfall. 

Ett allvarligt olycksfall drabbar inte bara dig själv 
utan alla arbetskamrater och hela din familj.  
 

Snart är julen här och det är många barns höjd-
punkt på året, så därför hoppas jag att alla bar-
nen får en vit jul, i dubbel bemärkelse. 

God Jul och  
Gott Nytt År! 

HSO P-Bruk 

Fredrik Nilsson 

0555-41335 

fredrik.nilsson@billerudkorsnas.com 

HSO - FLUTING 

Vi har haft en hel del problem med haverier under 
året framförallt valshaverier. 

En utredning har gjorts för att försöka reda ut orsa-
ken till haverierna. Den här utredningen har läm-
nats till arbetsmiljöverket. Vi har fått svar från ar-
betsmiljöverket och de är nöjda med vad vi har 
gjort för åtgärder hittills.  

Valmet har bland annat provkört torkgrupperna i 
olika hastigheter för att få fram kompletterande 
uppgifter om vibrationer.  

Vi har ett projekt med nya spritsar till skivfilter 
och våtparti. En riskanalys för skivfilter är plane-
rad där är Peter Mogren med.  

Montage av de nya sprit-
sarna blir troligtvis under 
RS stoppet till våren.  

Vi har också ett projekt 
som gäller omrullningsma-
skinen där en uppgrade-
ring med ny utrustning 
skall göras. Ett skarvskydd för säkerheten skall 
också monteras på omrullningsmaskinen.  

Det har gjorts 2 riskanalyser ett som gäller demon-
tage av gammal utrustning samt montage av ny 
utrustning.  

Vi skall också få möjligheten att gå HLR utbild-
ning. Kristina Wickström kommer att hålla i de här 
utbildningarna, i dagsläget vet jag inte när de kom-
mer att hållas.  

Här kommer lite statistik på hur vi ligger till när 
det gäller olyckor och riskrapportering. 

2016 hade vi 2 st. olycksfall med frånvaro, 17 
olycksfall utan frånvaro, 32 tillbud, 46 riskobser-
vationer samt 7 säkerhetsobservationer.  

Hittills i år, året är ju inte slut än i skrivande stund 
så har vi 0 olycksfall med frånvaro, 3 st. olycksfall 
utan frånvaro, 15 tillbud, samt 29 riskobservation-
er. Ingen säkerhetsobservation är gjord hittills i år. 

Positivt att vi har minskat olycksfallen från föregå-
ende år. Viktigast är ju att vi inte skadar oss eller 
mår dåligt på jobbet. Det är något vi får jobba med 
varje dag i verksamheten.  

Till sist så får jag önska er alla  

God Jul och  
Gott Nytt År! 

Leif 
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SEKTION UNDERHÅLL 

Hej på er alla på underhåll. 

När det är mörkare tider så tänk på ljus på 
cyklar och mopeder så att man syns i trafiken. 
Tänk även på det när ni är ute på fritiden, att 
använda reflexer så att ni syns.  

Här på Gruvön kretsar det mesta om NEXT. 
Nu har man fått upp en del av rörbryggorna 
och det är stora lyft på gång. När de lyfter de 
bryggor som går mot KM7 så står de med kra-
narna på Storjohanns väg, tänk då på att gå på 
de gångvägar som anvisas.  

Vi har nu en längre väg att gå från parkering-
en som vintertid kan vara halkig, så jag hop-
pas att den kommer att bli bra sandad, för det 
rinner vatten ut på vägen och det sprids även 
ut till gångbanan.  

Vi har varit och sett på utbildningar för under-
håll i både mjuka delar och utbildningar för att 
upprätthålla rätt kompetens inom de olika 
grupperna. Det kommer att under våren göras 
en utvärdering av vad vi kan, och sedan ser 
man vad vi behöver för kompletterande ut-
bildning. Då hoppas jag att det kommer att bli 
lönegradsuppflyttningar och mer rättvisa i sy-
stemet, för om man höjer kompetensen har 
man större användning för personerna i fråga. 
Vi har ett stort arbete framför oss att titta på 
det. 

Lite angående skydd och säkerhet. Ni kommer 
nog ihåg att det fanns ett mål på 1000 stycken 
riskanalyser i riskanalysblocket, och det målet 
nådde vi redan i oktober! Så nu siktar vi mot 
att det används i fortsättningen lika mycket, så 

att riskerna kommer fram i ett tidigt skede och 
att de kan åtgärdas.  

Företaget har haft annonser ute på lediga jobb 
i organisationen, men jag vet inte hur många 
som har sökt arbetena. Det framkommer väl 
snart och då får vi se vad man tänkt och vad 
man gör med de andra medarbetarna som nu 
är med i organisationen.  

Det kommer så småningom en enkät från Bil-
lerud fritid som vi vill att ni fyller i, vad ni 
tycker om utbudet på tex, stugor, hotell över-
nattningar med mera. Då får vi reda på vad vi 
skall satsa på i framtiden. 

 

God Jul och 
Gott Nytt År! 

önskar Sören 
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VIKTIGT ! 
  

� Tandläkarräkningar för 2017 (1 januari - 31 december) ska vara Pappers avd. 96 tillhanda  
SENAST den 15 januari 2018. Regelverket för vår tandvårdsförmån finns på vår hemsida 
om du funderar över något.. Specificerat kvitto med åtgärdsnummer ska bifogas. 

� Arbetstidskontot - du har möjlighet att ta ut ev. ledighet t.o.m. januari månad. Om du begärt 
ledighet enligt ATK mer än 30 dagar i förväg så ska du få besked senast en vecka efter att 
du lämnat in din begäran. Om ledigheten avslås så ska det tydligt motiveras varför. Om du 
inte kan beviljas ledighet när du önskat så ska du, om du återigen meddelar 30 dagar in-
nan, inte kunna nekas den nya begärda ledigheten om det inte innebär ”synnerlig olägen-
het” för arbetsgivaren.   

� Vet du att det finns en studiefond hos 96:an att söka lite pengar ur? Det gäller för gymnasi-
estudier eller annan yrkesinriktad utbildning. Rätt att söka pengar gäller för medlemmar och 
barn till medlemmar och stipendiet är på 975 kr. Läs mer på hemsidan, där finns även blan-
kett.  

� Om du är sjuk en längre tid, föräldraledig, flyttar, blir arbetslös, börjar arbeta hos annan arbets-
givare, byter namn, går i pension, börjar studera eller på något annat sätt förändrar din 
status så ska du meddela detta till vår avdelning, ring 41485 på exp.tid måndag och tisdag 
9-15  

� Om du som är medlem i 96:an börjar studera så har du förmånen att kunna ansöka om av-
giftsbefrielse för medlemsavgiften till Pappers (gäller inte a-kasseavgiften). Hör av dig till 
vår exp. så skickar vi en blankett (finns även på hemsidan), det ska även bifogas ett intyg 
från din skola om vilken utbildning du deltar i, samt period.  

� Om du är sjuk längre än 14 dagar eller tar ut föräldraledighet så träder en försäkring in, pre-
miebefrielse. Detta innebär att det betalas in pengar till din pension fastän du inte jobbar. 
Detta ska anmälas till AFA, ta kontakt med en försäkringsinformatör så får du hjälp. 

FONUS 

Pappers avd. 96 är medlem och delägare i FONUS och vill gärna 
informera om att ALLA våra medlemmar har rätt att ta del av följande förmåner: 

• 500 kr prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus och extra förmånligt pris på gravsten. 

• 750 kr prisavdrag på rådgivning hos Familjens jurist 

Förmånerna aktiveras genom att du fyller i ett webbformulär där du anger vilket kontor du vill ha kontakt 
med, vilken organisation du är medlem i och ditt ärende. När du fyller i formuläret går ett meddelande till 
rätt kontor, som ser till att du får prisavdraget. 

Aktivera medlemsförmåner 
Prisavdragen aktiveras genom att man fyller i ett webbformulär inför kontakten med Fonus eller Familjens 
jurist.  

Förmånen 500 kr prisavdrag på begravning registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller di-
rekt vid första mötet. Det går inte att efter ett avslutat uppdrag åberopa prisavdraget. En medlemsförmån/
prisavdrag per uppdrag. 

Medlemsförmån hos Fonus 

Som medlem har du 500 kronor lägre kostnad hos Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp 
av gravsten för minst 14 000 kronor. Förmånerna gäller vid beställning av begravning för alla medlemmar, 
dess make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder. 

Medlemsförmån hos Familjens jurist 
750 kr prisavdrag på första konsulttimmen hos Familjens jurist 
Som medlem i någon av Fonus ägarorganisationer får du, om ditt besök bokas här, 750 kr rabatt på den 
första konsultationstimmen. Gäller alla ärenden utom rättshjälp och rättskydd.  
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 Nästa nummer av ”Kvartingen” kommer i vår Har Du material 
som du vill bidra med i tidningen så är Du välkommen med det 
till Röda Baracken senast den 15 februari. 

  
 I December säger  bondepraktikan:  
  

• Kall december med mycket snö lovar gott år. Åska i 
denna månad bådar både storm och regn. 

• Om det är kallt i månadens början och slut, men milt 
väder i dess mitt, följer en långvarig vinter. 

• På snöigt år följer rikt år. Mycket snö betyder mycket 
hö. 

• En ensam skata förkunnar elakt väder. 

• Grön jul, vit påsk, och en vårlik jul bebådar en vinterlik 
påsk. 

• Om juldagen inträffar vid nymåne, blir det ett gott år.  

• Ju närmare nytändningen kommer advent, ju sämre år bådar det. 

• En våt jul gör tomma visthus och tomma fat.  Är vädret vid jul milt,  
varar vanligtvis kölden in på våren. 

 
Andra viktiga dagar i December 
 
Nikolausdagen (den 6/12). Denna dags väder plägar utvisa hela månadens väderlek. 

Jakobsdagen (den 20/12). Väderleken före middagen denna dag anses bebåda den väderlek, som skall råda före 
jul, medan eftermiddagens väder angiver väderleken efter jul. Skiner solen på Jakobsdagen kan man vänta stark 
köld, regnar det, bebådas värme och nederbörd. 

Julafton och juldagen. En klar julafton, julnatt och juldag bebåda ett gott år, däremot regn är ett dåligt tecken. 

Infaller juldagen… 

på en söndag, blir det varm vinter, blåsig vår, het och torr sommar, kall höst och vinter, god årsväxt. 

Infaller den på en måndag, blir det medelmåttig, ostadig vinter, god vår, sommar med storm och oväder, god 
höst med riklig frukt. 

Infaller den på en tisdag, får man en vinter med snö och regn, blåsig vår, våt sommar, torr och het höst med 
starka stormar. 

Infaller den på en onsdag, blir det hård vinter, blåsig vår, god  sommar och höst. 

Infaller den på en torsdag, får man en god vinter, blåsig vår, god sommar, regnig och kall höst, god skörd. 

Infaller den på en fredag, får man en jämn vinter, god vår, ostadig sommar, vacker höst och fullgott år. 

Infaller den på en lördag, blir det en ombytlig och bedrövlig vinter med köld och snö, blåsig vår, god sommar 
torr höst och dyrtid. 

De tolv juldagarna (25 dec- 5 jan). Enligt bondepraktikan skall man av dessa dagars väderlek kunna sluta sig till 
väderleken under hela det kommande året. 

Sådant väder det är på juldagen, sådant väder blir det och i januari, sådant väder det är den 26 dec, så bliver det 
i febr. osv. 

December enligt Bondepraktikan  

– illustration av Carl Larsson 


