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"Vår personal"

Karskäringen utges av
Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37
Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Passa på om solen skiner.
Ut och plocka
svamp i skogen

E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 22 november.Se till
att lämna in ert material
senast den 19 november.

Karskäringens redaktion
Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson
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Ordföranden har ordet

Hej igen!
Stoppet är över för denna gång och fabriken har kommit igång
efter en del strul inledningsvis. Som vanligt har medarbetarna
bidragit med hårt arbete under många långa dagar. Likaså har
flera av våra skyddsombud som tidigare år varit inblandad i
detta arbete och fungerat som ronderande skyddsombud, vilket
som vanligt fungerat väldigt bra under ledning av Samordnande
Huvudskyddsombudet Peter Karlsson.
Höst
Sommaren övergår sakta men säkert mot höst och allt vad det
innebär, regn, rusk och kyla. Nåja kylan har vi klarat oss
skapligt ifrån än så länge och hoppas slippa än på ett tag

Men lite kyla har vi ändå känt av under inledningen av hösten, och då menar jag från företagets sida
eftersom de i en MBL-förhandling ensidigt fastställt ett förslag att ta bort
Produktionsservicegruppen vid Massabruket, dvs. medarbetare vid Fiber och Lut & Kraft. Det är
totalt fem befattningar som försvinner. Ett förslag som innebär att fem medarbetares viktiga
arbetsuppgifter, som de utfört upphör. Nu läggs de här arbetsuppgifterna på övriga medarbetare vid
organisationen. Självklart kommer det att märkas för övriga medarbetarna vid massabruket.
Pappers försökte få företaget att backa något då vi lämnade ett förslag som innebar att låta två
medarbetare gå kvar under hela 2019 och innan årets slut göra en uppföljning hur det fungerat innan
de fastställer beslutet. Men tyvärr blev som vanligt, kalla handen till Pappers motförslag.
Som det ser ut nu blir det en övertalighet på en till två personer på företaget, men förhoppningsvis
så löser vi det när det uppstår luckor någonstans på fabriken.
Yrkestraineer
Något som känns mycket trevligare och gör mig glad är när företaget rekryterar medarbetare inför
kommande generationsväxling. Generationsväxlingen måste tas på allvar. Vi får inte tappa
kompetensen och kvalitén. Därför är det viktigt att ha en tillfällig överbemanning för att säkra en
smidig övergång.
Pappers fick i veckan möjlighet att träffa Yrkestraineegänget som började på företaget 1 oktober.
Ett gäng unga blivande medarbetare som nu är på väg ut i verksamheten för att lära sig
arbetsuppgifterna och så småningom ta över efter oss äldre medarbetare som går i pension om
några år. Ungansvarig, Samordnande Huvudskyddsombud och undertecknad fick träffa en
blandning av tjejer och killar för att ge dem lite information om skydd och säkerhet och facket och
varför man ska vara med i facket.
Valet 2018
Valet är över, men fortfarande vet vi inte vem som kommer att styra landet i fyra år. Det vi vet redan
nu är att Sverigedemokraterna har fått ett ökat stöd bland Sveriges befolkning. Var fjärde LOmedlem har röstat på SD, varför och hur förklarar man det? Det är svårt att säga eftersom
ingenting är logiskt längre. Nästan 20 % av folket röstade på SD. Många av dessa väljare vill säga
något! Därför måste man lyssna noga om man vill förstå detta och ha en chans att få dem
tillbaka.Ett parlamentariskt mörker. Så beskrivs det ännu inte helt avgjorda valresultatet.
Så ser det tyvärr ut. Många är missnöjda med de etablerade partierna och det finns flera skäl till
det.

-4Man kan alltid fundera över hur nästa regering ser ut.
Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer nu. Undrar till exempel hur Centern och Liberalerna agerar, om
de är beredda att ingå i en regering med stöd av SD. De säger att de inte är det, men det är väl det enda alternativet
– om de vill hålla ihop alliansen.

Industrins avtal sägs inte upp
Facken inom industrin säger inte upp det sista avtalsåret. Avtalen väntas ge reallöneökningar, enligt facken. När
parterna inom industrin tecknade kollektivavtal förra året skrev de in en möjlighet att säga upp det sista avtalsåret.
Uppsägningarna skulle i så fall ske före sista september i år.
Nu är det klart att inget av fackförbunden inom industrin kommer att utnyttja den möjligheten. Samtliga avtal
kommer att löpa vidare hela avtalsperioden.
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och det som går att förutse för den resterande delen av avtalsperioden ser
facken inga skäl att säga upp det tredje avtalsåret.
Nuvarande avtal ger fackens medlemmar fortsatta reala löneökningar. Detta sker parallellt med att sysselsättningen
ökar och arbetslösheten sjunker. De senaste åren har också svensk industri stärkt sina positioner och industrins
investeringar har ökat.
Pappers, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer har också beslutat att avstå från att säga upp avtalen. Nästa
avtalsrörelse för industrin börjar därmed vid årsskiftet 2019-2020 och pågår under våren 2020. Nytt avtal ska gälla
from 1 april 2020.

Ha det bra
Kjelle

Skiftschemaomröstning.
Kom ihåg!
Alla ni som jobbar sexskift bör rösta.

Ni har nu fått ett mejl på BillerudKorsnas intranät om hur
omröstningen går till. Det är tre nya scheman som finns som förslag.
Det schema som får flest röster ställs sen mot det nuvarande schema
som vi har, i nästa omröstning om några veckor.
Det nya sexskiftsschemat gäller sen från 1 april 2020.
Papperstrean uppmanar att bara de som berörs av schemat röstar.
Ni andra som fått mejlet kan bortse från det.
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Förhandlingsrapport.

2-skiftschema Utlastningen.

Företaget har sedan tidigare signalerat att 2-skiftsschemat på Utlastningen kommer att utgå och ersättas av samma
2-skiftsschema som för övriga vid Gävle Bruk. Anledningen till detta hävdar företaget är främst arbetsmiljömässigt
men även likriktning med övriga scheman. Diskussionen har även varit uppe i Skiftschemarådet. Företagets önskan
var att övergången skulle ske i samband med byte av schema till 2019/2020 d.v.s. den 1/4-2019.
Pappers framförde vid tidigare förhandlingar argument för att behålla nuvarande schema. Man hävdade också att
delaktigheten från den berörda gruppen i frågan om byte av schema saknats.
Utifrån detta enades parterna om att Företaget skulle överväga frågan och slutligt beslut tas vid förhandlingen den
14/9. Skiftschemarådet kommer även titta på om det är möjligt att tillämpa semesterlösningen från 2-skiftsschemat
på Utlastningen på 2-skiftsschemat för övriga vid Gävle Bruk.
Företaget återkom vid senaste förhandling i frågan och meddelade att införandet av samma 2-skiftsschema som för
övriga vid Gävle Bruk skjuts till bytet av schema för 2020/2021. I och med beslutet ovan fastställdes även
2-skiftsschemat för Utlastningen för 2019/2020. Detta har också publicerats på Intranätet.

Planerad övertid på X-vecka.
Än en gång lyftes frågan om företagets rätt att planera övertid på x-veckan, med anledning av företagets sent
inplanerade utbildningar på bl.a. X-veckan. Det kan kännas surt att bli utkommenderad på sin lediga tid, när man
själv måste lägga in om ledigheter så långt i förväg. Men företaget har ändå rätten att plocka ut upp till 200 timmar
övertid om året på alla anställda, de 132 U-tidstimmarna är ju ordinarie tid.
När det gäller inplanering på x-veckan så är ju praxis att företaget ska försöka undvika att planera på X-veckor i
möjligaste mån, men det kan ju naturligtvis vara så att man av olika orsaker måste nyttja även X-veckan
(exempelvis om flera skiftlag ska delta samtidigt) och det har man dessvärre också rätt att göra.
Nu kan det kan ju vara så att man har goda skäl för att inte delta, man kan ju faktiskt ha annat inplanerat vid de
tillfällen som företaget planerat in utbildning på.
Då är det viktigt att man meddelar sin Gruppchef att man inte kan delta, så att man inte bara uteblir från kursen.
Det är för att medarbetare uteblivit från utbildningar utan att meddela detta innan, som företaget gått ut med hoten
”konsekvenserna” från företagets sida. Om man meddelar Gruppchefen att man inte kan delta har man
förhoppningsvis också möjlighet att planera in utbildningen vid ett annat tillfälle.
Man kan ju tycka att företaget kunde lägga dessa kurser på u-tid, vilket vi också har framfört i förhandling till
företaget, men företaget menar då att u-tiden inte räcker till då den också ska användas för ersättarbehov.
Viktigt är i alla fall att dialog förs mellan chef och medarbetare inför planerad utbildning. Om en medarbetare blir
kallad till en utbildning och inte kan delta är det ett eget ansvar att boka om utbildningstillfället.
Så utebli inte bara från utbildningar utan meddela närmaste chef om ni inte kan delta

Frivilliga byten.
Pappers lyfte frågan hur stämpling skall göras vid frivilliga byten.
Företaget svarade att det enklaste är att använda ”Eget byte arbete” samt ”Eget byte ledigt”. Med fördel pratar de
som vill byta med sin chef som kan ombesörja att detta läggs in i förväg i Medvind.

Kommande förhandlingsdag är den 26 oktober
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Övrig info/förhandlingsrapport
MBL-info/förhandling

Massabruket

Fabriksplanering/Kartongbruket

Den här MBL-förhandlingen gällde företagets förslag på
organisationsförändring vid Massabruket. d.v.s.
avveckling av produktionsservicegruppen vid Lut &
Kraft och Fiber.
Förslaget innebar i korthet att företaget vill ta bort
produktionsservicegruppen vid Lut & Kraft och Fiber
och lägga deras arbetsuppgifter på övriga
organisationen.

Den här MBL-infon handlade om ett förslag till en
organisationsförändring som berör både
Fabriksplanering och Kartongbruket. Ett förslag om att
flytta inrivningen från EBH-Utlastning till Kartongbruket.
Företaget menar att det i dag är svårt att upprätthålla
inrivning på en hög nivå samtidigt som bemanningen även
måste upprätthållas på skiftbilen. Anledningen till detta är
att det ofta krävs två personer för att köra inrivningen.
Syftet med förslaget är bland.annat att säkerställa en
stabil inrivning och samtidigt hålla en hög tillgänglighet på
skiftbilen.

Pappers presenterade i förhandling ett motförslag som
företaget tog emot och slutligen förkastade. Pappers
förslag innebar att företaget delar upp avvecklingen av
produktionsservice så att 2 resurser blir kvar tillsvidare,
varav en på Fiberproduktion och en på Lut & Kraft
under hela 2019, samt att en utvärdering görs under
senare del av hösten 2019 för att se hur det fungerat och
hur fördelningen av arbetsuppgifter fortlöpt. Därefter
kunde nytt beslut tas för vidare hantering av frågan.
Men företaget förkastade Pappers förslag.
En Arbetsmiljökonsekvensanalys har genomförts vilken
kommer att följas upp regelbundet.
Företaget avslutade MBL-förhandlingen och fastställde
deras förslag ensidigt.
De enade facken motsatte sig förslaget och Pappers
reserverade sig mot beslutet.

Utökning av antalet gruppchefer inom
driftsorganisationen
Som det tidigare informerats om har i förhandling
beslutats om en utökning av antalet gruppchefer inom
driftsorganisationen. Utökningen gäller sektionerna
Fiberproduktion, Lut & Kraft, PM4, PM5 samt EBH
och inom Teknik. Syftet med utökningen var enligt
företaget att säkerställa att gruppcheferna ges möjlighet
att fokusera på arbetsmiljöfrågeställningar,
medarbetarsamtal inklusive utvecklingsplaner, den
kommande generationsväxlingen och rekryteringarna
som denna innebär samt MPS. Ny organisation trädde i
kraft 1/9-18. Rekrytering till de nya befattningarna skulle
inledas omgående.
Nu har facken fått träffa några tänkbara kandidater. Två
kandidater som facken sagt Ok till är GC för
Massabruk Auto vilken är ”Robban” Almqvist och
likaså GC för PM4 Mia Anderung. Båda kända sedan
tidigare vid Gävle Bruk.
Facken fick också träffa kandidater till GC för PM5 och
EBH. Facken kommer att ta referenser på dessa
kandidater innan vi svarar företaget.

De 6 fordonsförarna på EBH-Utlastning behålls på 6skift och ansvarar för skiftbilen dygnet runt. Under en
övergångsperiod ska fordonsförarna även se till att
bandet till inrivningen fylls på. Detta kommer därefter tas
över av 2-skiftarna där de 6 fordonsförarna kan hjälpa
till vid behov.
Tre operatörer anställs till inrivningen på kontinuerligt 2skift och kommer att organisatoriskt ligga under GC dag
dvs. Stefan Rosén.
Förslaget innebär även att Transportavdelningen
reduceras med en befattning då utlastningen tar över
skiftbilen dygnetrunt, samt reducering med en befattning
av servicegruppen EBH.
Övertaligheten kommer att hanteras med naturlig
avgång.
Förslaget innebär möjlighet till en alternativ skiftgång för
operatörer som har svårt med nattskift.
2-skift kommer fungera som utbildningsstöd och
skiftreserver till 6-skift varför nattskift inte kan uteslutas.
Utlastningen hos Fabriksplanering återgår till att arbeta
med sin kärnverksamhet. Skiftbil dygnet runt innebär att
med befintlig organisation även kan stötta vid
driftstoppar för att t.ex. dra ikapp under dagtid, och
vintertid stötta med snöröjning vilket minskar behovet av
utryckningar för Transport.
Den nya organisationen föreslås träda i kraft från och
med den 1 januari 2019.
En första MBL-förhandling blir den 12 oktober.
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Att tänka på inför kommande
planering av U-tiden.
Företagets/Gruppchefens önskemål är att medarbetarna
kommer med sina önskemål om planerade ledigheter för
kommande år under slutet av oktober månad, 31/10.
Gruppchefen ska då försöka planera in ersättare på
U-tid för de önskemål som finns för ledigheter.

Vid schemaläggning av tid mot linjestopp schemaläggs
8 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd.
Minimitid för schemaläggning per dag vid skiftarbete är
7 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd
(detta gäller ej informationsmöten, utbildning etc.)

Planerade/schemalagda U-tiden ska planeras och
schemaläggas på respektive teams U-vecka, X-vecka
eller annan ledighet enligt lokalavtalet, av Gruppchefen
under oktober/november, som därefter ska delges till
medarbetarna senast 1 december.

Föräldraledighet, sparad semester och
A-konto.

Då finns det möjlighet att påtala eventuella konstigheter
och möjlighet att korrigera dessa innan U-tiden fastställs
innan årsskiftet.
När det gäller inplanering på X-veckan så är ju praxis
att företaget ska försöka undvika planera på X-veckor i
möjligaste mån, men det kan ju naturligtvis vara så att
man av olika orsaker måste nyttja även X-veckan
(exempelvis om flera skiftlag ska delta samtidigt) och det
har man dessvärre också rätt att göra.
Företaget får efter sedvanlig partgemensam planering,
vid schemaläggning, utöver ordinarie tid i skiftschemat,
använda upp till 40 timmar per vecka av den tid som i
lokalavtalet angetts såsom utfyllnadstid (132 timmar) i
dessa timmar ingår även exempelvis
kompetensutveckling, befattningsutbildning,
arbetsplatsträffar och teamträffar. Den tid som därmed
schemaläggs utgör ordinarie arbetstid.

Ansökan om föräldraledighet, sparad semester och
A-konto under perioden juni – augusti vill företaget ha
senast den 28 februari kommande år för att försöka lösa
önskemålen från medarbetarna.
I samband med utskicket ställs även frågan om någon
önskar arbeta på sin ordinarie semester eller kan tänka
sig att byta skiftlag under semesterperioden
Önskemålen prioriteras och behandlas enligt följande
Föräldraledighet, Sparad semester, A-konto.
Kompensationsledighet och flex-28 beviljas normalt inte
under semesterperioden.

Dialogen.
Dialogen är viktig!
Prata med er närmaste chef snarast möjligt om något ser
konstigt ut i planeringen.

Förhandlingskommittén
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Försäkringar Folksam

Att tänka på när man är ute och reser – Ett par nyheter i reseskyddet!
Hitta sjukvård utomlands - Ny tjänst
Reseskyddet gäller inte för
Om du behöver enklare vård
på resan När du behöver hjälp
att hitta kvalitetssäkrad vård
vid enklare sjukdomar eller
skador kan du använda
tjänsten hitta sjukvård
utomlands

Följ bara de här enkla stegen nedan:
Gör så här
Gå in på Folkam.se/reseförsäkring
Klicka på hitta sjukvård utomlands
Klicka på sjukvård-logga in med BankID
Välj funktionen ”använd min nuvarande position” eller
funktionen där du anger land och ort.
Du får upp en karta som visar de närmaste
läkarmottagningarna på din ort. Du får också en lista
med adresser och kontaktuppgifter. De
läkarmottagningar som presenteras är kvalitetssäkrade
av vår samarbetspartner SOS International.

När kan jag använda Hitta sjukvård
utomlands?
Du kan använda tjänsten vid enklare sjukdomar
och skador. Blir du allvarligt sjuk eller skadad
ska du alltid höra av dig till Folksams
larmcentraler Falk Global Assistance eller SOS
International
Webbadress till mer information: https://
www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/hittasjukard-utomlands

Medicinsk förhandsbedömning
Om du är sjuk eller skadad innan resan-undvik oväntade
kostnader genom att göra en medicinisk
förhandsbedömning. Du som är kronisk sjuk, behandlas
eller nyligen behandlas för en sjukdom kan behöva göra
en medicinisk förhandsbedömning innan du reser
utomlands.

vårdkostnader, resekostnader eller
hemtransporter som uppstår efter
symtom som du har haft och sökt
vård för de senaste 3 månaderna
innan avresan-utan endast vid
plötsliga och oförutsedda
sjukdomar och olycksfall under
resan.
Den kostnadsfria förhandsbedömningen visar hur stor
risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras
under resan och kräva behandling på resmålet. Genom
att svara på några frågor får du en bedömning om du
kommer att omfattas av försäkringen innan du reser.

Viktigt innan du reser!
Det räcker inte att din läkare ger klartecken att du kan
resa. Är du försäkrad hos oss är det bara SOS
International eller Falck Global Assistanser som kan
besluta och ge ett förhandsbesked om din sjukdom eller
skada är ersättningsbar på resan.

Webbadress till mer information:
https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/
medicinsk-forhandsbedomning
Om ni vill gå igenom ert försäkringsskydd och se hur er
pension kan se ut, så prata med Tarja på pappers 3:ans
expedition ( tel.191053) så ordnar hon en tid med Mona
från Folksam.

Med vänlig hälsning.
Försäkringsansvariga Leif & Anders
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Papperstrean Ung
Projektet Ung-20 har klubbats av
förbundsstyrelsen!

Visste du att...

Kommer Pappers att finnas kvar som eget förbund
om 40 år?
År 2020 fyller Pappers 100 år. Det är lång tid.
Just nu står vi inför ett stort generationsskifte, inte bara här på
vårt bruk, utan på många bruk runt om i landet. Detta innebär
ju även ett skifte inom vårt förbund där många som haft
förtroendeuppdrag går i pension. Nu gäller det att arbetet
fortsätter och att vi också engagerar våra yngre medlemmar
så att vi fortfarande kan stå starka som eget förbund i minst
40 år till!
Vi måste därför engagera ungdomar och låta dem ta plats
redan nu!

Pappers består av 55 lokala avdelningar
kopplade till pappers- och massabruk runt
om i landet.
Den avdelning som ligger längst upp i norr
är avdelning 165 Karlsborg och den
sydligaste är avdelning 21 Nymölla.

Pappers kommer år 2020, i samband med 100årsdagen,
bjuda in alla medlemmar födda 1/1-90 eller senare, till den
största ungdomssatsningen som någonsin genomförts och som
går under rubriken
”Vi är inte bara framtiden, vi är nu också”.
Följ projektet på instagram! p_ung2020

Sammanlagt är vi ca 14 500 medlemmar.

LO:s Ungforum 2019
Årets tema är
Workers of the world, unite!
Anmäl intresse redan nu inför nästa års
Ungforum där unga medlemmar från
LOförbunden samlas för 3 intensiva dagar
med spännande föreläsningar, gemenskap,
glädje och underhållning!
Ungforum passar alla oavsett tidigare
facklig bakgrund.
Datum: 27-29 mars
Plats: Runö Folkhögskola

Papperstrean Ung
Styrelsen består av
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut&Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Underhåll
Julia Hillblom – Fiber
Har du funderingar?
Tveka inte att kontakta någon av oss.

Ungdomsansvarig Sandra Johansson
sandra.johansson@billerudkorsnas.com
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Fackligt Politisk rapport
Facken får räkna med borgerlig attack på bland annat
LAS, A-kassan och strejkrätten.
Om Sverige får en borgerlig regering får vi troligen en
rad förändringar som försvagar facket.
Regeringsskiftet 2006 följdes av en rad politiska beslut
som försvagade fackförbunden och deras möjligheter att
företräda medlemmarna.
2007 höjdes avgifterna till A-kassorna kraftigt, samtidigt
som de kopplades till arbetslösheten inom respektive
kassa. Likaså skattereduktionen för fackavgiften och
A-kasseavgiften togs bort, varpå antalet medlemmar i
A-kassorna och fackförbunden föll kraftigt.
Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha en
obligatorisk A-kassa, och det vill även
Sverigedemokraterna. Centerpartiet talar om en allmän
A-kassa. Hittills har Moderaterna motsatt sig en sådan
förändring.

sitt motstånd. Sedan är det rätten att använda
sympatiåtgärder vid konflikter på arbetsmarknaden, som
Svenskt Näringsliv vill ta bort. Flera allianspartier talar
också om en proportionalitetsregel vid stridsåtgärder.
Centerpartiet vill inskränka konflikträtten i mindre
företag, vilket allvarligt skulle begränsa möjligheten att få
till stånd kollektivavtal i avtalslösa företag. Genomför
man detta, så är det en stor förändring av den svenska
arbetsmarknadsmodellen.
Vi kan också räkna med andra reformer som går emot
LO:s intressen vid ett regeringsskifte.
Myndigheten för arbetsmarknadskunskap, som nyss
invigdes i Gävle, kan komma att läggas ner. Fler statliga
företag kan säljas ut, och fler sjukhus kan bli privata.
Skatteförändringar som slopad värnskatt kan leda till
ökade inkomstskillnader. En stor del av
Arbetsförmedlingens verksamhet kan läggas ut på
privata aktörer.

Men experter inom området gör ändå bedömningen att
med en ny alliansregering skulle de fackliga A-kassorna
troligen avskaffas. Däremot tror man inte att de försöker
höja A-kasseavgiften igen.
Skattereduktionen för fackföreningsavgiften, som
återinfördes 1 juli i år, vill däremot en alliansregering
sannolikt ta bort. Likaså förändringar i Las.

Det som möjligen kan hända som motsäger detta är att
krafter inom näringslivet vill se uppgörelser mellan
arbetsmarknadens parter i stället för politiska beslut.
Men då fackets position försvagas kommer de
uppgörelserna att hamna närmare arbetsgivarnas
ståndpunkt. Det handlar ju om makt.

Under Fredrik Reinfeldts regeringstid höll Moderaterna
emot när mittenpartierna ville luckra upp
anställningsskyddet, men nu har Moderaterna släppt

Kjell Olsson Fackligt politisk ansvarig.

Kom i håg
att köpa hem godis
så ni inte råkar ut
för något bus.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade Lång-och Kortbeningar, Byrackor och
Femhundringar! Fick jag med alla nu? Man glömmer alltid någon eller något,
eller hur? Ja, ni vet; nycklarna, matbacken, kepsen eller göken. Ja, om man har
en tam gök så kan man väl glömma den också, fattaniväl!
Men apropå glömma så kommer jag ihåg när husse benrättade om en gång när
hans Onkel Nörve var på motorcykelsemester med Moster Hulka, som hela
tiden snattrade och tjattrade i hans öra under färden. Till slut kom det en
motorcykelpolis upp jämsides mod Onkel Nörve och vinkade in honom till
sidan. ”Er passagerare ramlade av för tre kilometer sen!”, röt polismannen
barskt. ”Tack och lov för det, jag trodde jag blitt stendöv!”, svarade Onkeln.
Hösten är här med fina färger på dagarna och mörker på kvällarna. Och alla andra typiska tecken som
kantareller i skogen, svamp i buskarna och älgar i markerna. En del älgar blir uppskrämda på vägarna på grund
av älgjakten, men husse har börjat använda hornbågade glasögon när han kör bil så att han ska hinna se dom om
dom springer över vägen. Inte för att undvika dom utan för att köra på dom och kasta in dom i skuffen.
Helstekt älg är inte det sämsta att ha på matbordet, där den ligger utsträckt i hela sin mumsighet med en kotte i
munnen. Ben jag hörde talas om en sextontaggare som smet hundan älgjakten genom att springa in i Stockholm,
där han snart runt Stureplan försörjde sig som garderobier på kvällarna och utstångare vid stängningsdags.
Hoppas ni jobbade lugnt och säkert på stoppet ni hade nyligen, och inte körde slut på er.
Ta tid på er att återhämta er nu. Både ni, och vi hundar har bara en hälsa som vi måste vara rädd om.
Ät gott men rätt så lever man längre säger dom som vet. En kombinerad kanin, katt och ekorre-diet verkar göra
susen. Alltså grönsaker, fisk och nötter. Och rödtjut ska men dricka två glas om dagen av, enligt italienarna.
För att bli gammal alltså. Och fasta ett dygn i veckan, enligt indierna. Och valspäck enligt islänningarna.
Mycket påhitt av länderna som börjar med ”I”, verkar det som. Men någon gång måste man unna sig
en gryta pajs och stekta markelianer också, resonerar husse. Och myrtenpaj som efterrätt. Eller efter två.
Koka lingonsylt, lev i fas, fortsätt må bra, var snälla mot varann och era hundar. Och föralldel andra djur också.
Så hörs vi när vi hörs. Och morra gärna en hälsning till din halvbror i Truddle, Åkersmygarn Jörta. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från Hej!
Här kommer minnesanteckningar från två möten som jag varit med på.

LFS-möte i Folkets Hus i Sandviken den 18 september.

Utbildningsdepartementet

ABF Gästrikebygden.
Kauko Nisukangas ska sluta och börja en ny tjänst som vaktmästare på
Folkets Hus.
Diskussion om statusen i gruppen för Hofors i LFS. Hofors tillhör inte
något ABF-distrikt men kallas och är välkommen att delta i ABFGästrikebygden. ABF i Hofors samarbetar med Folkets Hus i Hofors,
något märkligt kan tyckas men det är så det är just nu. Flera av deltagarna
tyckte att ABF i Hofors skulle tjäna på att tillhöra ABF-Gästrikebygden
eller ABF i Dalarna. Beslutet ligger naturligtvis i ABF-Hofors händer och
i respektive distrikt om tillhörigheten någon gång i framtiden skall ändras.

Handledarbank 2019/ABF-distriktet.
Handledarutbildning är planerad och genomförs 3 dagar den 27-28 oktober och den 11 november på Bollnäs
Folkhögskola.
Diskussion att det vore önskvärt att facken efterfrågar facklig handledarutbildning.

Kurser & Konferenser m.m.!
Studiekonferensen 2018 är inställd och man kommer att ta beslut om studiekonferens 2019 på LFS-mötet
den
6 december 2018.
Konferenskostnad på Kursgården Gläntan är 1100:- för kost & logi för en 1,5 dagars konferens.
Diskussion om tvärfackliga utbildningar och vilken tillgång medlemmarna har att söka de utbildningar som finns
i utbildningsprogrammet. Man kan konstatera att det ser lite olika ut i respektive fack.
Kostnad per deltagare när ABF håller utbildningar:
Medlem i facket steg 1-2, 3 dagar 1300:-, material ingår.
Vald på Jobbet, 3 dagar, 1800:-, material ingår.
BAM, 5 dagar, 6400:-.
SAM, 3 dagar, 3500:-.
Nästa möte.
Nästa möte är den 6 december i Ockelbo.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2018:
Studiekommittén:
Pappers Organisations & StudieKommitté (POSK): 7-8/11
Studiekonferens: 6-7/11
Pappers Miljökurs:
Revisorskurs:
Valberedningskurs:

Steg 1 29/10-1/11 & steg 2 27-29/11 i Göteborg, senaste anmälan snarast.
27-29/11 På Runö Folkhögskola, senaste anmälan snarast
4/12 på Förbundskontoret, senaste anmälan 15/10 2018.

- 13 Studieorganisatörsutbildning 5-6 november.
Förbundet genomför en endagars studieorganisatörsutbildning den 5-6 november på Runö.

Studieorganisatörskonferens 6-7 november.
Program för konferensen.

Förebildning steg 2. Samma personer som genomförde ”Förebildning” har nu tagit fram ett steg 2 där man
utgår och synligör vår ändamålsparagraf och utifrån den ser över våra värderingar och hur vi agerar utifrån detta.
En diskussion har förts där man har diskuterat om vi skall genomföra ett andra steg eller inte och vad innehållet i
utbildningen skulle vara. Efter diskussion på POSK beslutades att föreslå att utbildningen skall genomföras 4 timmar
under årets studieorganisatörskonferens. Några små detaljer återstår att lösa av praktiskt karaktär men det är inget
om inte går att lösa.

Budget 2019

Program för våra utbildningar 2019

Studieorganisatören roll vid avdelningarnas verksamhetsplan.

Lag & Avtal 2019, en eller två utbildningstillfällen.

Uppgifter på alla förtroendevalda på avdelningen in till Förbundet.

2019 genomförs bland annat revisionskurs, ekonomiutbildning och styrelsekurs.
Dessa utbildningar genomförs vartannat år om inte behovet är stort.Om man närvarar på konferensen och även är
POSKrepresentant kan avdelningen skicka en till deltagare utan kostnad.

Verksamhetsplanering.
Det är dags för avdelningarna att skicka in sin Verksamhet & Studieplanering för 2019. Det har under några år varit
lite klent resultat med detta då det endast kommit in planer från omkring hälften av våra avdelningar. Det finns med
andra ord förbättringspotential. En fråga som borde diskuteras i respektive distrikt när man träffas nästa gång nu i
höst.

LO:s kunskapssystem.
Tomas Hjalmarsson rapporterade att han anmält två deltagare till Huvudskyddsutbildning 2 på Runö i december.
Om man anmäler någon till utbildning som genomförs på Runö är det viktigt att Pauline får reda på att man anmält
och när någon genomfört en utbildning då det inte skickas någon signal från Runö vid genomförd utbildning.
Det finns nu en utbildning på LO:s kunskapssystem för studieorganisatörer.
Sök gärna kontakt med ABF och LO-distriktet hemmavid för samarbete med deras distriktsutbildningar.
LO:s kunskapssystem är fortfarande öppet att söka fritt ur programmet förutom Insikter.
Det finns nu en HBTG-utbildning att söka för den som vill.

Handledare.
Vi har för närvarande handledare enligt nedan.
Pappers Förbundskurs 9 st. Pappers Miljökurs 7-8 st. Lag & Avtal 6 st.
Pappers Ungdomskurs 5 st. Ekonomi 2 st. FIP 3 Förhandlingsavdelningen
Det ser rätt så bra ut och vi får hålla koll på när vi behöver generationsväxla någon av våra handledare.
Vi vet redan nu att det finns några med aktningsvärd ålder.

Budget.
Vi gick igenom och diskuterade budgetutfallet för Q2 och det är inga konstigheter så här långt. På vissa konton har
alla kostnader redan varit och på några återstår allt men det kommer nu i höst. Annars ser det balanserat ut.
Vi får se i slutet av året om det går ihop ordentligt.
Per-Anders Pettersson redovisade alla avdelningars kapitalbehållning och det finns
pengar i kistbotten hos flera av våra avdelningar.
Tomas Hjalmarsson
Nästa POSK-möte är den7-8/11
Din Studieorganisatör

- 14 -

BK:s Profil Nummer Ett
Karskäringen kommer i en ny serie att presentera olika medarbetare inom företaget. Det kommer att handla om vad
arbetet går ut på samt en riklig presentation om personen i fråga.
Först ut blir en av vår mest kända utanför grindarna, dubble Svenske Mästaren i ishockey,

Tommy Melkersson
Tommy är som så många andra, en trogen medarbetare på
BillerudKorsnäs som varit anställd i över 34 år. Hans uppgift är att se till
så ventilation, kyla och VVS fungerar tillfredsställande. Och det är mot
personalsidan, att vi har fungerande ventilation i manöverrum, mötessalar
som den huvudsakliga uppgiften ligger. Även våra toaletter får sin omsorg
via Tommy´s kunskap.

Så vem är nu personen Tommy Melkersson?
Han föddes år 1965, uppvuxen och skolad i Bomhus. Redan i tidig ålder
kom hockeyn in i livet och han blev utttagen i Gästriklands TV-Pucklag80, där stjärnan i laget hette Jocke Persson. Karriären gick via IK Huge,
Gävle GIK, Strömsbro och S/G-83 innan han till säsongen-88 blev
”uppflyttad” till Brynäs IF A-lag. Där fick han vara med om en härlig berg-o-dalbana i karriären.
Under vingarna på den bäste tränaren han hafti karriären, legendaren Tommy Sandlin, fick han vara med att vinna
sitt första SM-Guld med Brynäs år1993. Ett magiskt volleymål av Andreas Dackell till 3-1, sänkte Luleå den
gången.
Tommy blev dessutom den förste Brynäsaren som fick en egen ramsa på Gavlerinken samma år. Vem känner inte
igen ” Ohh, Ahh, Melkersson, vi sa O-A Melkersson”? Den ramsan har förts över på fler spelare under åren. Men
att den ursprungligen kommer från Manchester United visste inte Tommy om. Undertecknad informerade om att,
originalramsan kommer från ”O-A Cantona”, den karismatiske franska fotbollsspelaren som Unitedfansen sjöng för
honom. Hyfsad kille att ärva ramsan ifrån!
Det inte många vet om Tommy är att, han sedan 20 års ålder, har en reumatisk sjukdom, Bechterews sjukdom.
Trots det, eller tack vare det som Tommy sa, var han en av den vigaste spelaren i Brynäs. Och det var inte hans egna
utsago utan orden kom från massören Glenn Hellström. För Tommy var tvungen att stretcha för att klara av
vardagen och för att inte stelna till för mycket efter all träning och matcher.
Efter säsongen -97/98 slutade Tommy med hockeyn. Han hade helt enkelt fått nog! Men man ska aldrig säga aldrig
och efter låång övertalning snörade Tommy på sig skridskorna igen, gjorde 1(en) träning innan det var dags för
seriepremiär -98/99.
Sagan blev fulländad när Tommy tillsammans med Brynäs dessutom tar ett nytt SM-Guld den säsongen! Vändningen
ett utslaget Brynäs gjorde, mot ett överlägset MoDo är klassiskt! Underläge med 1-4 i tredje perioden i Gavlerinken
och underläge med 1-2 i matcher i bäst av 5. Då plockade Hockeyförbundet fram SM-bucklan och putsade på.
Guldhjälmar ställdes upp bakom spelarna i MoDo´s bås. Allt verkade klart.. Då klev det fram en HJÄLTE av stora
mått, Tom Bisset! Brynäs hämtar upp till 4-4 innan Hans Jonsson i MoDo åter stänger dörren för Brynäs. Då gör
Bisset 5-5 och 6-5 vilket gör att Brynäs, mot alla odds stod som segrare.
I den femte och helt avgörande matchen är Brynäs krigare starkast och när Ove Molin gör mål i tom bur är
vändingen fulländad. Tommy har åter fått vara med att vinna SM-Guld med Brynäs, trots att han egentligen tänkte
sluta!

- 15 På frågan om vem som är den bäste spelaren Tommy anser sig spelat mot blir svaret Bröderna Sedin!
”Jag har spelat mot Niklas Lidström, Mats Sundin och Peter Forsberg, men dom var så unga då.
Sedinarna var otroligt skickliga på att hitta varandra och dom dominerade verkligen isen”
Det blev totalt 11 säsonger i Elitserien och det var en jätterolig tid i livet.
Första målet är oförglömligt. Kom i farten och fick pass, sköt slagskott från blå linjen mot Skellefteå
säsongen-88. Det blev 19 mål totalt under alla säsonger.
Roligaste matcherna att spela var de mot Leksand. Då behövde man inte ladda inför match, utan
laddningen kom automatiskt bara han tänkte på att få möta de största rivalerna. Fast mest stämning
var det ändå på matcherna mot Frölunda i Scandinavium. Den arenan är det tryck i!
Som enskild match, då var det när Rögle var nykomlingar. Då kunde man inte ens höra domarsignalen nere i
Ängelholm.
Trots sina två SM-Guld är Tommy´s stoltaste ögonblick det, när han fick spela tillsammans med sin son Patrik i IK
Huge säsongen 2007/08.

År 2014 råkar Tommy ut för en mycket tragisk händelse!
Den börjar med ett litet skärsår på fingret. Ett sånt där litet som man bara suger på såret och spottar ut ”skiten”.
Enbart irriterande och inget att bry sig om, eller?
Efter nån dag känner Tommy att han får ont i axeln och blir inlagd på sjukhuset 2 dygn. Man gör ett flertal
undersökningar men finner inget fel. Efter ytterligare några dagar kommer värken i den andra axeln. Någon undrade
om det kunde vara blodförgiftning, men det avslogs på grund av att Tommy inte hade nån feber. Detta var en
torsdag, på lördagen kom febern och man kunde konstatera att det verkligen var blodförgiftning! I det läget
försvinner Tommy´s minne av sjukhusvistelsen under ett tag. Läkarna fick öppna huden på olika ställen för att tömma
kroppen på var. Bland annat satte man en pump på högra låret som pumpade bort varet! Totalt fick man skära upp
70 centimeter hud för att komma åt allt var.
Det var ett tag så illa att, läkarna kallade upp familjen till sjukhuset och vara förberedda på det värsta. Tommy skulle
kanske inte klara av den stora infektionen han drabbats av. Tack o lov gick det bra!
Totalt fick Tommy stanna drygt 4 veckor på sjukhuset och gjorde 10 operationer. Hade det inte varit att han hade en
så god fysisk status, då hade han troligen inte överlevt. Han var sedan sjukskriven i ytterligare 3 månader innan
arbetsträningen påbörjades i januari-15. Och inte förrän runt mars-april kom Tommy tillbaka till arbetet med full
styrka.

Ifrån detta vill Tommy skicka en hälsning till alla medarbetare.
Även ett litet sår kan göra stor skada! Om ni gör illa er, om så ett litet sår, se till att få det rengjort så snabbt som
möjligt. För att drabbas av blodförgiftning är inte att rekommendera. Ett litet "fjantigt" skärsår på pekfingret kunde ha
kostat livet!
Vi arbetar i en mycket bakteriefylld miljö och det är mycket viktigt att göra rent eventuella sår. Att många har klarat
sig hittills beror mer på tur än någonting annat! För om ni fortsätter att chansa, kanske ni är den nästa som råkar
riktigt illa ut, bara för att ni ignorerat det lilla såret. Så var rädda om er!
Er man i världen.

//Ola Carlson
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Det händer inte mig.
Här kommer en liten berättelse om hur snabbt vardagen kan förändras, från lugnet själv till eftertanke om hur skört
livet egentligen är!
Vem har inte tänkt ”Det där händer inte mig”, hand upp? Vem har inte funderat över varför sin kompis plötsligt ligger
på sjukhus med en allvarlig sjukdom eller skada? Hon/han som alltid varit frisk, motionerar, lever ett nyttigt liv och nu
råkat ut för ett allvarligt hjärtfel. Hen var väl den sista som borde råka ut för något sådant?

Min story.
Min story börjar för cirka 10 år sedan, när sökte jag läkare på grund av att jag kände att jag inte kunde syresätta
mina lårmuskler. Det kändes som att jag fick mjölksyra efter att ha gått i en trappa som tidigare var en barnlek.
Man tog vilo-EKG och blodprover men fann inte något fel, misstänkte eventuellt TWAR för alla symptom fanns.
Enda åtgärden blev, ordinerad vila och endast motionera så mycket att det inte tog emot i kroppen. Okej, jag
accepterade doktorns utsaga. Det hör till saken att, jag har ett förflutet som elitidrottare och var van vid att röra på
mig. Så efter att ha vilat från träning några månader så körde jag igång igen. Varje gång jag började mitt träningspass
tog det ca 20-30 minuter innan kroppen tyckte att träningen var okej, innan var det jättejobbigt att komma igång.
Och så fortsatte det under några år.
Nästa ringklocka som larmade kom när jag var på fotbollsmatch. Ett tryck i bröstet och en oro gör att jag ringer
1177 och ber om råd. ”Ta dig snarast till Akuten” blev svaret! Där blir jag uppkopplad mot EKG, genomgår några
tester, man finner ingenting utan avskriver allt som att jag kanske var stressad. Man kan få den symptomen då
tydligen.
I det läget hamnar jag i tankar att, man får nog leva med lite ont i bröstet. Det har väl med ålder och det faktum att
jag jobbat skift i drygt 30 år. Vem får inte lite ont på ålderns höst?
Jag åker in på akuten ytterligare en gång några år senare, med precis samma smärta. Uppkopplad mot vilo-EKG
igen, avskrivs med trolig bröstbensinflammation.
Eftersom jag varken rökt eller snusat, är inte speciellt överviktig och har inte kärlsjukdomar i släkten, då finns det
inte hos läkaren att det ska vara något konstigt med mitt hjärta, Jag är definitivt den person som INTE kommer att
drabbas av hjärtproblem i livet! Underbart att få höra från en person som haft höga studieskulder en gång i tiden.

Golfresa.
I maj-18 är jag på golfresa i Blekinge med några kompisar. Vi spelade 36 hål om dagen, men de 4 första hålen varje
dag var otroligt jobbiga att gå. Bröstsmärta med strålning ut i vänster arm och lillfinger. Lite oroande, fast det
försvann så snart jag tog en liten vila. Det är väl åldern som spökar igen, tänkte jag.
Veckan gick och senare i maj åker jag till Rocas Rojas. Där träffar jag
en arbetskamrat och vi började prata om hur jag kände när jag gick i
trapporna runt våra bungalows. Då säger Mats till mig att, ”Så där
kände jag också tidigare och jag hade kärlkramp!”
Med dessa ord startade vägen till vad som troligen räddade mig från
att få en hjärtinfarkt!
Väl hemma kontaktar jag min Hälsocentral. Där tvivlar läkaren på att
jag hade kärlkramp efter att ha åter ha kollat mitt vilo-EKG. Men en
sista kontroll på mitt blodtryck fick honom att ändra sig! Det visade
193/105 och en remiss till arbets-EKG skrevs, dessutom fick jag
blodtrycksmedicin och nitroglycerin.

- 17 Arbets-EKG visade på lätt kärlkramp och en ny remiss skrivs till hjärtläkare. Man kan ha två olika typer av
kärlkramp, stabil och instabil. Stabil kärlkramp innebär att man känner av krampen vid ansträngning, instabil kan
uppkomma vid stress, väderförändringar eller lite när som helst.
Vi är nu framme vid 12 juni och allt stannar upp lite, för även läkare har semester. I slutet av augusti får jag komma
till Kardiologen och träffa överläkare Gunnar Gustafsson för ett samtal. Efter att ha berättat om alla mina skador och
sjukdomar i livet under cirka en timmes tid får jag beskedet att, under vårt samtal har han skrivit en remiss på
kranskärlsröntgen samt ultraljud på hjärtat. Jag har definitivt kärlkramp, kan han konstatera efter det jag berättat.

Kontroll av kranskärl.
26 september klockan 07:00 blir jag kallad för en kontroll av mina kranskärl på KIC. Där möts jag av en helskön
läkare, Lasse, som undrar vilken musik vi ska lyssna på när vi gör undersökningen. Queen blir det givna svaret!
Undersökningen går till så att, man går in med en tunn slang i pulsådern på höger arm och fram till hjärtat. Där
sprutar man in kontrastvätska för att se var den eventuella förträngningen sitter. Höger kranskärl ser alldeles utmärkt
ut, skönt. När doktorn sedan kommer till vänster kranskärl får jag höra ”Aj då, det här ser inte bra ut! Undrar om
jag måste skicka ner dig till Ackis?(Akademiska Sjukhuset)”
Det var i princip tvärstopp! Kärlet borde som borde ha en diameter på ca 8mm var som en sytråd!!Ni kan tänka er
hur det snurrade runt i huvudet, trots att man fått lugnande medicin innan ingreppet.
Jag lyckades få fram en liten protest om att bli skjutsad till Uppsala och då sa läkaren att, vi provar att sätta in en
stent först få se hur det ser ut. (Stent är ett litet rör som håller kärlet vidgat) Läkaren begär ett 38mm långt stent,
säger till mig att det kommer att kännas som en kramp när han monterar i den. Han hade helt rätt, det gjorde ont
som satan! Efter en liten stund sa läkaren att, ”nu är det klart, hur känns det?” Mitt svar blev att, det blir alldeles
varmt.
Underbart, sa läkaren! Då har blodflödet kommit igång igen. Och titta så fint kärlet sluter sig runt stenten. Perfekt,
kan inte bli bättre än så här! Allt visades på en stor bildskärm. Jag kom in i absolut sista sekunden, var oerhört nära
en hjärtinfarkt enligt läkaren.
Samtalet på Rocas Rojas kan troligen ha räddat mitt liv! Jag hade aldrig kontaktat sjukvården om det inte vore för
samtalet med Mats. För vadå, lite ont i bröstet kan man väl leva med. Det försvinner ju efter en liten stund.
Ingreppet i kranskärlet tog cirka en timme och jag fick gå hem efter ytterligare sju timmar, vilket känns helt overkligt.
Och frågar ni mig om hur jag mår nu blir svaret, precis lika bra som innan ingreppet fast jag orkar mer. Blir inte lika
muskeltrött. Jag mådde hur bra som helst innan så länge jag inte behövde anstränga mig. För det syns inte på utsidan
vad som är skadat på insidan! Kärlkramp skulle ju inte drabba mig, det hade mina läkare sagt! Men även en läkare
kan ha fel..
Vi många som ignorerar de signaler som kroppen skickar ut, jag var definitivt en av dom! Mitt råd till alla är, lyssna
på kroppen för den ljuger ytterst sällan. Var inte rädda för att kontakta sjukvården om ni misstänker att något är fel.
Att ignorera kan kosta livet. Vi har ett flertal personer på BillerudKorsnäs som drabbas av hjärtproblem varje år. Se
inte till att bli en av dessa utan mota ”Olle i grind”!
Enligt vad jag fått höra, kommer Företagshälsan åter att starta upp med hälsokontroller på företaget. Är ni rädda om
livet och er familj, se till att gå med på den undersökningen. Rekommenderas starkt, för det kan rädda ert liv!
Se till att vara rädda om er, lev livet idag och vänta inte. Imorgon kan det vara för sent. För vem vet vad kroppen
har för överraskning inom dig som du inte kan se.
Det hände mig, varför kan det inte hända dig?
Skrivet av kärleken till livet.

//Ola Carlson
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På gång med Sociala Fonden …
Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av.
Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss.

FÖRELÄSNING
Jonas Eriksson,
Sveriges mest framgångsrike domare genom tiderna, kombinerar sin karriär inom fotbollen med en minst lika
framgångsrik karriär som entreprenör där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag
med stor framgång.

Fullbokat, har du blivit tilldelad plats men inte kan närvara.
Avboka för att ge plats till någon på kölistan.
EVENT
Lördag 17 november från Frövi och Gävle till Peter Jöback med hjärtat som insats
Följ med på en färgstark, dramatisk, majestätisk och musikalisk resa genom hans
olika livsstadier via världsstäder som dekadenta Berlin, romantiska Paris,
magiska New York, syndiga London och inte minst lyxiga Las Vegas.
Här får vi följa artisten, croonern, musikalstjärnan och popsångaren genom
framgångar, motgångar, kärlek och hjärtesorg. En musikalisk upplevelse berättad
med filmens språk och scenens uttryck. Vad är dröm och vad är verklighet?
Det är en mångfacetterad ensemble som gör Peter Jöback sällskap.
Sju färgstarka artister där alla har något unikt att tillföra showen;
Marianne Mörck, Jens Hultén, Elin König Andersson, Gunilla Backman,
Frida Öhrn, Karl Noremo och Daniel Mauricio.
Pris: 595 kronor och skattepliktig förmån 600kr
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn.
Lördag 1 december, Shoppingresa till Stockholm:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115kr och skattepliktig förmån 120 kr. I priset ingår bussresa.
Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 14 oktober.

MÄSSOR
Hem, villa & bostadsrätt samt Bak-& chokladfestivalen
Lördag 13 oktober: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Pris: 160 kronor och skattepliktig förmån 160 kronor.
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.
Sthlm Food & Wine och Allt för hälsan
Lördag 10 november: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Biljetter kvar, först till kvarn.
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Lördag 26 januari: Bussresa från Frövi och Gävle till Friends Arena.
Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 250 kronor.
Sista ansökningsdag: 9 december.
Nordiska trädgårdar samt Fotomässan
Lördag 23 mars: Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Pris: 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor.
Sista ansökningsdag: 3 februari.
I priserna ovan ingår bussresa och entrébiljett till en mässa.
Max 6 biljetter per sökande.

LOKALA EVENT
Björn Skifs Göransson Arena, Sandviken 20 Oktober
Pris: 395 kronor och skattepliktig förmån 400 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Fullbokat!
Tomas Ledin Göransson Arena, Sandviken 3 november
Pris: 495 kronor och skattepliktig förmån 500 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Fullbokat!
Vintergalan
En helkväll med klassiskt julbord, artistshow och efterfest med dans. Årets artister är Lena Philipsson, Uno
Svenningsson, Måns Zelmerlöw, Molly Hammar, Ebbot Lundberg och Anders Glenmark.
Kvällens värd är Mark Levengood.
Fredag 7 december:
Conventum, Örebro
Pris: 555 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas ”guldpaket”,
vilket innebär bord i mitten eller i bakkant av parkett.
Sista ansökningsdag: 21 oktober.
Lördag 15 december:
Göransson Arena, Sandviken
Pris: 560 kronor och skattepliktig förmån 565 kronor.
Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i mitten av parkett.
Sista ansökningsdag: 28 oktober.
För båda eventen gäller 18 års åldersgräns och max 2 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida!
Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.
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Se upp i skogen!
Nu är dom på
gång igen

Varning
för
älgjägare

