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På grund utav hälsofarlig arbetsmiljö i Pappersvillan så 

har vi nu flyttat ner till några kontor i gamla ekonomi-

längan. Detta hoppas vi ska vara tillfälligt och att vi 

hittar en lösning som gör att vi kan fortsätta att vara 

utanför grindarna så alla ni medlemmar lätt kan besöka 

oss. Om ni inte hittar vart vi sitter, ring så möter vi upp 

er. 

                            / Markus och Micke 
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Svampsoppa med jordärtskockschips 

 

250 gr skogschampinjoner  

1 scharlottenlök 

1 vitlöksklyfta 

2 msk smör 

2 dl vitt vin 

3 msk konc kantarellfond  

5 dl vatten 

3 dl grädde 

1 dl mjölk 

Salt & vitpeppar  

Färsk timjan & tryffelolja till servering.  

 

Jordärtskockschips  

3 jordärtskockor  

1 msk olivolja  

1/2 dl vatten  

2 krm flingsalt  

 

 SISTA SIDAN:  MEST PÅ SKOJ 

 Roligt med Rejhan! 

- Hade en längdskidåkare 
efter mig i spåret idag, 
det var en sån där staker. 

- Vilket djur är mest vid-
skepligt?                                 
- Skrockodilen! 

- Vad kallar man en hock-
eyspelare med flera per-
sonligheter?                       
- Skridskofren! 

 

 

Gör så här;                                                                                     

- 

Jordärtskockschips;  

Sätt ugnen på 125 gr. Blanda olja och vatten i en skål. Tvätta 

jordärtskockorna noga och hyvla dem tunt, gärna på man-

dolin. Doppa skivorna i vätskan och sprid ut dem på bak-

plåtsklädd plåt. Strö över salt. Ställ mitt i ugnen ca 40 min. 

Ta ut och låt svalna.  

 

Soppan;  

Ansa eller skölj svampen. Skiva den. Skala och finhacka lök 

och vitlök.  

Häll svampen i en kastrull och tillsätt 1 dl vatten. Låt svam-

pen förvälla på låg värme tills all vätska kokat bort.  

Fräs lök och vitlök i smör i en stor kastrull på medelvärme 

tills den mjuknar. Tillsätt svampen och vinet, låt koka ihop 

några minuter.  

Tillsätt fond, vatten och grädde. Koka 10 min på svag värme.  

Krydda med salt och peppar.  

Tillsätt mjölken och mixa soppan slät med stavmixer.  

 

Servera soppan med jordärtskockschips, färsk timjan och 

några droppar tryffelolja.  

Ställ gärna fram en extra skål med chips till serveringen!  
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Andreas Klingsmo 

EB B-Lag 

- Vid lucia klär vi granen och 

sonen brukar vara med i kyr-

kans stämningsfulla luciatåg. 

Julafton firas traditionsenligt 

med familjen, julbord och 

klappöppning.  

Emma Skoog 

Daglab 

- Gå med djuren på förmid-

dagen, sedan äta gott och 

kolla på Kalle.  

Jonny Jansson 

FoM C-Lag 

- Jag brukar vara tomte. 

 

 

FRÅGOR TILL MEDLEMMAR:  VI FYRA I FYRAN 

Vad har du för jultraditioner?  

Micke Viitamäki 

KM2 D-Lag 

- På morgonen frukost med 

släkten, sen splittras vi på da-

gen och ses och äter middag 

och delar ut paket på kvällen. 
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                Hej på er allihopa! 

Det är full fart på nya expeditionen efter en del arbete 

med flytt och dylikt. 

Sommaren har varit extrem med tanke på värme och 

fint väder, skönt för vissa men inne i fabriken inte lika 

skönt, så grymt av alla att stå ut med värmen och för-

hoppningsvis blir det förbättringar av ventilationen så 

det kan bli en någorlunda dräglig temperatur hädan-

efter. Reningsverket mådde inte heller bra av den höga 

värmen med ”baggar” som inte va helt krya men det 

finns en plan för att det inte ska ske igen. 

Inbetalningen till Tandklubben skedde i september och 

gick bra men vissa fel uppdagades även i år, men inte 

på långa vägar lika mycket som förra året.   

Hösten har bestått till stor del av träffar kring FHV och 

arbete med kravspecifikationen som kommer att ställas 

på dem som blir vårat FHV, tanken är att Avesta Hälsan 

blir leverantören av denna tjänst.  

Kravspecen är grundligt genomarbetad och vi har kon-

taktat andra som har extern FHV för tips och deras er-

farenheter kring rehabilitering mm, så vi kan lugnt säga 

att detta tagit sin tid att få en så heltäckande kravspec 

som möjligt och att inget glöms bort, men man kan ju 

såklart inte garantera att allt kommit med. 

Vidare så  har vi kollat  på hel storhelgsdrift på 5 skift-

lag. Vi kom först överens om ett förslag hur vi skulle få 

ut ”mertiden” vi skulle gjort gentemot årsarbetstiden, 

vilken är 1616 timmar. 

Tanken var att storhelgskompen vi har nu (40 Tim) 

skulle göras om till 1 veckas semester och dem 40 tim-

marna som tillkommer för midsommar, jul och nyår 

blivit 1 vecka till, sommarsemestern skulle gjorts om till 

3 perioder med 4 veckors semester och den sista se-

 ORDFÖRANDE:  MARKUS AUTIO 

mesterveckan att ta ut utanför sommarsemestern. 

Ersättningen ekonomiskt hann vi inte börja diskutera 

eftersom företaget gjorde en helomvändning och vill 

nu inte längre ha någon åretruntdrift.  

Något de ändå var intresserade av var att köra fabriken 

nu i nyår med en ersättning med divisor 50 samt att 

det inte skulle gälla hela fabriken, de ville att bland an-

nat arkmaskiner och delar av utlastningen skulle stå. 

Den 21 november höll vi i Pappers avd 4 ett välbesökt 

medlemsmöte för att gemensamt besluta hur vi ställer 

oss till att köra nyår på såna osolidariska villkor. Mötet 

var helt överens om att inte acceptera budet företaget 

gett oss. Så nu kommer fabriken stå still både under jul 

och nyår så jag passar på att önska alla medlemmar en 

riktigt trevlig helgledighet. 

                                                                      /Markus                                                

Markus Autio, ordförande Pappers avd 4 
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Hej på er. Hoppas att ni alla har haft en bra och skön 

sommar. I år kan ju ingen av oss klaga på att vi inte har 

haft något fint och varmt väder. Skulle vara klagomål 

på att det har vart för varmt i så fall då. 

Men denna värme medförde ju också att vår Fabrik 

blev en rent olidlig varm arbetsplats sommaren 2018. 

Jag kan inte påminna mig om att vi har haft så pass 

varmt inne i våra Fabrikslokaler under mina 30 år som 

arbetare i Fors. Detta ställde ju också väldigt höga krav 

på alla som arbetade inne i de riktigt varma lokalerna. 

Allt ifrån till att få i sig tillräckligt med vätska/

vätskeersättning till att ta pauser med jämna mellan-

rum när man har vart ute i de riktigt varma lokalerna 

under en längre tid. Allt detta för att man inte skulle 

”säcka ihop” av utmattning/värmeslag. Alla våra chefer 

fick iom detta en än större viktigare roll att försöka se 

på ”sina” medarbetare om någon av dem började se ut 

som att de var nära ett värmeslag. Men såklart är det 

inte bara chefens roll att ta det ansvaret även fast dem 

är ansvariga för arbetsmiljön. När det blir extrema lä-

gen som i somras ligger det ansvaret på oss alla att 

värna om våra arbetskollegor... 

Blev ju också särskilda överenskommelser rörande hu-

vudbonaderna pga. den extrema värmen. Vi fick till 

lättnader rörande ”Hard Capsen” under månaderna 

när värmen var som värst vilket jag är tacksam för. 

Reglerna är skapade så att det inte finns någon riktig 

gräns uppåt för ”hur varmt det får vara” angivet i gra-

der hos Arbetsmiljöverket. Utan de trycker på vätske-

intaget, inte för långa perioder i de varma lokalerna 

utan paus i svalare utrymmen osv... 

Men som jag har berättat om tidigare på de här si-

dorna så är ju ett stort arbete/investeringar på gång 

att förbättra ventilationen på KM. Får vi det bättre där 

 ARBETSMILJÖ:  MICHAEL GYLFE 

så kommer vi också att få det svalare vid Omrullnings-

maskinerna och ute på EB iom att så mycket hänger 

ihop. 

Nu vill jag slå ett slag för Skyddsombuden som arbetar 

ihop med er ute på Skiftlagen/Avdelningarna. V. 43 är 

det EU:s arbetsmiljövecka runt om i Europa och såklart 

även i Sverige och onsdagen den 24/10 är det Skydds-

ombudens dag. Så när ni läser den här tidningen så har 

både Arbetsmiljöveckan och Skyddsombudens dag re-

dan vart. Men jag hoppas att ni ger dem den uppskatt-

ning som de förtjänar. Som ni vet så representerar 

dem er alla på Skiftlaget/Avdelningen och arbetar för 

att den gemensamma arbetsmiljön ska bli/vara så bra 

som möjligt. Uppdraget medför ju (såklart) ingen extra 

betalning från Företaget men oavsett så tar de på sig 

extra arbete utöver det som de arbetar med i sin be-

fattning och de gör det för er allas skull. Det kan vara 

bra att tänka på ibland! Sedan behöver dem såklart 

hjälp från er alla som arbetar ihop för att man ska ar-

beta på det bästa sättet. Då menar jag också samar-

betet mellan förmannen/chefen och Skyddsombudet. 

De chefer som förstår att på ett bra sätt samarbeta 

med ”sitt” Skyddsombud har riktigt bra förutsättningar 

för att kunna göra någonting bra åt arbetsmiljön. För 

det är inte bara en persons ansvar utan samarbetar vi 

på ett bra sätt så blir det alltid som bäst!  
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 VINTAGEBILDEN: FORS FÖRR 

Plötsligt en dag kom det in en pensionär och pappers-
medlem till fackexpeditionen med ett litet fotoalbum 
med gamla bilder från fabriken. 
Här är en av sidorna ut albumet, vi låter bilderna tala 
för sig själv. 

Samtliga sidor kan du titta på här via QR-koden. 
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  PAPPERS:  VARFÖR  SKA JAG GÅ MED I FACKET? 

* Du får bättre arbetsvillkor.  

* Du får anställningstrygghet.  

* Du får vara delaktig i beslut som rör din arbets-

plats.  

* Du har någon som står vid din sida om du får 

problem.  

* Kollektivavtal.  

* Får gå på utbildningar.  

* Skyddad både på jobb och fritid genom försäk-

ringar. 

 

Kollektivavtalet  

* Ett kollektivavtal är ett avtal som handlar om 

löner, arbetstider och semesterersättning. I grun-

den handlar det om makten över arbetslivet.  

* Genom kollektivavtalet blir de anställda starkare 

gentemot arbetsgivaren.  

* På varje arbetsplats kan löntagare genom lokala 

förhandlingar förbättra sina villkor. Det kan gälla 

arbetstider, löner och övertidsersättning.  

* Kollektivavtalen är också effektiva; samma regler 

för alla, inga onödiga bråk om småsaker, inga onö-

diga förhandlingar om sådant man redan är över-

ens om.  

Vart går medlemsavgiften? 

0,9 procent centralt och resten lokalt.  

* Försäkringar  

* Lokaler, personal  

* Skatt  

* Studier  

* Tidningen dagens arbete  

* Avgiften till LO 

 

Vad händer om medlem resp icke medlem hamnar 

i problem? 

* Uppsägningar: vid hot om uppsägningar pga per-

sonliga skäl, kan du få hjälp av facket juridiskt.  

* Omorganisation: icke medlem kan lättare flyttas 

än medlem.  

* Särbehandling: Taskig chef? då hjälper facket dig 

att lösa situationen.  

* Löneproblem: får du för låg lön? för att slippa 

bråka själv så hjälper facket dig. 

 

Vi lovar och försäkrar att aldrig          

någonsin under några omständigheter 

arbeta på sämre villkor eller till lägre 

lön än det vi nu lovar varandra.  

Vi lovar varandra detta i den djupa  

insikten om att om vi alla håller detta 

löfte så måste arbetsgivaren uppfylla 

våra krav! 

Löftet  
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En sak som jag tänker ta upp och belysa nu är att Sä-

kerhet alltid måste få gå före produktion och TAK- vär-

dena. Detta är någonting som vi Skyddsombud har tja-

tat om och tryckt på typ hur länge som helst men nu 

säger Ledningen på Fabriken samma sak. Då menar jag 

att de är väldigt tydliga med det och att de verkligen 

för ner det i chefsorganisationen. Man kan ju såklart 

hävda att Säkerheten alltid ska gå först och att ”det har 

vi alltid sagt” från chefshåll men det vet ju ni alla ute 

på era Skiftlag och arbetsställen att det inte riktigt 

stämmer... 

Ledningen kan verkligen ha menat det tidigare också 

men det har inte ”gått hela vägen ner”. Man säger en 

sak men när det väl gäller så har det vart produktion 

och TAK-värden som går först! Men nu arbetar Led-

ningsgruppen väldigt hårt ihop med alla chefer så att 

det verkligen ska bli att Säkerheten går först – på rik-

tigt. Det handlar om som en gammal Forsslogan sa en 

gång i tiden – ”walk the talk”. 

Vi behöver landa i att det inte behöver vara ett mot-

satsförhållande i att arbeta säkert och att vi får en bra 

produktion och TAK-värden. Vill ge er ett bra exempel 

på hur jag menar. Tänk er följande scenario. Man har 

hållit på och gjort rent efter ett banbrott på en av kar-

tongmaskinerna och nu håller man på och jävlas för att 

få fram kartongen under en ”spetskastning”. Det är 

sommar och väldigt varmt. Man har nu hållit på i ett 

par timmar och personalen är helt slut. Då tar förman-

nen initiativet och säger till alla. - Nä nu går vi in och 

sätter oss i kontrollrummet/fikarummet och vilar, 

dricker vatten och käkar lite. Vi stannar inne och vilar i 

ca 20 minuter. Alla i personalen gör det och kommer 

ut mycket piggare och spetsdragningen blir jättelyckad 

och man får fram kartongen på en gång.  

Detta är ett helt troligt scenario och har hänt i verklig-

heten och den förmannen är helt övertygad om att de 

hade hållit på bra mycket längre om de bara hade tagit 

korta pauser för vattendrickning osv... 

Så i det här exemplet är det inget motsatsförhållande 

och det finns garanterat hur många flera exempel som 

helst. Ni kan ju också tänka er hur produktionen blir 

lidande om det händer en allvarlig olycka och det blir 

helt stopp i produktionen och det stoppet kanske varar 

i 1 dygn eller mera... 

Nu börjar det bli dags för mig att runda av för den här 

gången. Men var rädd om er alla där ute och det finns 

ingen produktion i värden som är viktigare än er egen 

hälsa... 

Så nu tänker jag sluta för den här gången – but ”I`ll be 

back”...                                        / Micke 

Michael Gylfe          

Huvudskyddsombud 
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Rullpacken 

Fabrikat; Lamb och kompletterad av Trancel med 

transportörer  

Installerad; 1991, ombyggd 2002 

Diameter; max 1800 mm  min 800 mm 

Rullvikt; max 5000 kg 

Kapacitet; 90 rullar/h  

 MIN ARBETSPLATS:  SVEN-ERIK ERICSON 

Sven-Erik Ericson  58 år 

Har jobbat på bruket sedan 1986 

Har jobbat i rullpacken ca 3 år.  

”Vi är tre stycken på skiftlaget som roterar på denna 

position” - funkar bra!  

Arbetsuppgifter; 

Fylla på förpackningsmaterial, så som, lim, rondeller, 

omslag och etiketter.  

Helt enkelt se till att anläggningen fungerar som den 

ska.  

På eftermiddagar, nätter och helger kör vi även upp 

pall till klipparna. Vi fixar logistiken med hylskross-

buttarna så Supply Chain kan tömma dem åt oss.  

Rullpacken är en viktig del av bruket då all rullpro-

duktion passerar här innan den lastas till kund. Det 

finns rullar som är för smala att packas 1 & 1 så då gör 

man något som kallas dubbelpack. 1 kolli = 2 rullar.  

Vissa skift kan det krångla mycket.... maskinen är gam-

mal och sliten, den skulle behöva repareras.  

Vad dom är bra med arbetsplatsen är att det oftast är 

fysiskt lindriga arbetsuppgifter.  

- ”jag har ont i en arm så det är bra för mig att få rotera 

på arbetsplatsen och få möjlighet att jobba här vissa 

skift. Lite ensamt är det på eftermiddagar, kvällar och 

nätter, det måste man vara beredd på om man ska 

jobba här.  
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Stefan Ekdahl                                        

Studieorganísatör i Pappers avd 4 

 FRÅN  STUDIEKOMMITÉN:  PAPPERS 

Facklig utbildning 

 

Det har genomförts en utbildning för avdelningens 

revisorer. 

  

Pappers studiesystem anpassas utifrån avdelningarnas 

behov. 

 

Studieorganisatörerna inom Pappers träffas gemen-

samt en gång varje höst, däremellan träffas studieor-

ganisatörerna i distriktet en gång per år tillsammans 

med avdelningarnas SHSO (Samordnande Huvud-

skyddsombud) för att diskutera och rådgöra vilka stu-

diebehov som föreligger i avdelningarna.  

Här hittar du Pappers alla 

centrala utbildningar, 

de är riktade mot de förtroen-

devalda i avdelningarna.  

Från den 1 januari 2018 har Pappers medlemmar rätt 

att gå alla LOs utbildningar, förutom utbildningen Insik-

ter. Vår förbundsutbildning är också en grundläggande 

förtroendemannautbildning som Pappers jämställer 

med Insikter. Därav att Pappers inte betalar för den 

utbildningen. 

 

Alla andra utbildningar förutom Arbetsmiljöutbildning-

arna som arbetsgivaren skall betala för står Pappers 

för kurskostnad samt utbildningsarvode. Utbildningsar-

vodet är 1336 kr per dag innan skatt. Utbildningarna 

söks nedan sedan genomför din studieorganisatör i 

avdelningen.  

Studiekommittén i avdelning 4 består av: 

Stefan Ekdahl (sammankallande) 

Emma Autio 

Michael Gylfe 

Maria Andersson 
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 IDEOLOGISKOLAN:  DEL 2 

7 
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Pappers avd 4s släpvagnar som ni medlemmar har möjlighet att använda. 

Hej igen från aktivitetsgruppen. Nytt för stunden i vårt 

arbete är att släpvagnarna ska in på service och däck-

byte, vi passar även på att byta den bakre grinden på 

vagnen där den saknas. I och med den händelsen så 

har vi inom gruppen diskuterat ansvarsfrågan vid 

olyckor med vagnarna och där kommer vi att ställa 

högre krav på att man verkligen besiktar vagnen innan 

man kopplar den på bilen. Är det så att något är trasigt 

så tittar vi bara i listan och den som hyrde vagnen sist 

blir ersättningsskyldig. Lampor och sådant anser vi vara 

förbrukningsmaterial men större saker som inträffar 

blir vi hårdare med. 

Biljetter till Masarna kommer även att finnas till nästa 

säsong. Vi har nyligen haft diskussioner med dem och 

samarbetet flyter på riktigt bra. 

Biobiljetterna går som smör i solsken och det är riktigt 

roligt. 

Slalomkort är beställda och kommer inom kort. Vi kör 

som vanligt på 4 kort och vi tittar på en lösning där 

man kan komma att boka på nätet, det finns en del 

problem med detta men vi avvaktar en lösning på pro-

blemet och återkommer.  

Annars har vi i gruppen beslutat att ta bort en del saker 

till nästa år då intresset varit väldigt svalt. Är det något 

ni undrar över eller saknar så var inte främmande att 

höra av er till oss.  

 AKTIVITETSGRUPPEN:  AKTUELLT  
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Under augusti har skolorna startat igen efter ett långt 

sommarlov. Med skolstarten kommer även samtalen 

om vad som hänt under sommaren och vad eleverna 

gjort. Det är ett av de tillfällen som klassklyftorna syn-

liggörs som allra mest i vårt samhälle.  

I Sverige beräknas omkring 200 000 barn leva i barn-

fattigdom. Klassklyftorna i Stockholm är stora, bara 

längst tunnelbanans röda linje skiljer sig medellivsläng-

den med 3 år mellan stationerna Norsborg och Dande-

ryd. Nyligen kom rapporter att fyra av tio ensamstå-

ende mammor har dålig ekonomi, vilket innebär en 

kraftig försämring under de senaste 20 åren.  

Med sjunkande andel hyresrätter och bostadspriser 

som ökar i rekordfart ökar segregationen allt mer. Vi 

definieras allt mer av var vi bor och vilka våra grannar 

är. Vi som är engagerade inom LO eller andra delar av 

arbetarrörelsen vet samtidigt att klassklyftor inte bara 

handlar om ekonomi, det handlar även om inflytande, 

makt och kulturellt kapital.  

Genom socialdemokraterna och LO arbetar vi i arbetar 

rörelsen för bra villkor på arbetsplatsen, skäliga löner 

och att förbättra svenskars levnadsvillkor generellt. 

Men det finns en tendens att fokusera på framförallt 

vuxna, och att det framförallt är de vuxnas röster som 

hörs. Alltför ofta glömmer vi barnens perspektiv, trots 

att barnens erfarenheter och upplevelser ofta skiljer 

sig från de vuxnas. För oss i Unga Örnar är det barnen 

som står i centrum.   

Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och 

bildades år 1931 som ett alternativ till kyrkans barnak-

tiviteter. Vi arbetar för att alla barn ska ha en rolig fri-

tid och att barns röster ska bli höra. Därför anordnar vi 

läger, demokratiskola, verksamhet för nyanlända, dri-

ver fritidsgårdar med mera.   

Vi behöver mötesplatser i samhället. Verksamhet där 

plånboken inte har betydelse utan där alla kan vara 

med. Det är därför vi alltid försöker ha lägsta möjliga 

avgift på vår verksamhet. Vår grundfilosofi är att alla 

ska ha råd att åka på våra läger. I vår verksamhet försö-

ker vi lyfta barnens röster och lära barn demokratiska 

redskap för att bli hörda. Barnen beslutar, genom våra 

kongresser, vad vi ska stå för och bland de som sitter 

som ordförande på kongresserna är det en blandning 

av barn och vuxna. Unga Örnar är till för barnen. Alla 

som är under 18 år är enligt barnkonventionen barn. 

Det är barnen som med stöd av vuxna bygger upp vår 

verksamhet. Äldre barn leder grupper för yngre barn 

som med tiden lärs upp att ta allt mer ansvar.   

Att alla barn får en rolig meningsfull fritid, får lära sig 

sina rättigheter och hur en kan påverka är viktigt för 

demokratin och för ett jämlikt samhälle. Den demokra-

tiska träning barn får i Unga Örnar har de sedan med 

sig i skolan, in i arbetslivet och i livet i stort. Det är en 

vinst för både arbetarrörelsen och Sverige som helhet.  

Vill vi långsiktigt få ett samhälle som håller ihop, ett 

jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att nå sina 

drömmar så måste vi satsa på barnen. Men för att 

verkligen satsa på barnen behöver vi också lyssna.    

Nu närmast gläds vi åt att barnkonventionen ser ut att 

äntligen bli en del av den svenska lagstiftningen. Det är 

ett viktigt steg för att säkerställa att alla barn får sina 

rättigheter tillgodosedda. Sen gäller det att vi minskar 

klassklyftorna, motverkar segregationen och får bort 

barnfattigdomen. Alla ska ha förutsättningar att gå 

efter sina drömmar och alla barn ska ha något att be-

rätta om efter sommarlovet.  

Alexandra Völker 

Ordförande Unga Örnar Stockholms län  

 KRÖNIKA:  ALEXANDRA VÖLKER  
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 FÖRSÄKRINGAR: PAPPERS  

Ny förmån för dig i Pappers 

Kostnadsfri juridisk rådgivning i din hemförsäkring från den 1 april 2018 

Det är svårt att ha koll på alla bestämmelser inom familjejuridiken. Ibland kan du behöva ta juridisk hjälp 

för att komma vidare i livet. Som medlem i Pappers har du nu rätt till tre timmar kostnadsfri juridisk råd-

givning. Den juridiska rådgivningen är kopplad till den hemförsäkring som ingår i ditt medlemskap Det be-

tyder bland annat att rådgivningen gäller även för andra personer som omfattas av medlemmens hemför-

säkring.  

Så här fungerar juridisk hjälp 

Familjens jurist finns till för att ta hand om alla ekonomiska och rättsliga frågor som rör privat- och familje-

liv. Från dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamente men även skattefrågor och regler 

om du ska flytta utomlands. Dessutom finns hjälp vid rättsprocesser.  

 När du har bokat en tid på ovan länk eller på telefon 010-458 08 00 kommer du av Familjens jurists bok-

ningsenhet bokas in hos en jurist för rådgivning. Rådgivningen kommer ske på telefon, det finns även möj-

lighet till rådgivning genom videosamtal.  

 Nedan kan du se alla frågor som Familjens jurist kan hjälpa till med. 

Några av frågorna du kan få hjälp med 

Hur fungerar ett äktenskapsförord och vad ska man tänka på?  

Vad gäller för underhåll och vårdnad av gemensamma barn vid skilsmässa?  

Vem har rätt till den gemensamma bostaden vid en separation?  

Hur gör man bouppteckning och deklaration för ett dödsbo?  

Hur skriver man testamente och hur förvarar man det tryggt?  

Vad händer om arvingar är oense om egendom eller fördelning?  

Hur hanteras försäkringar i samband med separation och dödsfall?  

Hur löser man arvsfrågor på bästa sätt när man har särkullbarn?  

Vad kan hända om man är sambo och en av parterna inte kan betala sina skulder?  

Vilka regler gäller för bodelning vid skilsmässa eller dödsfall?  

Hur kan jag få stöd i en rättsprocess, vem kan företräda mig i en vårdnadstvist?  

Gäller svensk arvsrätt även om vi bor i Spanien? 

 

Så bokar du  

Du kan boka på familjensjurist.se/pappersjuridik eller genom att ringa direkt till Familjens jurist på 010–

458 08 00. Uppge ditt medlemskap i Pappers när du bokar så får du tre timmar gratis.  
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Namn:  Patrik Eriksson 

Ålder: 53 år 

Bor: Folkärna 

Familj: Fru, 3 barn, katt och 

hund 

Arbetar: Skiftelektriker på     

A-Laget 

 MIN HOBBY:  PATRIK ERIKSSON 

Hobby: Styrketräning  

Hur började det? Jag gjorde illa ryggen ganska rejält i 

samband med en rökdykningsövning för 15-17 år se-

dan. I och med det så började jag gå till en kiropraktor 

för att få behandling, där kom då lite träning på tal. Jag 

har ju alltid varit aktiv inom sport även om det varit 

mest fokus på konditionsträning som Lidingöloppet 

och Vätternrundan vilka av jag har några under bältet, 

förutom Karate i min ungdom. Men efter samtalet med 

kiropraktorn så tog jag kontakt med min brorsa Jocke 

som styrketränat mycket och på den vägen är det. Jag 

försöker träna 4 gånger i veckan och har gjort så i 4 år 

nu precis. Ryggen har blivit bättre samt att värk i en  

axel som jag haft problem med har försvunnit. 

Minnesvärda händelser: Ja det måste väl ha varit när vi 

satte upp våra första mål i bänkpress, marklyft, knäböj 

och axelpress och dessa införlivades fortare än jag 

trott.  

Jag tror att ett mål ska man sikta mot för att kunna 

förbättra sig. Speciellt i en sådan här sport där resulta-

ten kan variera från dag till dag. 

Andra fördelar med hobbyn? Ja man blir väldigt med-

veten om vad man stoppar i sig. Äter man för dålig 

mat straffar det sig direkt. 

Utomhusträning 
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Patriks brorsa Jocke 

 

Tre favoriter 

Favoritförfattare: Dean Koontz  

Favoritmusik: Allätare med en viss förtjusning av      

AC/DC och Rainbow  

Favorithjälte/hjältinna i verkliga livet: Rolf Smedman  

 

Skivstångsövningar 


