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Nu är man tillbaka på kassörsstolen efter att har jobbat heltid på Blekeri 2 sen i april.
Klart att sysslorna på facket blivit lidande när man måste
göra allt på fritiden. Så det har varit en tung period, som jag
hoppas kommer att vända nu när man är tillbaka på facklig
tid.
Haft mycket hjälp av Sören, som är vicekassör. Han har tagit hand om mycket av det dagliga.
Ekonomin är fortfarande god och vi ser inga orosmoln
framöver.
Nu ska det bokföras och revision ska snart genomföras. Får
även besök av förbundet och den ekonomitjänst/revisor som
kan hjälpa till med bokföring och liknande sysslor.
I stort sett alla avdelningar inom förbundet har denna tjänst,
så vi är bland de sista som gör allt själva. Det tillkommer
ingen kostnad för oss överhuvudtaget. Så dom ska komma
och informera, och vi i styrelsen ska ta ett beslut därefter.
Annars har sommaren varit bra, med ett väder som jag aldrig någonsin upplevt. Håller på att bygga ut sommarstugan,
så att vi förhoppningsvis kan flytta dit för gott nästa sommar. Så gärna sådana somrar som i år vill vi ha i fortsättningen.
Mikael Gård, Kassör

14-15

Nya regler från A-kassan.

Vikarie / projektanställd?

Information för nyanställda och
även anställda som ej är med i
A-kassan.
Innan ni kommer ner till Röda baracken för
att skriva in er : Glöm inte att ta med ett
anställningsavtal som ni kan hämta hos HR
på Södra kontoret.
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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 procentavgift 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

bosses
SIDa

Hej på er!
Nu när höstmörkret börjar lägga sig över
Värmland så får jag hoppas att ni alla har
haft en riktigt lugn och fin sommar. Man kan
ju inte klaga på årets sommar som var både
varm och solig. Själv så har man bara varit
hemma (+ en å annan resa till Solna) och
laddat batterierna då det kommer att bli en
intensiv höst.
Vi kommer ju nu under hösten att tappa två
medarbetare, en som går i pension (Christina
Svensson) samt en som går över till den
”mörka sidan” (Patrik Nilsson). Återväxten
på Teknik ser dock ljus ut då Monica Hagberg och Amanda Norström tar över som
respektive Ordförande och HSO för Lab.
Pappers och Kartongtillverkningen ser det
dock lite mörkare ut för. I skrivande stund så
har vi inga kandidater till posterna, dock har
vi lagt ut några krokar så vi får väl se om
några nappar.
Vad sker då under hösten. Ja får min del
hoppas jag att det lugnar ner sig lite på HK i
Solna då det har varit många, långa förhandlingar av organisationsförändringen. Vad
som kommer att bli nytt för vår del är att
Gruvön kommer ingå i Division Board tillsammans med Gävle och Frövi/
Rockhammar med Mikael Andersson som
SVP (Senior Vice President). De andra divisionerna blir Paper och Solution och det
ekonomiska ansvaret kommer att läggar på
Divisionerna. Det finns mer info på Intranätet om den nya Organisationen.
Vad kommer vi att jobba med lokalt då. Ja vi
har några punkter som måste ses över. Detta
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kommer att ställa högre krav på sektionsordförandena då en hel del ligger på deras bord.
Om vi börjar med…
Lönesättningen KM7 måste snart komma
igång. När man frågar företaget vad som
händer så svarar de ”Vi tittar på detta”. Men
man ska inte ensidigt titta på lönesättningen
då avtalet säger att: Lönerna bestäms genom
lokal överenskommelse och fastställs i lokalavtalen. Härvid skall hänsyn tas till ansvaret, de befogenheter och den svårighetsgrad
som fastställts i kompetenskraven för varje
befattning och den enskilde arbetarens sätt
att uppfylla dessa krav. Svårigheten är ju att
lönesätta något som man inte fått någon information om hur arbetsbeskrivningarna ser
ut. Och i ärlighetens namn så är det ju inte
bara befattningarna på KM7 som ändras
även nere i flingtorken, lab och ”Nya” Pm4
ändras ju arbetssätten så även där måste vi se
över befattningsvärderingar.
Vi har även en förhandling av fördelningen
av de ”strukturella pengarna” som vi måste
få till på ett bra sätt. Här har sektionsordförandena lämnat förslag som jag ska sammanställa och lämna över till HR. Var pengarna
hamnar kan vi inte i dagsläget säga men
hoppas att det läggs både strategiskt och
nödvändigt med tanke på löneläget samt svårigheten att hitta kompetent/Utbildad personal.
En fråga som alltid kommer upp är, Hur ser
medarbetaren på detta med Lönenivåer? Enligt står del av forskingen så visa den att lönenivån inte leder till långvarig motivation i
arbetet, den kan bara leda till missnöje, om
den upplevs orättvis. Det viktigaste är att

lönen upplevs rättvis och marknadsmässig
för medarbetarna.
Och sen har vi även överläggningarna med
de sista övertaliga. Efter att förbundet var
här och tillsammans med Industriarbetsgivarna kom överrens om att inte vara överrens la företaget ett varsel på de övertaliga.
Det som hände sedan var att de överklagade
beslutet om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
med hänvisning till kompetensbrist. Dessa
förhandlingar startar nu i oktober och vart
detta leder vet vi i dagläget ingen om. Företagets inställning vet vi ju då varslet lades
dagen efter att förhandlingarna ”strandat”.
Sen har vi ju de gamla stötestenarna kvar,
Samverkansavtalet och detta med befattningsbeskrivningar och arbetsbeskrivningar.
Detta kommer att aktualiseras då detta kommer att ingå i bedömningen vid medarbetassamtalen. För hur ska chefen kunna bedöma
vad vi gör och lägga en utbildningsplan en-

ligt ”Nya” Performance Management om
inte vi har en klar bild av vad vi ska göra.
Vi ska med detta nya sätt bedömmas enligt
5 grunder, inte betygsskala, över förväntanenligt förväntan hög-enligt förväntan- enligt
förväntan låg samt under förväntan. EX.
Enligt förväntan: Medarbetaren möter de
förväntningar som ställs inom rollen, och
levererar på alla de delar som är avgörande
inom befattningen, gällande yrkeskunskaper, värdebaserade beteenden och måluppfyllelse, utifrån den senioritet som medarbetaren har. Utvecklingen går helt enligt plan.
Som sagt om detta är normen så bör befattningsbeskrivningarna vara bättre skrivna.
Vad har vi mer i pipelinen. Jo visst vi diskuterar nytt lönesystem med HR om ett
hållbarare lönesystem. Detta arbete är bara i
sin linda och kommer att ta sin tid. Vi kommer inte att ändra på lönesystemet om inte
ni medlemmar tycker att vi ska göra detta.
Detsamma gäller det andra projektet som
företaget håller på med ”Ett hälsosammare
skiftschema” här har gruppen tagit fram
några förslag som vi kommer att titta på.
Här återkommer vi på medlemsutbildningen.
Sen kommer det säkert att dyka upp flera
andra problem, positiva som negativa, under hösten som vi får lösa efterhand. Detta
kommer troligtvis att bli det enda numret av
kvartingen under hösten då vi inte har varit
rätt bemannat i baracken sedan årsmöten
p.g.a. flera orsaker. Så ha en fortsatt trevlig
höst å tänk på er säkerhet för det är inte för
Gruvöns skull man ska följa regelverket
utan för sin egen och anhörigas skull då familjen säkert vill ha hem er i samma skick
som när ni gick till jobbet.
Tills nästa gång
Bo Knöös
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SHSO

Tf. Stefan Johansson tfn 41778

Arbetsmiljön är viktig
Varför är det viktigt att jobba med säkerhet?
Alla som jobbar ska kunna komma hem på kvällen med tio fingrar, två ögon,
inga brutna ben och må bra.
Våra attityder är svåra att ändra på och attityderna påverkar säkerhetsmedvetandet. Det finns en fara med lång erfarenhet. Montörer med lång erfarenhet kan säga "Jag har jobbat med detta i 20 år, och det har alltid gått bra."
Men det räcker med att falla från hög höjd en gång,
Det som kommer att ske nu är att vi ska köra ett program som heter TSF tillbud och skadefri som det går att läsa om på vårat intranät. Dom har redan
börjat på våra andra bruk i koncernen och jag har pratat med mina andra kollegor på andra bruken tycker detta är bra.
Vårat Km7 bygge är i full gång och Morgan Jakobsson som är med i NeXT
har fullt upp med att få ut några skyddsombud till NeXT för nu börjar vi ta
över mer och mer. Men detta måste vi försöka lösa tillsammans och hjälpa
varann på våra respektive skyddsområdenområden
Ja sitter just nu att planerar in en dag som vi ska träffas alla skyddsombud för
en liten utbildningsdag. Respektive Hso för meddelar när dagen är fastställd

Tänk på Din säkerhet och varna andra om du upptäcker fara.
Bryt&Lås är det som gäller Alltid!
Ha det gött Stefan Johansson
0727105935 0555-41778
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PERSONALSTIFTELSEN SOCIALA FONDEN
OCH
KULTURGRUPPEN INFORMERAR

Sociala fonden personalstiftelsen.

KULTURGRUPPEN.

Verksamheten sociala fonden som
har hand om fondens finanser går
skapligt och gör att vi kan hålla den
budget som krävs för att driva fondens olika delar.
Personalstiftelsen som har hand om
stugverksamheten och hotell uthyrning går stuguthyrning bra och en har
bra nivå på de mesta platserna. Men
det finns en viss oro att nåt objekt på
kusten (Tången) är för dyr uppvärmningskostnad och beläggningen inte
är bra. Vi på 96an tycker att det fortfarande finns saker som gör att vi ska
behålla Tången. Det finns möjlighet
att skaffa ett billigare uppvärmningsalternativ, göra om stugan som isolera golvet mellan våningarna om
ljud från övervåning är problem. Att
få nått objekt med den miljön runt
omkring, bergen inloppet Kungshamn- Smögen och badplatser efter
bergen. En sak att tänka på är innan
försäljning, är att få möjligheten för
att få köpa nått annat med samma
förutsättningar är väldigt dyrt på kusten. För det är väl kusten som gäller
när ett objekt säljs där ska det väl investeras ett nytt där? För om vi ska
köpa utomlands och samtidigt tänka
miljö då känns det lite fel.

Hej nu har vi precis lottat ut 5st vinnare
Tomas Ledin som kommer ut på intranätet.
Det som väntar nu är utlottning på Freddie Forever i oktober samt Per Gessle i
november sen är det inte klart vad som
blir i december och början nästa år. Men
önskemål på olika aktiviteter är välkomna till Röda Baracken. Och hockeybiljetter har lottats för höstens matcher
och finns att se på intranätet och hemsidan sedan kommer det att lottas ut biljetter i december för vårsäsongen dessutom kommer nog en del extra biljetter
som man får för att man har årskort att
lottas ut.

Hotell som fonden hyr på helger i
stockholm- Göteborg är Stockholm
skapligt uthyrda men Göteborg är det
sämre och blivit en dyr post som man
kollar på om det finns något bättre
möjligheter att godo se till destinatärerna.
Sociala Fonden/ Anders Berntsson
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Kulturgruppen/ Anders

GDPR liten sammanfattning

Som ni säkert sett och uppmärksammat på både hemsidor på internet, och även fått
hemskickat från banker och myndigheter, så har en ny förordning trätt i kraft.
Den gäller alla föreningar också, som hanterar personuppgifter.
Här är några viktiga riktlinjer för oss, som exempelvis arbetar med en förening eller i en
annan organisation med medlemmar, som Datainspektionen tagit fram.

Hantera personuppgifter i en förening - 4 principer!
Ändamålsbegränsning

Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att
behandla uppgifterna senare för något annat.

Uppgiftsminimering
Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

Korrekthet
Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och
uppdatera dem vid behov.

Lagringsminimering
Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs.
Källa: Datainspektionen.se

Vi har nu tagit beslut på att ett säkerhetsskåp och låsbara postfack ska inhandlas på
fackbaracken, samt att alla ev. dokument förvaras i låsbara skåp bakom låsta dörrar.
Detta för att säkerställa att alla uppgifter hanteras korrekt.

Tur att det var grillförbud i somras

7

Studier
Tfn. studieorganisatör 41487

Nu har vi kommit till studier, där jag, Mikael Gård har tagit över efter Christina Svensson,
som ska gå hem i pension. Tack Christina för ett mycket bra jobb. Ska försöka gå i hennes
fotspår till en början, men kommer väl när man varit på utbildningar o.s.v , bilda sej en
egen bild om hur jag vill lägga upp det.
Ska när detta skrivs iväg på både studieorganisatörskurs och även konferens, där jag förhoppningsvis ska få in nå´t som fastnar i skallen, och som jag kan använda i praktiken här
på avdelningen.
Medlemsutbildningar hade vi under våren, med gott deltagande. Samt som vanligt kommer 3 nya tillfällen: 31/10 – 7/11 – 14/11.
Vi siktar på som vanligt att vi kör avdelningens saker på förmiddagen, och efter lunch hoppas vi få polisen och dra lite om hur det ser ut i Grums i synnerhet, och i Värmland i allmänhet.
Vad som kommer upp:
•
Nytt lönesystem, synpunkter, förslag, diskussion.
•
Försäkringar, med Folksams representant: Erik Hjorth
•
Polisen rapporterar: Allmän bild om brottsfronten i Grums
•
och Värmland: Lennart Hynynen
•
Vad händer inom koncernen?
•
Allmän information och frågor.
•
NEXT generation, vad, hur, varför?
Om ni har något önskemål om vad som ska tas upp, hör av er till Mikael Gård tel: 41487
Några är iväg på lite fackliga utbildningar i o m att vi har blivit några nya i styrelsen efter
årsmötet. De har varit iväg på en första omgång, och ska iväg igen lite senare under året.
Så det rullar på ganska bra.
Hur kan man då ta reda på vilka kurser och utbildningar som finns? Det är bara att klicka
sig in på pappers.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 studieorganisatör, för då skickas även
en förhandsanmälan
om ledighet till arbetsgivaren den rätta
vägen. Mikael Gård,
Studieorg.
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SEKTION MASSATILLVERKNING

Hej igen alla på massatillverkningen.
Lite smått och gått ifrån början av året 2018.
Har varit den traditionella äggpromenaden
med bra uppslutning på långfredagen även i
år. Nu är våren insjungen och 1:a maj tåget
gått. Vi har även haft RS-18 som vi hade
längre lagt pga. Indunstningen byggdes om
från 10 bar ånga till 3 bar ånga, samt nya effekter och det var tuff uppstart på dom olika
avdelningarna.
Då är vi igång igen efter den underbara sommaren som har varit i år. Hoppas att ni har
haft en bra semester med mycket bad eftersom det var så varmt så det gick inte göra
något under dagarna. Jag hade första perioden
sedan jobbade jag under juli/aug på P7. I nuläget så jobbar jag dagen med facket samt är
även med som skyddsombud på Km7. Under
sommaren har det varit krångel på fabriken
som har varit besvärlig med bemanningen
men dom som har hjälpt till måste vi tacka för
att ni har ställt upp. Enligt vad Marita säjer så
har det varit svårt att få till bemanningen under sommaren pga. några som har kort/lång
sjukfrånvaro. Men än en gång så gick det i år
igen. Sen får vi tacka sommaravlösarna som
har varit där det går att sätta in dom och även
dom som har gått i pension under året. Vi får
hälsa dom nya som har kommit till massatillverkningen efter sommaren som operatörer på
dom olika avd. Det har inte hänt så mycket än
från dom olika avdelningarna, men det drar
igång med möten under hösten på sektionerna. Jag kommer senare med info om det dyker
upp något intressant. Företaget håller på och
tittar på ett nytt lönesystem så vi får se vad
dom kommer fram till. Själv så tycker jag att
vi har ett bra lönesystem idag. Annars så
håller en del på med utbildningar där det behövs.
Under hösten så kommer det bli medlemsutbildningar igen. Datum för dom är 31/10 –
7/11 – 14/11. Anmälan till studieorganisatör
Mikael Gård på telefon 41487 senast fredagen
veckan före utbildningsdagen. Ni är varmt
välkomna till dom har dagarna.
Sen vill jag att ni är försiktiga i fabriken samt
att ni har varselväst eller jacka så att ni syns
där ute.
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Vid denna stund så har jag inget mer att
skriva om. Men än en gång så kom in till
mej i baracken eller om ni springer på mej
där ute i fabriken om ni grunnar över något.
Var försiktiga och sköt om er.

peter.svensson@billerudkorsnas.com
Telefon 41486
Ordförande Massatillverkning
Peter Svensson
HSO MASSATILLVERKNING

Hej alla på Massatillverkningen
Nu har vi haft revisionsstoppet, och det har
varit ett lugnt stopp, men det har varit lite
längre i år på grund av indunstningen.
Igångkörning efter ombyggnad. Annars
tycker jag att det har varit ett ganska bra
stopp, skydds och säkerhetsmässigt.
Sedan har det tagits i drift en ny pumpstation som startade upp bra och smidigt.
Har varit med på skyddsronder under stoppet på bland annat löv/renseri, som såg bra
ut, inte mycket att anmärka på där.

På barrsidan var det lite si och så med ställningar. Det fanns ett antal utan märkningar
på, och så var det några som saknade
skyddsglasögon. Men det är mycket nya
entreprenörer som är där nu, med mycket
utländsk arbetskraft vid både standpipe och
CTMP. Svårt att göra sig förstådd, men som
tur är finns teckenspråk så man kan förklara
detta med glasögon och hjälm.
Men folk måste bli bättre på att använda
fallskyddsselen som är till att förhindra mot

fall från höjd, men det verkar inte som om
man bryr sig om det värst mycket.
Selen måste användas vid arbete över 2 meters höjd och ska vara förankrad även i skyliftar. Slarvas lite väl mycket med detta.
Många sätter på sig selen men krokar inte i
den när dom står i liften.
På Lut och Ånga var det bra ordning och
reda i pannhuset, men även på denna avdelning fuskas det med glasögon, även om det
blivit klart mycket bättre överlag.
Det var en riktigt bra sommar, med mycket
sol och bad, så batterierna är laddade inför
hösten och vintern.
Har börjat med ordning och reda på avdelningarna, med städning en hel dag, som var
välbehövligt på de flesta ställen runt om på
fabriken.
Ha en skön höst önskar Johan Andersson,
HSO massatillverkning
SEKTION EFTERBEARBETNING
Efter vårstoppet som blev lite längre än
väntat och för att få rullar på våra mottagningsband. Det behövdes inte mer än nån
vecka så började lagret i pm6 att fyllas.
Problemet är att vi har massa pappersrullar
i lagret men inte tillräckligt med lastuppdrag. Varför? ja detta beror ju på olika faktorer att vissa order från pappersmaskinerna
som är körda och ska inte lastas till kund
förrän långt fram i tiden, samt att en bättre
samkörning mellan lastning och lastuppdrag som läggs ut måste bli bättre. Vi kan
inte ha vissa perioder under veckan som vi
arbetar och det inte finns lastuppdrag att
tillgå fast vi har ett överfullt magasin.
Under stoppet hade vi problem med kraftigt
regn i omgångar som det blev vattenläcka i
taket mellan pm6 och nya taket över nya
perrongen där det inte var tätt. Och som orsakade en del vattenskador på rullar utanför
nya perrongen i flutingmagasinet. Stoppet
innebär också att trivselbidraget utnyttjas
av en del utlastningspersonal på lite nöjen.
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Började med hård kamp vid nöjesfabriken
med bowling som efter en timmas bowling
kunde segrande laget utses, där lagkaptenen
Emelie var ankaret i laget, bästa individuella resultatet var Jörgen Hagström. Sedan
bar det iväg till Baron` där vi hade prisutdelning och mat som var utmärkt.
Sommaren börjar som vanligt med ett antal
semestervikarierna som kommer och får
träna för att sommarsemestrarna inte ska
fallera. Vissa hade inte varit på utlastningen
förut men har fungerat bra och med dom
förutsättningar en del hade att man inte
hade kört pappersrullar förut så gjorde man
det bra.
Truckar ja det är något som vi har haft problem med, att verksamheten fungerat är ju
tyvärr tack vare att fabriken inte fungerat
som den ska under sommaren annars har vi
nog inte klarat av få iväg transporterna i rätt
tid. Men ska vi ha en bra fungerande arbetsmiljö så behövs en tillförlitlig truck och
ett jämnare flöde på lastuppdrag så en del
toppar blir borta i lastningen. Truckgruppen
ledd av Kent D håller på att kollar upp vår
nya truck Linde så att de ska passa vår
verksamhet i de olika lastområden på bruket samt vilken typ av aggregat som behövs. Detta jobb har inte varit alldeles enkelt då förutsättningarna ändrats under resans gång och skapat problem. Men det
verkar som de flesta problemen ändå löser
sig i slutändan.
HSO/ORDF Anders Berntsson
NEXT INFRASTRUKTUR.
Nu närmar sig starten på KM7 och vad det
innebär för oss som att loket och utlastningen ska slås samman. Men först ska nya lokaler för omklädningsrum med bra möjligheter samt ett stort kök då vi blir flera som
ska vara samlade i dessa lokaler. Detta projekt pågår och är inte klart än, men att någon typ av moduler utanför befintlig matsal
flutingmagasinet är inte helt otroligt.

Nya rullagret börjar ta form då det mesta i
lagret är klart förutom vissa jobb i teknikrum samt sprinkler i taket och visst
brandjobb i magasinet är väl det största
sakerna. Sen ska magasinet besiktas i
olika delar av magasinet under hösten och
är nog inte helt klart förrän årsskiftet. Nu
börjar jobben med hur vi vill att magasinet ska utformas för bästa och säkraste
sätten. Vissa saker kan man kanske inte
lösa förrän rullarna börjar komma och ser
storlekar på vissa kunders orderstorleks
rullantal.
Vt kaj åt öster är för kort och gjordes ett
test för att se om det kan lastas från porten
och ut mot lastbilen, och sedan backa tillbaks in igenom porthålet. Detta verka
kunna fungera då Linde trucken har en
backkamera så man ser vägen bakom sig
i en monitor och förenklar passeringen
genom porthålet. Och blir det en port till
så kan man lasta lastbilarna vid västra kajen utan att det ska skapa några större problem.
Nu hoppas vi på en tid av mindre strul av
olika saker samt en bra start på vår verksamhet i det nya rullagret.
Flingmagasinets förändringar är ju också
lite problem då vi inte kan använda nya
billastkajen för arbete på KM7 gör att
grinden för gångstråket förhindrar detta,
och att tiden innan detta kan ändras verkar
bli längre än lovat. Nya utfarten för billastningen har inte riktigt hittat rätta måtten på öppningar ut mot KM7 så är inte
riktigt aktuellt än.
Skydd/Next
SEKTION LAB.

Hej på er!
Som de flesta vet så har Christina Svensson lämnat sina fackliga uppdrag. Jag,
Monica Hagberg har tagit över som Sektionsordförande för Lab. Vet inte riktigt

vad jag gett mig in på men ska försöka å
lära mej ;-) Christina har lovat vara
backup! Jag har även varit Suppleant i avdelningsstyrelsen sedan ett år tillbaka, ingår även i kulturverksamheten. Å vem är
jag, har jobbat på Gruvön ca 18 år varit på
Lab för det mesta men även varit placerad
i P-bruket en kort tid. Jag är 54 år gift tre
vuxna barn och två barnbarn. Jag tycker
om att vara ute och gå i naturen. Reser en
hel del också till sol och bad. Den närmaste tiden ska jag nu försöka sätta mig in i
vad mitt uppdrag innebär.
Det som hänt på min avdelning nu är att
alla laboranter både nya å gamla har gått
en ”Befattningsutbildning för laboranter”
fyra dagar teori och några dagar praktiskt.
Har varit ett bra sätt för våra nya laboranter från P-bruket å lära känna oss
”gamla”. Några nya har redan kommit till
oss för att stanna och sen kommer de
andra eftersom de kan gå från sina befintliga arbeten. Vi har nu i september fått in
10 projektanställda som ska lära sej, så att
vi andra skiftlaboranter i December ska få
utbildning på KM7. Alla har också fått
reda på vilka skiftlag de ska tillhöra från
1/1-19. Nu hoppas vi bara alla ska trivas
hos oss och önskar er varmt välkomna!
Hoppas också att alla renoveringar här
snart är färdiga, är lite av en byggarbetsplats här hos oss på våning tre i Centralverkstaden.
Nu hoppas vi på en fin höst.
Monica Hagberg
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HSO-LAB

mestern -19 på KM7 kommer att lösas,
dock inte färdigdiskuterat.
Flutingbruket, kikas det på förutsättningarna att köra RM7/Sal på 3 man. Riskanalysen som SKA ha gjorts eller ska göras
efterlyses från personalen och skyddsombuden på Flutingbruket. Frågan om och hur
beklädnadsbyte på maskin påverkas med
mindre bemanning, har belysts från Maskinpersonalen på PM6. Torsdagsmötena
som varje skiftlag har kört under vintern/
våren körs igång igen och är planlagt från
V.38.
Oavsett vilken avdelning vi är på. så kommer 2019 bli ett tufft år, med många interna
utbildningar, igångkörning och med att
forma och hitta sin plats i de nya arbetslagen.
Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd,
och att vi framförallt lyssnar och bryr oss
om varandra när det är som hetast ute på
våra arbetsplatser. Vi får aldrig glömma att
vi alla är olika och har olika förutsättningar
för att nå det gemensamma målet, d.v.s. att
få ut den säljbara rullen till logistik som i
sin tur lastar på den för resan till kunden,
som i sin tur betalar ut våra löner.
På sektion papper och kartongtillverkningen sker det också förändringar. I skrivande
stund så är det inte klart om vem som kan
tänkas axla manteln som sektionsordförande, detta gäller även HSO delen på Papper/Kartongtillverkningen, men det jobbas
febrilt med detta.
Det som har hänt är att jag redan i höst kliver in i min nya roll som tjänsteman och
teamleader, på pappersbruket. Jag kommer
att jobba som teamleader på B-laget från
våren -19, och är övertygad om att det
kommer bli en utmaning som blir tuff men
väldigt kul.
Hur kan man sammanfatta min tid som SO,
HSO och sektionsordförande. Det har varit
en lång lärorik tid som bestått av AJ/ OJ,
skratt, gråt, förhandlingar, projekt, skyddsronder osv. Det har varit en ofantlig lärorik
tid som man haft i och med dessa roller.
Det är inget som jag velat ha ogjort om
man kan sammanfatta det så.

Nytt huvudskyddsombud på skiftlab är
Amanda Norström, 25år ifrån Karlstad.
Har jobbat på skiftlab sedan 2013 och varit
skyddsombud i ca två år. Jag tycker det ska
bli intressant att bli ännu mera involverad i
skyddsfrågor och även få se hur de behandlas på de andra avdelningarna.
Jag har varit med på flera HSO-träffar sedan årsmötet och det känns som jag börjat
hitta min roll, och jag har redan hunnit vara
iväg på några utbildningar, men har fortfarande massor kvar att lära mig. Vilket ska
bli kul och jag ska försöka göra mitt bästa.
Vi har ett nytt skyddsombud på lab som nu
under hösten ska på Bam-utbildning.
Det är även många nya inne på lab på upplärning och jag vill att vi alla laboranter
tänker lite extra på säkerheten. Inga genvägar och använd den skyddsutrustning som
finns. Den finns för våran skull!
Tveka inte att ta kontakt med mig eller
några av våra skyddsombud på skiftlab om
ni har några skyddsfrågor.
Amanda Norström
SEKTION
PAPPER OCH KARTONGTILLVERKNING
Hej på er!
Varm och solig sommar har vi haft, och jag
gillar det. Varje semesterperiod har fått sin
beskärda del av både värme och sol i år.
Mycket har hänt sedan sist med organisation -19, med förhandlingar ÖT och dylikt.
Vad det gäller -19 så har samtliga fått sin
skifttillhörighet på pappersbruket, och även
fått reda på vem som blir närmsta chefen
på skiftet.
Vad det gäller KM7, så påbörjades lönediskussionen under sommaren, vägens ände är
inte nådd ännu. Under sommaren -18 påbörjades även diskussionerna kring hur se-
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Framtiden inom det fackliga arbetet kommer att bli en tuff period, med organisationsdiskussioner, löner, säker arbetsmiljö,
semestersituationen, med mera. Jag hoppas
innerligt att det kommer lösa sig med en ny
ordförande och nytt HSO inom en snar
framtid.
Jag vill med detta tacka för min tid med det
fackliga/ skyddsarbetet inom sektion produktion pappers avd.96.
Ordförande/HSO Papper och Kartongtillverkningen
Patrik Nilsson

HSO - FLUTING

Vi har firat att PM6 har fyllt 50 år.
Samtliga på PM6 och utlastnigen fick en
tröja i present samt blev bjudna på smörgåstårta. Det uppskattades av många.
Vi har också haft en heldag med städning
och ordning och reda på PM6. Jonathan,
Anna-Karin, samt Stefan Hagman var utsedda att vara med hela den dagen för att
snygga till på PM6.
Chefen för papperstillverkningen Peter
Johnson var också engagerad och var med
Anna-Karin och Jonathan under förmiddagen. Det var uppskattat.
Mycket bra samarbete med transport som
var behjälplig och körde bort mycket skrot
och skräp under den dagen.
Om vi skall kunna ha det fint, rent, och städat på våra arbetsplatser så måste alla
hjälpa till att bidra till det. Lite mer engagemang från samtliga skiftlag så blir det säkert bra på sikt.
Det är nog bra att ha en heldag med focus
på städning, och ordning och reda varje år
framöver.
Det som måste förbättras är städning efter utförda projekt, beställaren har ett
stort ansvar att kontrollera att allt är okey
innan firmorna skickas hem. Alldeles för
många gånger får vi själva städa upp efter
utförda projekt.
Vi har också fått en investering beviljad till
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att uppgradera till elektriska bromsar på
omrullningsmaskinen, Anne-Mette Bredstu
är med som so i det projektet.
Det kommer också att utredas åtgärder för
att förbättra säkerheten vid svavelsyrahanteringen, där är Johan Myren med.
Vi har många projektanställda som har lite
olika långa anställningar, någon har fram
till mars 2019, andra har året ut. Vi har
också en projektanställd som jobbar dagtid
för att mala utskott, hon är anställd till oktober ut och vet i dagsläget inte hur det blir
sen.
Vi vet att behovet av att mala inte kommer
att minska i framtiden, frågan är bara vem
eller vilka som skall sköta den biten.
Vi har en hel del utbildningar som pågår,
positivt att vi har en tjej Malin Löfkvist
som utbildar sig till maskinförare och inte
bara killar.
Vi har också köpt nya bestick, knivar, muggar och tallrikar till våra kök. Malin och
Moa har varit på IKEA och handlat, mycket
bra.
/Leif

SEKTION UNDERHÅLL

Hej på er
Jag ska berätta vad som hänt under våren
och sommaren. Vi har tagit över mycket på
KM7, så nu har vi folk på området som tittar till skydd och säkerhet. Där är det
mycket folk i rörelse och de vill bara arbeta
på, och det är då det händer olyckor, så det
är bra att det finns folk som sköter säkerheten.
Vi har haft ett vårstopp, och det gick bra,
men sedan har fabriken gått dåligt, så nu
hoppas vi att fabriken kommer gå bra fram
igenom. Under sommaren har det varit underbemannat med personal, och dagpersonalen har gått skift, och då har det fattats
folk på de olika områdena på dagtid. Speciellt på el-sidan där det var bara några få på
hela Gruvön, och det får inte upprepas
nästa sommar för det sliter hårt på personalen.

Detta är ingen säker arbetsplats för de
drabbade. Nu har det börjat att anställas
medarbetare på de arbetsplatser där det
fattas, och får de ej tag i personal så får
de ta in extern tjänst på platsen. Men då
måste de skriva på att det är en resursförstärkning.
De har börjat att titta på ny löneserie,
och det är bra för då får vi bort de osynliga taken i vår serie. Nu hoppas jag
verkligen att vi kommer överens om
hur vi kan vandra i den.
Jag har varit till Skoghall på fritidsnämnden, och där togs det upp om försäljning på det stora huset Tången vi
har i Kungshamn. De tycker att det kostar för mycket i driftkostnader som är
ca 90000kr/år och det blir en dygnskostnad netto på 490kr. Det gick till
omröstning, och vi i 96:an tyckte att vi
ska behålla det, för det är svårt att få
tag i något annat på kusten för de pengarna. Hotellen i Göteborg var även på
tal att ta bort, på grund av för låg beläggning, men det är bara ett förslag till
styrelsen, så vi får se vad som händer
med de objekten.
Under hösten kommer det att bli Med-

lems utbildningar, och det är tre tillfällen, 31 okt, 7 och 14 nov.
Folksam kommer, och ni kan beställa
tid hos Erik för att få en genomgång av
era försäkringar, och hur pensionen ser
ut. Fixa Mobilt Bank ID innan, annars
kan han inte hjälpa er. Kom ihåg att anmäla er till Mikael som är studieansvarig.
Jag önskar er en fin och trevlig höst.
Sören Johannesson. Ord/HSO underFörsäkrings- och pensionsinfo
Erik Hjorth, den nya försäkringsrådgivaren, kommer att vara med på våra
utbildningsdagar. Han kommer då att
boka upp tider med er som vill träffa
honom, under ett antal möten under
vintern. Ofta så kommer inte så många
dagarbetare på medlemsutbildningarna,
så ni kan komma ner till baracken till
Mikael Gård/Sören Johannesson och
hitta en tid för rådgivning. Så ta med
kalendern/skiftschemat och boka in er
på tiderna som finns tillgängliga. Ev
återbud på dessa tider tas med honom
personligen och inte genom oss på baracken.

Christinas svanesång
Nu är det snart dags för mig att gå hem och syssla med annat. Någon brist på
sysselsättning i framtiden finns inte, det blir gott att slippa skynda med allt och
passa klockan hela tiden.
Tiden som fackligt förtroendevald har varit helt fantastiskt rolig och stimulerande. Redan nu känns det lite märkligt att inte vara med i allt och rota, eftersom jag den här sista tiden ägnar mig åt kompetensöverföring och inte
längre är förtroendevald i någon bemärkelse. Lagom nertrappning, kanske?
Ett stort varmt tack och hej till alla kollegor och medlemmar som jag varit i
kontakt med genom åren och lycka till med allt ni företar er i framtiden, med
god hjälp av era nya förtroendevalda i sektioner och styrelser.
Christina Svensson
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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 direkt 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.

VIKTIGT !
Tandläkarräkningar för 2019 (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 innan, inte kunna nekas den nya begärda ledigheten om det inte innebär ”synnerlig olägenhet” för arbetsgivaren.
Vet du att det finns en studiefond hos 96:an att söka lite pengar ur? Det gäller för gymnasiestudier 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 blankett.
Om du är sjuk en längre tid, föräldraledig, flyttar, blir arbetslös, börjar arbeta hos annan arbetsgivare, byter namn, går i pension, börjar studera eller på något annat sätt förändrar din
status så ska du meddela detta till vår avdelning, ring 41487 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 avgiftsbefrielse 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, premiebefrielse. 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.
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Personalförändringar på baracken
Sen förra numret har Mikael Gård tagit över Christina Svenssons och Leif Jonssons roller på 96:an.
Christina ska gå i pension och Leif ska trappa ner inför den samma.
Christina hade rollen som kanslist, studieorganisatör, samt redaktör för Kvartingen.
Leif var avdelningens försäkringsansvarige.
Dessa uppgifter har nu jag tagit över, och försökt lära mig så mycket som möjligt den
sista månaden. Har nämligen jobbat heltid på Blekeri 2 fram tills 3 september.
Så vissa saker kommer att släpa efter ett tag tills jag fått ett grepp om allt.
T. ex tandvård kan ta lite längre tid, samt lite andra saker som har kommit i andra hand.
Samma med försäkringar, som jag kanske inte kan svara på, på rak arm, men då återkommer jag nästa dag med ett svar.
Har ju även kassörsrollen sedan tidigare, som jag nu kommit ikapp med igen.
Kvartingen kommer i fortsättningen ut en gång på hösten, och en gång på våren, fram
tills annat bestämmes.
Vi får väl se hur detta nummer artar sig, och jag tar gärna emot synpunkter och givetvis
insändare från er läsare.
Vi får väl även önska God Jul och Gott nytt år, kanske lite tidigt, men detta är årets sista
nummer.
Mikael Gård

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 sista april.
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