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Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 24 januari. Se till att
lämna in ert material
senast den 21 januari.

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

Ordföranden har ordet

-3Det lackar mot jul och många längtar säkert efter jullugnet, men
upplever sig kanske ändå stressa mer än vanligt. Jag tror att
många upplever att de stressar när de rusar från det ena till det
andra. Den typen av stress gör oss givetvis trötta och den kan
inte alltid planeras bort.
Men det är inte främst den typen av stress som är skadlig utan
det är den stress som uppkommer av att du och jag upplever att
vi inte räcker till. Att vi inte har tillräckligt med tid för allt vi
önskar göra eller att vi inte orkar med alla inre och yttre krav
som ställs på oss.
Denna allvarligare typ av stress som vi utsätts för är egentligen
att alltid vara presterande utan vila, eller att ständigt oroa sig.
För de allra flesta, så räcker det med att göra sådant som man tycker om att göra, men som inte
upplevs som kravfyllt. Du behöver inte göra yoga eller mindfulness för att pulsen ska gå ner eller för
att du ska må bra. Det räcker med att slänga sig i soffan, ta en bastu, äta en god middag, sitta
framför en brasa, att promenera i skogen, sova en stund. Ja, listan är lång vad vi som individ
upplever som återhämtande. Det är just det som är hemligheten. Vad gör du för att varva ner och
återhämta dig?
Ge gärna dig själv en reflektionsstund under julen och fundera på det själv eller tillsammans med
andra. Hur kan vi hantera vår tillvaro på bästa sätt utan att hamna i utmattning?
Den viktigaste typen av återhämtning är faktiskt att sova. Helst sju till åtta timmar per dygn. Det är
till och med gynnsamt för vikten. De flesta vet att det är viktigt att äta bra och röra på sig och det
ska vi givetvis göra! Både en bra kost och rörelse i någon form bidrar till hälsa och minskad stress
för de allra flesta. Att goda relationer är bra för hälsan talas inte lika mycket om, men den delen i
våra liv är oerhört viktig för att vi ska må bra. Har vi stöd från nära och kära blir vi till och med
mindre stressade.
Nu väntar en tid då vi kommer att ha chansen att tillbringa mer tid med de vi älskar och trivs att
umgås med. Kom då ihåg att det kan ses som en stresshanteringsmetod.

Förbundsmöte
För övrigt pågår det som vanligt den här tiden på hösten/vintern massor av saker, Exempelvis
förhandlingar, konferenser och möten med mera. Bland annat har Pappers haft ett förbundsmöte.
Förbundsmötet som gick av stapeln den 21-22 november vid Vidbynäs gård utanför Stockholm.
Där behandlade och beslutade vi bland annat förbundets verksamhetsplan för 2019.
Vi behandlade även de motioner som inkommit till förbundet. Bland annat Papperstreans motion
om fritt val av arbetstidskonto för nyanställda. En motion som handlar om att nyanställda ska få
samma möjlighet att själva välja om man vill fördela tiden i arbetstidskontot mellan ledig tid,
pensionspremie eller kontantbetalning. Regeln idag är för alla nyanställda att, under fem första åren
sätts avsättningen in som pensionspremie, vilket är fantastiskt bra! Men det är en rättvisefråga att
själv få välja mellan de här tre alternativen. Beslutet blev att ta med detta önskemål till kommande
avtalsrörelse.
Gästtalare var Johan Danielsson från LO som är LO-förbundens gemensamma kandidat inför EUparlamentsvalet på Socialdemokraternas lista. Det är första gången samtliga av LOs
medlemsförbund presenterar en gemensam kandidat. Johan vill säkerställa att alla som arbetar i
Sverige gör det enligt svenska kollektivavtal, det vill säga att EU:s inre marknad inte leder till
konkurrens med löner och arbetsvillkor.

-4I något av kommande nummer av Karskäringen kommer Johan att få möjlighet att presentera sig själv och varför vi
aktivt ska engagera oss och gå och välja i EU-valet den 26 maj 2019.
Förbundsmötet beslutade att anta förslaget till budget vilket innebär att medlemsavgiften blir oförändrad, förutom en
liten höjning av grundavgiften för bland annat pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Inte helt utan diskussioner på
Förbundsmötet, men beslutet blev så. Kommande medlemsdialog kommer att handla om medlemsinflytande i
avtalsrörelsen, EU-valet, med mera. P-A Pettersson 2-vice ordförande på förbundet kommer till avd 3 för detta
någon gång under våren-19.Då vill han träffa Pappers avd.3s medlemmar, ombud och styrelsen för att diskutera
dessa ämnen. Mer info om det besöket i kommande nummer.

Julträff med skyddsombuden
Vi har återigen genomfört en heldags informations och utbildningsträff för våra uppskattade skyddsombud. Platsen
denna gång var Scandic Hotell Väst. Till årets skyddsombud valdes Leif ”Mella” Mellin och Anders ”Blomman”
Blom för sitt arbete som skydds/huvudskyddsombud och engagemang som försäkringsansvariga. Vi vill också rikta
ett stort tack till alla våra duktiga hårt arbetande skyddsombud. De gör ett jättejobb utöver sitt ordinarie arbete.
Tack!

Barnjulfesten
Facken vid Gävle Bruk bjuder in alla anställda med barn och barnbarn till 71:a barnjulfesten, Barnjulfestens
ansvarige Göran ”Klacken” Larsson lovar att det blir ett rejält drag, med dans kring granen, saft, bullar och kaffe,
film samt gottpåse av Tomten förstås.
Biljetter finns att hämta vid Portvakten och Huvudkontoret.

God Jul
Julen knackar på dörren med allt vad det innebär. Det är alltid lika trevligt när det blir jul och man får träffa släkt och
vänner, öppna julklappar, äta julmat, spela spel, och bara få mysa med sina nära och kära. För min del kommer
tankarna att vara vid min lilla mamma som somnade in för några dagar sen. Trots sin ålder var hon stenklar och
otroligt insatt i allt som hände. Jag saknar redan samtalen med henne, besöken vid Pukslagarvägen där hon bodde
sista tiden och allt trevligt vi hade gemensamt.
Jag tänker även på de som måste jobba och slita hårt under jul och nyårshelgen, alla de som sitter ensamma, kanske
första julen efter att man mist en nära livskamrat och inte har några som man kan fira jul med.
Sist men inte minst, KOM IHÅG, Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt!

Tack för året som gått
God Jul och Gott Nytt
År önskar
Kjelle
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Förhandlingsrapport
Reducerad u-tid 2019
I senaste förhandlingen redovisade Företaget listan för
alla medarbetares reducerad U-tid inför 2019. Parterna
fastställde därefter listan över reducerad U-tid för 2019.
Betalning 2-skift inrivning
Pappers efterfrågade vid förhandlingen i november hur
betalningen för den nya befattningen på 2-skift för
inrivning på PM5 skall se ut.
Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan och
meddelade att ersättningsnivån kommer vara B20 och
att detta kommer att läggas in i PM5s lönetrappa.
Parterna enades även om att en befattningsbeskrivning
skall tas fram för denna befattning

Friskvårdsbidrag
Pappers framförde vid förhandlingen att det finns många
synpunkter på hanteringen av friskvårdsbidraget via
Benify. Det upplevs som att det är krångligt att nyttja
friskvårdsbidraget och att det inte finns så många lokala
alternativ då företagen inte är villiga att ansluta sig.
Företaget tog till sig frågan och lovade att återkomma.
Nästa förhandlingsdag är den 18 januari 2019
MBL-Info/förhandling

Tf. Fabriksdirektör
Rekryteringsprocessen kring Magnus Kangas
efterträdare pågår fortfarande. Nu står det klart att
Retroaktiva lönegradsuppflyttningar
Johanna Svanberg tillfälligt kommer överta rollen som
Pappers överlämnade vid förhandlingen i november fyra Fabriksdirektör i Gävle cirka 6 månader framåt medan
krav på retroaktiva lönegradsuppflyttningar.
processen med att hitta en långsiktig lösning fortgår.
Företaget återkom vid senaste förhandling i frågan och
Johanna har en bakgrund inom både pappers- och
meddelade att tre av kraven godkändes medan det
massaindustrin och har bland annat arbetat som
fjärde som var en teknikergrad inte gör det.
Produktionsdirektör på Wermlands Paper AB och
Driftdirektör på Nordic Paper för affärsområdet Kraft
Förskottssemester
Paper. Utöver det sitter hon med i flera styrelser bland
Pappers ställde i senaste förhandling frågan om vem som annat som styrelseordförande. Sedan 2009 driver hon
ser till att nya medarbetare får förskottssemester. Frågan sitt eget konsultbolag, Svanberg Bona Officia AB, där
lyftes pga. att medarbetare råkat ut för felaktigheter
BK engagerat Johanna under 7 månader, 2018, som
kring ämnet.
tillförordnad fabriksdirektör i Frövi/Rockhammar.
Företaget svarade att detta ska framgå på
Johanna Svanberg tar över ansvaret i januari 2019.
anställningsavtalet under övriga villkor.
MK-tillägg EBH
Pappers lyfte vid förhandlingen i november frågan om att
de anser att en medarbetare vid packningen är
berättigad till ett MK-tillägg då hen enligt utsago vid flera
tillfällen gått in och kört på utlastningen. Parterna skulle
undersöka detta på var sitt håll, vilket Pappers gjort och
det ser ut att stämma med råge. Företaget bad att få
återkomma i frågan vid nästa förhandling
Bruksdagar - förmånsbeskattning
Pappers ställde i senaste förhandlingen frågan om
förmånsbeskattning kommer att tillämpas för middagen i
samband med Bruksdagarna 2019.
Företaget svarade att detta kommer hanteras utifrån
gällande skatteregler och lovade att återkomma om vad
detta innebär.
5:e semesterveckan
Företaget redovisade vid förhandlingen i november ett
förslag till hantering av 5:e semesterveckan för
skiftgående personal. Syftet med förslaget är att förenkla
så det endast kommer finnas ett val gällande semester
d.v.s. att det blir på samma sätt som för dagtidsgående
personal.
Parterna enades om att gå vidare och införa
förändringen till nästa semesterår. Information kommer
att delges under februari/mars 2019.

Lokal förhandling Pappers-Göranssons

Utbildningstillfällen Lokalavtal
Pappers - Göranssons
Pappers lyfte i förhandling frågan om behovet av att
utbilda skiftlagen i nya lokalavtalet. Parterna enades om
att Lokalavtalet kommer att mailas ut till alla
medarbetare. Därefter kommer intresseanmälan för
utbildning fångas upp av företaget. Om intresse finns
kommer utbildningstillfällen att planeras in under våren
2019.
Max Matthiessen
Pappers lyfte frågan om företaget kan tänka sig en
lösning där äldre medarbetare får möjlighet att träffa
Urban Enarsson på Max Matthiessen för ekonomisk
rådgivning inför kommande pensionering.
Företaget ställer sig positiv till förslaget, men lovade
återkomma med riktlinjer för hur detta ska gå till.
Rådsstruktur
Pappers har lyft frågan om hur företaget tänkt informera
och sprida info till medarbetarna, via råd eller
arbetsplatsträffar? Företaget informerade Pappers att de
kommer att hålla arbetsplatsträffar ca 2 ggr/år samt
fortsätta att dela med sig av information löpande via
infoskärmarna i fikarummen. Pappers och företaget
fortsätter diskutera förslag på en
samverkansorganisation.
Nästa lokala förhandling med Göranssons 1/2-19
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Julträff med skyddsombuden
Så har vi återigen genomfört en heldags informations och utbildningsträff för våra uppskattade skyddsombud.
Platsen denna gång var Scandic Hotell Väst. Under dagen bedrevs grupparbeten där ombudsgrupperna valde
huvudskyddsombud/ersättare samt deltagare till våra råd. Där gjordes också en utvärdering av det gångna årets
råd. Besökande gäster var denna gång Gävle Bruks nya Arbetsmiljöingenjör Ann-Kristin Englund som
berättade om sig själv och hur hon ser på att jobba på Billeridkorsnäs Gävle.
En undervisning i skiftschema och dess historik på bruket gavs av Janne Hollsten som länge varit
”skiftschemageneral” på bruket. Våra försäkringsansvariga Anders ”Blomman” Blom och Leif ”Mella” Mellin
höll en uppskattad försäkringsinformation som skapade många frågor och intressanta diskussioner.
Våra båda Sandra!!! (Johansson och Bohlin) informerade om Pappers kommande jubileum ”Pappers ung 20”
vilket är Pappers satsning på att i framtiden byta ut oss gamlingar mot yngre förmågor.
Utöver detta gavs en del information gällande förhandlingar och skyddsfrågor/utrustning.
Under lunchtid avbröts arbetet för att trevligt julbord på samma plats.
Ett stort tack till föreläsare och framförallt till våra duktiga hårt arbetade skyddsombud från oss ansvariga.

Med vänlig hälsning Peter och Kjell

Håkan Bertilsson

Några
av de
skyddsombud
som var
närvarande.

Thomas Pettersson
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Några tänkvärda ord inför julen.
Inte massa måsten inför julen det blir jul ändå.
Tänk på att andas är det enda du måste, och det sköts automatiskt
av din egen kropp, fiffigt va?
Överdriv inte julklappsköpen!
Lagom med god julmat!
Och varför inte lite härlig motion med en promenad i skog o mark.
Tänk på alla nära och kära.

Valberedningen behöver hjälp.
Snart är det dags att nominera till Papperstreans årsmöte.
Vill du ha ett uppdrag och hjälpa oss i fackföreningen eller känner du någon annan kanditat som är frivillig.
Det finns många uppdrag att välja på, både de som är lätta och de som kräver en större arbetsinsats.
Kontakta valberedningen eller Papperstreans expedition.

Fackliga Stödgruppen
Önskar Alla Medlemmar
En Riktigt God Jul Och Ett Gott Nytt År.
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet,
som man kan vara på väg att hamna i eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518
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Fackligt Politisk rapport
Närmare tre miljarder mindre till arbetsmarknadspolitiken. Det är konsekvensen av att övergångsbudgeten röstades
ner i veckan. Efter veckans budgetomröstning är det alltså Moderaternas och Kristdemokraternas reservation till
övergångsregerings budgetmotion som gäller för 2019. Reservationen innehåller få specificerade utgiftsposter, utan
de ska tas i respektive utskott och klubbas senast fredagen den 21 december.
För utgiftsområde 14, arbetsmarknad och arbetsliv, innebär det en sänkning av ramanslaget med knappt tre miljarder
jämfört med övergångsbudgeten. Enligt uppgift är det Moderaternas budgetmotion som ska styra fördelningen till de
olika utgiftsposterna, med undantag för den neddragning av anslaget till Arbetsmiljöverket på 25 miljoner som
Moderaterna vill genomföra, men som nu inte blir av.
I stället är det övergångsbudgetens anslag som gäller för myndigheten. Men då den saknar politiska reformer och
bara räknas upp för kostnadsökningar saknas anslag till tidigare aviserade satsningar.
Den nu gällande budgeten innehåller kraftigt minskade anslag till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. De vill
egentligen lägga ner Arbetsförmedlingen som den ser ut i dag, men nu gör de bara en neddragning för att se hur det
går. Enligt Arbetsförmedlingen kommer det i praktiken innebära att 4 500 personer kan komma att sägas upp.Dels
på grund av tidigare besparingskrav, som innebär att personalstyrkan behöver minskas med 1 000 personer, dels på
grund av minskade anslag i den nya budgeten.
Budgeten innehåller även stora neddragningar på arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Det kommer att slå mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. I slutänden kommer det även drabba
kommunerna som kommer att få ökade kostnader för försörjningsstöd.
Från fackligt håll har man reagerat på neddragningarna och anser att riskerar att försvåra en aktiv
arbetsmarknadspolitik. De avser också att avskaffa skatteavdraget för fackföreningsavgiften som den rödgröna
regeringen införde så sent som den 1 juli i år.
Klart man ser risker att detta leder till högre arbetslöshet. Deras förslag kommer även drabba långtidsarbetslösa och
nyanlända som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, när de drar ner på insatser som extratjänster och
studiestartsstöd. Den som lever får se.

Fackligt Politisk ansvarig

Nya karensregler i Allmänna
villkor den 1 januari 2019
Lagen om sjuklön ändras från och med 1 januari 2019. Av den anledningen har
konsekvensändringar gjorts i Allmänna anställningsvillkor §12.
Ändringarna gäller från 1 januari 2019
Ändringarna i lagen syftar till att den som blir sjuk inte ska kunna få ett högre
avdrag än att det motsvarar 20 % av veckoarbetstiden.
För att kort förklara vad utbetald sjuklön blir kan man tänka så här:
1. Ta bort lön för sjukperiod.
2. För samma period beräknas sjuklön.
3. Utbetald lön = (beräknad sjuklön) – (karensavdraget, max 20 % av en
veckosjuklön). Ett bättre förtydligande om vad det innebär för oss
kommer i nästa nummer av Karskäringen.
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Stoppa höjd pensionsålder!
Är det rimligt att vi ska jobba tills vi fyller 70 år innan vi får gå i pension? Det är i alla fall, för den som i dag är 35 år,
innebörden i den överenskommelse som de politiska partierna S, M, C, L, KD och MP gjort och som det ska tas
beslut om i riksdagen. Pensionsåldern ska höjas steg för steg under en rad år framöver. I dag är den normala
“riktåldern” för när man ska gå i pension 65 år. Den genomsnittliga, verkliga pensionsåldern för arbetare är i dag
dock knappt 64 år. Det innebär alltså att väldigt många arbetare redan i dag inte orkar jobba så länge som de skulle
behöva för att få en rimlig pension.
Det finns en kraftig obalans i pensionsöverenskommelsen. Där är tydligt utskrivet exakt
vilka höjningar av pensionsåldern som ska göras och när de ska göras. Betydligt luddigare
är skrivningarna om vad som ska göras för att de allt äldre arbetarna ska orka med
förändringarna. Det talas bara ytterst vagt om bättre arbetsmiljö och omskolningsmöjligheter. Det rör sig här mer om önsketänkande och fromma förhoppningar än om
handfasta åtgärder.
Tydliga fakta om arbetsmiljön finns däremot i den rapport från Arbetsmiljöverket som
visar att 28 procent av Sveriges sysselsatta (1,4 miljoner personer), under den senaste
tolvmånadersperioden, haft arbetsorsakade besvär. För hög arbetsbelastning är den
vanligaste orsaken.
Vi i Pappers känner så väl igen oss i detta. Bemanningen i våra fabriker slimmas år från år. Kraven höjs och stressen
skruvas upp. Utvecklingen går på dessa områden i helt fel riktning. Möjligheterna till ett längre arbetsliv snarare
minskar än ökar. Visst förstår vi att något måste göras för att stabilisera pensionssystemet, nu när vi lever allt längre.
Men att säga till industriarbetare, vårdpersonal och byggjobbare, som redan idag har stora problem att orka jobba
till 65, att de nu måste jobba ännu längre, tyder på skrämmande dålig kontakt med verkligheten.
Höjning av pensionsåldern kan inte vara den enda åtgärden för att hålla pensionerna på acceptabel nivå. Det kan inte
få vara så att arbetsgivarna hela tiden ska öka vår arbetsbelastning och minska bemanningen utan att avkrävas något
i gengäld.
Arbetsgivarna måste få krav på sig att betala in mer pengar till pensionssystemet och de förbättringar av arbetsmiljön, vidareutbildningen och övriga omständigheter som krävs för ett längre arbetsliv måste snarast genomföras.
Fram tills att dessa nödvändiga åtgärder har verkställts, måste alla höjningar av pensionsåldern stoppas!

Kjell Olsson Ordförande Pappers avd 3 Mikael Ybert Ordförande Pappers avd 2

Synpunkter på innehållet i Karskäringen
Har du som läser Karskäringen några synpunkter på innehållet?
Vill du lägga till eller ta bort något i tidningen?
Är vi för snälla eller elaka i våra reportage?
Hör gärna av dig till oss på redaktionen och du får vara anonym.
Skicka mejl till papperstrean@telia.com
Redaktionen.
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: 2 februari 2019. Plats: Gavlehov Alfa och Novahallarna.
Klockan 09.00 – 19.00 Flick- och pojklag i ålder 8 – 12 år.
104 matcher.
Matchtid: 11 minuter nonstop.
Om det är 0-0 eller oavgjort 1-1. 2-2, när det är 1 minut kvar på matchklockan, blir det straffar.
Historia:
2015 80 matcher 234 mål.
2016 92 matcher 253 mål.
2017 90 matcher 213 mål.
2018 102 matcher 246 mål.

VAR MED I MÅLSPONSRING
Skänk 50 öre/mål = 1 lott.

1 kr/mål = 2 lotter.

2 kr/mål= 4 lotter osv

SKÄNKTA OCH SIGNERADE PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
SvFF Futsal Landslaget matchtröja.
SvFf P 18 Landslaget matchtröja
Gefle IF, Brynäs IF, SAIK bandy matchtröjor.
Peppe Fremling skidskyttelandslaget Nummerlappar Östersund och Hochfilzen. Mössa.
Anna Magnusson skidskyttelandslaget T-tröja. Nummerlapp Nord karelia. Keps.
Gävle Teater 2 biljetter till en föreställning 2019.

Mer information på GFF hemsida:
www.barnhjälperbarn.se barnhjalperbarn@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN
BARN HJÄLPER BARN den 2 februari 2019.
Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i målsponsringen:
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller på ledig tid.
JA. Jag vill vara med i målsponsringen.

Mitt bidrag är ______________ /mål (från 50 öre och uppåt)

TEXTA TACK!
Avdelning ___________________________________________
Namn _______________________________________________
Mobil/Telenr__________________________________________
Adress ______________________________________________
Post nr/Hemort ________________________________________
E-post adress________________________________________________________

INSKICKAS TILL AVD 3:

SENAST DEN 28 JANUARI 2019.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God Hjulning! Eller vad men nu säger bara några dagar innan dopparedagen.
Hoppas ni alla med fyra eller något annat antal ben morr brö och att ni ligger i
fas. Precis som alla andra så har ni väl inte hunnit köpa julklappar, dammsugit,
griljerat skinka eller satt vassle än. Men stressa ner för hundan, det ni inte
hinner den här julen kan ni göra nästa jul. Eller gör som husses halvmoster
Gryn-Hilde, börja i tid med julstöket. Hon lägger in sillen i augusti, kokar
skinkan i september, och målar borrarna och knypplar mjölon i oktober.
Husse tänkte variera sig i år genom att dricka whisky istället för glögg, och se
”Vampyrernas Natt” istället för Kalle på julafton. Men själv vill jag gärna se
Kalle, för i år skulle ”Bambi På Hal Is” vara med igen, och då är det ju lite
vintersport med där också.
Och snö har vi precis fått också, lagom till jul. Vinterns fluffmassa som husse kallar den. Tråkigt för oss hundar
som måste vänta till April innan lera och gegga och andra trevligheter töar fram som vi kan rulla oss i. Men snön är
vacker, tycker dom flesta. Fast jag bengriper inte varför det måste vara så evinnerligt kallt samtidigt? Kan det inte
snöa på sommaren istället? För dom som är nyfikna på tomten kan det vara praktiskt med snö, för då går det att
följa hans fotspår tillbaka till nordpolen (till Gdansk eller?).
För dom som inte gillar mörker så stundar trevligare tider senare denna vecka, för på fredag den 21:a December,
klockan 23.23, är det årets mörkaste tidpunkt. Från det klockslaget blir det ljusare fram till Midsommar ungefär.
Husse gillar ljuset, men i väntan på det så livar han upp tillvaron med musik. Särskilt ”cool” musik som han säger.
Därför lägger han underkläderna i kylskåpet, så att han kan höra kall-sånger när han går in i köket.
Julen är väl matens högtid framför allt va? Husse har vid det här laget redan förätit sig på julborden, så nu längtar han
efter stekta markelianer och fläskaladåb, säger han. Men skinkan är väl julens huvudrätt, grisstjärt med andra ord.
Om man nu tycker om att gnaga på dessa stjärtar så kan man väl benminstone köpa svenska stjärtar. Lova mig att ni
gör det. För dom danska grisarna blir så illa benhandlade så det är rent beskällningsvärt. Tvåbenta svin som far illa
är illa nog, men fyrbenta? Nej där går gränsen.
Ha det så bra som ni förtjänar kring storbenhelgerna, och ni som jobbar då får ta det extra försiktigt och säkert.
Stryk varandra medhårs, ät och drick mycket, träna bort det får ni göra i Januari när ni hämtat ut gymkorten.
En julhälsning kommer också från min pölare Ali Ben: ”Shoo bre brusjan! Jag måste vara med ibland för att berika
mångfalden till jul, hajaru len? Jag och den italienska Lucian och den turkiska tomten och snickaren jesus från
mellanöstern, förståru bror? Tillsammans fixar vi mångfalden, i jul och övriga året, jag svär bre!”. Och vem kan inte
hålla med om det? Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, önskar vi er allihopa. Och gläfs gärna iväg en
julhälsning till din Morr-Mor i Stöde, Mulldrevern Mjullan. benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Sista livstecknet får studiedepartementet i år men vi återkommer med nya
krafter nästa år efter välbehövligt jullov.

Utbildningsdepartementet

Det dra ihop sig till den årliga studieplaneringen 2019. Vi börjar med en
rivstart redan den 9 januari då jag och Jan Valkeinen träffar ombuden på
Produktgruppen vilka är ombuden på kartongbruket, Swedpaper (PM2)
och Efterbehandlingen. Ni som är ombud, börja redan nu och fundera om
ni behöver något som redan finns eller som kanske skall skapas. Är det
något ni saknar? Passa då på att ta upp det då vi kommer och besöker
er. Det finns just nu gott om tid att fundera men tiden går fort så börja
fundera. Kolla gärna också med medlemmarna på din egen avdelning,
dom kanske också saknar något eller vill gå någon utbildning.
Information om detta togs upp på årets julträffar så det skall nog gå bra
tror jag.

Rapport från möte med Studiekommittén 181129
Studieplanering 2019 i Papperstrean.
Det är nu dags att planera 2020 års studier. Detta kommer att påbörjas i början på 2019 då vi kommer att träffa
alla ombudsgrupper vid två tillfällen. Första träffen informerar vi ombuden och går igenom förutsättningarna och
andra träffen sker planeringen.
Datum då vi träffar ombudsgrupperna och vem som är ansvarig:
Produktgruppen: 9 januari och 6 mars, ansvariga Tomas Hjalmarsson och Jan Valkeinen.
Underhåll: 23 januari och 13 mars, ansvarig Sandra Bohlin.
Fiber: 6 februari och 27 mars, ansvarig Kjell Johansson.
Lut & Kraft: 13 februari och 10 april, ansvarig Mattias Melin.
Det finns även förslag att vi skall passa på att informera om det kommande EU-valet i samband när vi träffar
ombudsgrupperna.Information och material som skall användas vid träffarna kommer att sammanställas av
Tomas Hjalmarsson. Materialet kommer att finnas att hämta på fackexpeditionen i god tid före träffarna.
Information när materialet är klart skickas ut till Studiekommittén så snart som möjligt.

Studieplanering 2019 i Gävle-Dala-distriktet.
Studieplaneringen i Gävle-Dala-distriktet kommer att ske i samband med distriktsmöte 2 den 6-7 maj 2019 i
Grisslehamn. Dag 1 kommer distriktsmötet och studiekonferensen sitta tillsammans och skall då arbeta med
verksamhetsplanering. Verksamhetsplanerna skall senare skickas in till Förbundet. Anledningen till detta
arbetssätt är att det finns brister i förbundet då det finns flera avdelningar som inte skickar in sin verksamhetsplan
till förbundet. Alla avdelningar i Gävle-Dala har under flera år skickat in sina verksamhetsplaner till förbundet så
hos oss är det inget problem som måste lösas i denna fråga.
Studieplaneringen kommer att ske dag 2 då man sitter själva.
Nästa möte.
29 januari 2019 kl.08:00-16:00 i VU-rummet på 152:an (som vanligt).

- 13 Studieprogram 2019.
Lag & Avtal:

Steg 1 18-21/3, steg 2 15-17/4
Steg 1 16-9/9, steg 2 8-10/10

på Runö Folkhögskola i Åkersberga.
i Göteborg.

Miljökurs:

Steg 1 4-7/3, steg 2 2-4/4
Steg 1 11-14/11, steg 2 3-5/12

på Runö Folkhögskola i Åkersberga.
i Göteborg.

Ungdomskurs:

13-16/5

på Runö Folkhögskola i Åkersberga.

Förbundskurs

Steg 1 9-12/9, steg 2 30/9-3/10 på Runö Folkhögskola i Åkersberga.

Ekonomiutbildning:

19-21/11

på Runö Folkhögskola i Åkersberga.

Revisionskurs:

10-12/12

på Runö Folkhögskola i Åkersberga.

Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka på LO:s hemsida förutom ”Insikter”. Kallelser till
de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista anmälningsdatum. Du kan
redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som skulle passa. Går gärna in på
Pappers och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant för just dig. Adresserna till dessa
hemsidor finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.
Hur du anmäler dig till en utbildning står längre ner i texten. Hör bara av dig till mig så hjälper jag dig.

Länkar om studier.
LO: Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så
skall vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns anmäla dig till utbildningen. Du kan söka alla utbildningar
utom ”Insikter” i utbildningsprogrammet
http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/los_centrala_kurskatalog
Pappersindustriarbetarförbundet: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året
och i ett tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på länken nedan och klicka
på ”Kalendarium” högst upp på sidan.
Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste ansökningsdatum för kursen.www.pappers.se

Att anmäla dig till någon utbildning.
Anmäler dig till utbildning gör du hos mig. Fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enlig nedanstående kontaktuppgifter till studieorganisatören. Det går även bra att skicka via e-post, se
då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten. Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna
skicka in din ansökan.
Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2018 & 2019!
Studiekommittén: 2019: 22/1 & 26/3
Pappers miljökurs: Steg 1 4-7/3 2019, steg 2 2-4/4 2019, senaste anmälan 18/1 2019.
Lag & Avtal: Steg 1 18-21/3 2019, steg 2 15-17/4 2019, senaste anmälan 1/2 2019.
Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns oftast där på måndagar 8:00–
16:00 om jag nu inte har jobbat natt före (A-Skift).Telefon: 026-191053. E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson
Nu är det jul och då skall man vara extra snäll och efter jul så är det bara att fortsätta på det inslagna spåret.
Om du har möjlighet, passa på att hjälpa en medmänniska, vem vet det kanske känns bra efteråt.Och så var det här
med juleljusen, VAR FÖRSIKTIGA så att vi syns efter helgerna, eller vem vet under vi kanske syns i jul.

God Jul & Gott Nytt År önskar
Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör
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BK:s profil nummer 3!
Ritva Erholtz,
Så har vi då kommit fram till

Låt mig få presentera en trogen anställd som strax tar
pension efter 42 års anställning.
Ritva är född i Kemi, Finland och kom till Vikmanshyttan i
Dalarna som 13-åring tillsammans med sin mamma. Hon
gick i Hedemora skola innan flytten gick till Mackmyra år
1970. Där började Ritva att arbeta på Sulfitfabriken år 1972
med att skotta sur-bark innan hon fick en operatörstjänst
och blev kvar på Sulfiten till -76.
Då fick hon en anställning på Gamla Utvecklingen/Korsnäs,
innan hon blev Blekmästare på Gamla Blekeriet. Ett gott
arbete på arbetsplatsen gjorde att hon fick bli Arbetsledare 1985 innan hon utbildade sig inom YTH-Massateknik nere i
Markaryd. Efter att ha avslutat den utbildningen, blev Ritva
arbetsledare på TM6 och Fiberlinjen. År 1996 började karriären som Personalhandläggare, efter att ha läst HPU år
2002 (Human Perfomance Unit) och har sedan dess arbetat med personalfrågor.
Ritva berättar lite om sitt liv innanför grindarna och bland annat när hon tillsattes som arbetsledare på skift.
Hon fick ansvar för 15 personer, enbart män. Dessa män var jätteglada över att få en kvinna som arbetsledare,
för då kunde man sova i omklädningsrummet utan att riskera att bli avslöjad, trodde de. Att det var herrarnas
omklädningsrum bekymrade inte Ritva, som inte drog sig för att gå in och väcka någon av de som smitit från jobbet
för en liten tupplur.
Ritva kommer att minnas sina år på Korsnäs samt BillerudKorsnäs som jättefina! Hon har älskat sitt arbete och har
aldrig känt det betungande att komma tillbaka efter en ledighet. Bra arbetskamrater och bra chefer
(11st olika genom åren) har gjort att hon alltid trivts med de uppgifter hon blivit tilldelad inom företaget.
Men nu är det dags för nya tider, det vankas pension med allt vad det innebär.
Ritva kommer definitivt inte att bli en stillasittande, TV-tittande eller soffhängande tjej! Tvärtom, det är rörelseformer
av olika slag som gäller. Hon har länge funderat på att börja spela golf och nu tänkte hon ta tag i det på allvar.
Det varit brist på tid tidigare, men nu finns det gott om tid att fylla på med olika aktiviteter. Det ska tränas, gärna
spinning, köras vattengympa, resa samt mycket dans. Ritva älskar att dansa, gärna bugg och hon är medlem i Gävle
Rock&Roll Club. Hon ses ofta på Estraden i Gävle på söndagar, där hon svänger sina lurviga. Folkdans är också
roligt men det är lite mer belastande på de bägge knäleder hon har bytt ut, i sviterna efter en hissolycka den 17
december-87.
Det som hände då var att, Ritva hade haft en arbetsplatsträff på 7 våningen vid Gamla Blekeriet. Hon tänkte ta
trapporna ner, aktiv som hon var, men blev övertalad att hoppa in i hissen när de skulle på lunchrast. När hissen kom
i rörelse, reagerade samtliga att det gick ovanligt fort mellan våning 7 till 5. Där gjorde hissen ett stopp innan färden

- 15 skulle fortsätta nedåt och därifrån gick det med en hiskelig fart nedåt! Bromsarna på hissen fungerade inte och
klackarna i hisschaktet utlöstes inte, utan det blev fritt fall från våning 5, innan fjädrarna på botten av schaktet fick
hissen att studsa tillbaka och upp över en våning(!) innan den till slut stannade på botten. 5 personer fick föras till
sjukhus med skada på vänster fot.(Samtliga gjorde sig illa i enbart vänster fot, hur konstigt det än låter!) Ritva bröt
sin fot i underbensgaffeln som sitter vid vristen och blev sjukskriven under 3månader. Att inte skadorna blev större
hos de som var i hissen, kändes som ett mirakel efter den resan ner.
Ritva stod med ryggen mot hissdörren och såg aldrig hur fort hissen föll. Men en väninna som stod vänd mot henne
berättade efteråt att hon tänkte ”Är det så här Ritva ser ut innan hon dör!”
Men Ritva lever, Ritva mår bra och Ritva kommer att leva livet nu när hon får mer fritid att fylla.
Vi på Redaktionen önskar Ritva ett underbart liv som pensionär och hoppas att hon fyller resten av livet med
glädjefyllda händelser.

Vid pennan//Ola Carlson

Uppdaterat
Regelverk
Äntligen har vi gjort några nödvändiga uppdateringar i vårt regelverk.
Några administrativa anpassningar till verkligheten men framför allt när det
gäller ersättningar.
Vi använder ju Försäkringskassans riktprislista som underlag för max ersättning per åtgärd. Nu accepterar vi kostnader på upp till 300 kr över riktprislistan per åtgärd. För kostnader på kirurgiska ingrepp på sjukhus används
den faktiska kostnaden som underlag.

Även våra blanketter är uppdaterade, använd dem och kasta alla
gamla som ligger och skräpar! Allt finns på intranätet under
”Min anställning/Fackliga organisationer/Tandklubben Gävle”
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Jultävling
Vilka är det här som väntar på Tomten?
Bilder på kändisar.
Skriv deras namn under bilden
och vinn fina priser.
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Namn

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

Avdelning

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

Telefon

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

Skickas till Karskäringens redaktion på 152:an senast den 20 januari 2019.
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Skinkcupen
Så har då årets Skink-cup i bowling avgjorts i Gävle Bowlinghall i arrangemang av Korsnäskorpen.
Tävlingen spelades som vanligt i lag-form, där man slog varannan ruta under 8 serier. Det var sammanlagt 14
personer som gjorde sitt bästa med kloten, för att försöka vinna en varsin julskinka.
Efter en mycket spännande tävling, som inte avgjordes förrän i sista serien när krutröken lagt sig, stod Lars-Göran
Eriksson(Swedpaper/Pensionär) tillsammans med Thomas Eriksson (GB Teknik Proj/UH Auto & Processnära
system) som lyckliga segrare.

Lars-Göran och Thomas vann.
Förutom tävlingen, lottades det ut två julskinkor och dessa gick till Ola Carlson samt Johnny Andersson.

Resultat.
Lars-Göran Eriksson/Tomas Eriksson
Ola Carlson/Joakim Hedqvist
Johnny Andersson/Niklas Rydén
Kristoffer Törnblom/Erland Örnblom
Leif Hedberg/Ola Åberg
Benny Skogsberg/Tomas Hermans
Göran Larsson/Anna Dahlberg

1446 poäng
1407 p
1362 p
1335 p
1296 p
1267 p
1114 p

Tävlingsarrangör Göran ”Klacken” Larsson
hoppas att ännu fler deltagare dyker upp
nästa år, då tävlingen är gratis för alla
anställda på BillerudKorsnäs/Gävle eller på
annat sätt är medlemmar i Korsnäskorpen!

Alla deltagande spelare
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Är du av rätta virket??

Varför inte bli brandman???
Vill du som deltidsbrandman hjälpa till att göra det säkrare för din arbetsplats
och dina medmänniskor?
Bor du i Bomhus med omnejd? Tycker du
om fysiskt arbete och att jobba i grupp?
Har du god fysik, lägst B-körkort och kan
simma?
Då är det dej vi söker! Kollektivare eller
tjänsteman, man eller kvinna, alla är välkomna att söka!
Verkar det intressant?
Kolla in hela annonsen på Intranätet under
Min anställning/Lediga tjänster.
Sista ansökningsdag är 7 januari.
Har du funderingar ringer du:
Räddningschef Ulf Jämtäng 026-151221 eller Insatsledare Magnus Jonsson 026-152478
Räddningstjänsten BillerudKorsnäs

Behöver du en ny router
till ditt nätverk?
D-Link AC 1200 Dual Band
Ny, ouppackad!
Hyfsade prestanda
Nypris 899 kr

Din för 200 kr!!
070-742 6361
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Ciovo, Split området, Kroatien
Minifördelning öppnar inom kort och pågår till 15/1.
Gäller för perioden 23 mars- 1 juni.
P å ön C i ov o u t an f ör st ad en T r ogi r f i n n s Soci al a F on d en s l ägen h et .

Kristallklart vatten, vacker natur, värme, glada människor, god mat och kultur i mängder. Kroatien - ett fantastiskt
land att turista i, vilken typ av semester man än önskar sig.
Lägenheten har tre sovrum, 2st med dubbelsäng och 1st utan fönster med en våningssäng med bredare underslaf.
En utomhuspool delas med övriga lägenhet i huset. Poolen är stängd under vintern.
FAKTA
Antal lägenheter: 1
Bäddar: 6
In- och utflyttning: Lördagar
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
Övrigt: Sängkläder, handdukar och
avresestädning ingår.
Adress:
Tudorski put 2
212 23 Okrug Gornji
Kroatien
GPS-koordinater:
WGS 8 decimal (lat, lon):
43.4983368, 16.265027

Utsikten från lägenheten.

Fin badstrand finns.
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Öland, Köpingsvik
Minifördelning öppnar inom kort och pågår till 15/1.
Gäller för perioden 23 mars- 1 juni.
Köpingsvik är en härlig badort på Öland som är belägen ca 4 km öster
om Borgholm. Lägenheten ligger precis bredvid campingen Köpingbaden
som är en trivsam familjecamping vid en av Ölands finaste sandstränder och
under decennier varit en av Ölands i särklass mest populära campingar.
Lägenheten har en utomhuspool som två bostadsrättsföreningar delar på.
Lägenheten är placerad det vänstra huset, i mitten högst upp. Till lägenheten har en stor balkong.
FAKTA
Antal lägenheter 1
Bäddar: 6
In- och utflyttning: Torsdagar eller söndagar
Husdjur: Nej
Handikappvänlig: Nej
Adress: Sinusgatan 31387 50 Köpingsvik
GPS-koordinater:GPS (lägenheten)WGS 84 decimal (lat, lon):
56.879735, 16.709079 RT90: x 6306252, y 1555105

Utsikten från lägenheten.

Fin badstrand finns.
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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.

EVENT
Lördag 9 februari från Frövi och Gävle till Mitt Sanna Jag
Äntligen får Sanna Nielsen göra sin alldeles egna show – ”Mitt Sanna jag”.
Det blir en kväll med internationella influenser och mängder med hits av
Sanna musikaliska förebilder, så som Fleetwood Mac, Dionne Warwick,
Michael Jackson, Crosby, Stills Nash & Young, Gladys Knight, Celine
Dion, Diana Ross, Bee Gees och många fler. Men naturligtvis kommer även
Sannas största hits och hennes egen historia att fläta samman din upplevelse
på Hamburger Börs.
Pris: 845kr och skattepliktig förmån 850kr.
I priset ingår bussresa, entrébiljett ink. 2 rätters lunch och fikapåse på
hemvägen.
Sista ansökningsdag: 1 januari.
Lördag 16 februari från Frövi och Gävle till musikalen Ghost
Musikalen Ghost med bland annat Gladys del Pilar,
Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis i rollerna
spelas på China Teatern i Stockholm hela hösten.
Den Oscarsvinnande kärlekshistorien i 90-talsfilmen
GHOST kan nu för första gången upplevas på en scen
i Sverige. Den svenska versionen tar den
skönsjungande duon Peter och Bruno tillbaka till China
Teaterns scen - denna gång förstärka med en av
Danmarks absolut starkaste sångröster - Maria Lucia
Heiberg Rosenberg. Allt toppat med en av Sveriges
bästa soulröster - Gladys Del Pilar i den komiska rollen
som Oda Mae Brown.
Pris: 640 kronor och skattepliktig förmån 655 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Sista ansökningsdag: 1 januari.

MÄSSOR
MC-mässan
Lördag 26 januari: Bussresa från Frövi och Gävle till Friends Arena.
Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 250 kronor.
Biljetter kvar, först till kvarn.

Nordiska trädgårdar, Explore 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.
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LOKALA EVENT
Lördag 2 november 2019: Mia Skäringer: Avig Maria –
No more f***s to give Göransson Arena
Den utsålda turnén ”Avig Maria – No more fucks to give”
fortsätter även till våren och hösten 2019.
Mia beskriver föreställningen som ”En hyllning till kvinnan – den
feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag.
Frigörelse. Berättelsen om mig”.
Manus: Mia Skäringer. Regi: Helena Bergström.
Biljetterna är placerade på främre parkett.
Pris: 350 kronor och skattepliktig förmån på 350 kr.
Sista ansökningsdag: 24 mars.
Just nu pågår utlottning av kulturbiljetter, välkommen med din ansökan.

Håll koll på Sociala Fondens sida!
Öppnar för ansökan inom kort: Diggiloo, Från Broadway till Duvemåla och THE HIVES, MANDO
DIAO och THE SOUNDS.
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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Vi inbjuder
anställdas
barn och
barnbarn till

JULFEST
Söndag 6 januari, kl. 13.00
i Föreningshuset

Dans kring granen, saft & bullar, film
och gottpåse av tomten förstås

Godispåsarna är skänkta av

Biljetter (gratis) till godispåsarna finns att hämta:

hos Portvakten från 12 december.

Biljetter finns även hos Fredrik Karnatz på HK/Inköp, tel 51184.

VÄLKOMNA runt granen!

