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"Vår personal"

Karskäringen utges av
Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

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

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

Måndag den 11 februari
är expeditionen på 152:an
stängd på grund av
utbildning.

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 7 Mars. Se till att
lämna in ert material
senast den 4 Mars.

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

Ordföranden har ordet
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Hej!
Verksamheten har så smått börja komma igång efter helgerna
och ett nytt verksamhetsår står på agendan. Förutom
uppsökeriverksamhet ute bland medlemmarna vid fabriken ser
vi som vanligt att det blir en del lokala förhandlingar,
koncernövergripande MBL-förhandlingar i Solna, Facket
försäkrar konferens, Sirius partsgemensamt forum med
inriktning på arbetsmiljöfrågor, Pappers distriktsmöte i Gävle
Dala, lönepolitisk konferens inför kommande avtalsrörelse,
Styrelsens Kick Off och förbundsmöte, förbundets
medlemsdialog med mera.

Notera att förbundets 2e vice ordförande Per-Anders”P-A” Pettersson kommer att besöka
fabriken i Gävle i så kallad medlemsdialog under våren. Han vill då träffa medlemmar och
skyddsombud ute i verksamheten vid BillerudKorsnäs, Swedpaper och Göranssons och
Papperstreans styrelse för att bland annat lyssna av läget, diskutera kommande EU-val och
kommande avtalsrörelse som om ett år pågår för fullt eftersom att den 31 mars 2020 löper det
senaste treårsavtalet ut och ett nytt ska gälla från 1 april 2020. Så börja förbered er med frågor
inför ”P-A:s besök. Återkommer om tidpunkt för detta.

Nu är det klart
Efter diverse taktiska turer har Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet landat i slutsatsen att
den i det aktuella läget bästa lösningen på regeringsfrågan är att släppa fram Stefan Löfven som
statsminister. Nu inleds en intressant och antagligen besvärlig period när åtgärderna i januariavtalet
(överenskommelsen mellan S, MP, C och L) ska förverkligas. Det finns stora inbyggda spänningar i
denna politiska plattform. Ingen bör förvånas om problem dyker upp längs vägen.Januariavtalet har
kritiserats från både höger och vänster. Många inom S och V har tyckt attdet hade varit bättre att
verka för ett extraval än att svälja januariavtalets delvis mycket beska piller. Men som Jonas
Sjöstedt nyktert konstaterade fanns i realiteten bara två alternativ, nämligen en S+MP-regering med
stöd av C och L, eller en M+KD-regering med stöd av SD, och att det förstnämnda alternativet var
det bättre av de två.
Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innehåller, bland mycket annat, frågor som berör
hyresregleringen, skatter, flyktingpolitiken och inte minst en skrivning om att LAS ska ändras och att
det är arbetsmarknadens parter som, under vad som närmast är ett hot, ska förhandla sig fram till
vilka ändringar som ska göras. Det liknar det upplägg som användes när reglerna för konflikträtten
utreddes för inte så länge sedan. De fackliga organisationerna visar nu sitt missnöje med
”hotmodellen”.
Just förändringar i LAS är något som fackföreningsrörelsen oroar sig särskilt över och det på goda
grunder. Om man mixtrar med turordningsregler och undantag från dessa, ändras även den trygghet
som anställda behöver för att engagera sig i facklig verksamhet på arbetsplatsen, t.ex. i
medbestämmandefrågor, diskrimineringsfrågor och arbetet för en bättre arbetsmiljö.
Det är dock värt att notera att januariavtalet säger att förändringar ska göras ”samtidigt som en
grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls” och att ”arbetsrätten ska ge
företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar”.
Hur det skyddet ska konstrueras för att vara effektivt är något som tål att tänkas på.
Frågan får definitivt inte glömmas bort.
Fortsättning på nästa sida
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Ni vet väl att det finns en facklig stödgrupp som heter
Papperstreans stödgrupp. Vi hette tidigare Fackligt
Sociala kommittén, men ”döpte” om oss ifjol. Gruppen
finns för alla Pappers medlemmar, innan eller om det
uppstått något problem av någon art.
Gruppen har under många år byggt upp ett nätverk
innanför och utanför grindarna som gruppen tar hjälp av
när så krävs. Gruppen som består av skyddsombud från
olika avdelningar på fabriken har givetvis tystnadsplikt.
En fråga som kommer från medlemmar med jämna
mellanrum är om man har rätt att ha med en facklig
representant vid ex. rehab möten. Givetvis får man det
och ”ni bör ha en facklig representant med vid
rehabiliteringsmöten”. Som sjukskriven behöver man
ibland stöd för att kunna börja arbeta igen.
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av
olika slag som ska hjälpa sjuka och skadade att
återvinna bästa möjliga funktionsförmåga.

Välkommen till Pappers avdelning 3s
årsmöte 20 februari - 2019
Snart är det dags för Pappers avdelning 3s årsmöte
igen! Som vanligt hoppas vi att få se massor av
medlemmar sluta upp i stora och långa led. Vi kommer
även i år att hålla till vid Elite Grand Hotell nere på stan.
Förberedelser för detta evenemang pågår för fullt.
Verksamhetsberättelser håller på att sammanställas,
årsmötesordförande har bjudits in, bokning av lokal och
förtäring i form av mat, dryck och en massa annat till
årsmötet för Pappers avdelning 3s alla medlemmar.
Det är vid de här tillfällena du som medlem har makten
att välja vilka personer som ska företräda dig framöver.
Flera viktiga förtroendeuppdrag ska tillsättas, bl.a.
Samordnande Huvudskyddsombud, kassör, två
ledamöter och en revisor ska väljas.
Nomineringsprocessen för dessa tyngre uppdrag
avslutades den 16 januari då vi hade avdelnings/
nomineringsmöte. Vilka de nominerade är kan ni läsa om
på en separat artikel längre fram i tidningen.

Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt
som möjligt. Det är på din egen arbetsplats som de
bästa förutsättningarna finns för att din rehabilitering ska
lyckas. Du känner redan till verksamheten och kan få
stöd av dina fackliga företrädare, så hör av er när ni
behöver stöd!

Onsdag den 20 februari kl.18:00, genomför vi årsmötet
med sedvanliga tal och val och avtackningar. När
årsmötet är klart och styrelsen konstituerat sig så sätter
vi oss tillsammans och äter en bit god mat.

Fackens 71:a Barnjulfest

I år bjuds det på ”Helstekt kalv med brässerad smålök,
timjanscrème och potatisterinne” eller om man vill ha
”Grillad regnbågslax med havskräftsås och bakad
fänkål” Till det bjuds det som vanligt på vatten eller läsk.
Vill man ha öl eller vin till maten får man stå för det själv.

En positiv händelse varje år på trettondagen är den
återkommande barnjulfesten. I år genomfördes den för
71:a gången med nära på rekorddeltagande av barn,
föräldrar, mor och farföräldrar och andra anhöriga. Läs
mer om festen längre fram i detta nummer. Kom ihåg att
boka in den 6 januari 2020 då nästa barnjulfest går av
stapeln.Jag vill passa på att tacka alla inblandade för all
hjälp, ingen nämnd och ingen glömd.

Sätt igång att börja anmäla er redan idag eller så snart
som möjligt till Papperstrean@telia.com eller via
kontaktformuläret på Papperstreans hemsida, ju tidigare
desto bättre så vi vet hur många som kommer och kan
göra beställning efter. Alltså anmäl er så snart som
möjligt, senast den 18 februari.

Vi hörs och ses. Ha de bra // Kjelle
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Förhandlingsrapport
MK-tillägg EBH/Utlastning.
Pappers lyfte vid förhandlingen i november frågan att de
anser att en medarbetare vid packningen är berättigad till
ett MK-tillägg då medarbetaren enligt utsago vid flera
tillfällen gått in och kört på utlastningen. Parterna har
undersökt hur det förhåller sim med detta på var sitt håll,
Pappers anser att medarbetaren ska ha ett MK-tillägg
under den aktuella tiden och framöver. Vid dagens
förhandling återkom företaget med ett förslag till
engångsersättning för tiden juni-augusti, om det visar sig
att medarbetaren kör mer frekvent får parterna ta upp
frågan igen.. Efter en kort ajournering enades parterna
om företagets förslag.

Projekttillägg.
Företaget vill ge en medarbetare ett (1) permanent
projektillägg då man menar att medarbetaren går in och
ersätter ordinarie projekt/montageledare frekvent.
Efter en kort ajournering återkom Pappers med ett
positivt besked även på denna fråga och parterna
enades om ersättning utifrån företagets förslag.

Ferielöner.
Vid förhandlingen i november lyfte företaget frågan om
nivån på ferielönerna då en jämförelse gjorts inom
BillerudKorsnäs och det kan konstateras att vi ligger i
det lägre spannet. Pappers lovade att ta kontakt med
sina fackliga kollegor utanför företaget för att få en
bättre bild av hur vi förhåller oss.
Inför dagens förhandling hade Pappers gjort en
omvärldsanalys bland våra fackliga kollegor vid
massabruken i Sverige angående ferielöner och skickat
över en sammanställning av dessa till företaget.
Företaget återkom och lade fram ett förslag på en
justering uppåt av ferielönerna.
Pappers tog emot förslaget och bad att få
återkomma.

Pappers återkom vid senaste förhandlingen i frågan och
meddelade att de haft diskussioner om förslaget.
Parterna konstaterade att de har olika syn på förslaget
och ingen uppgörelse kunde träffas.

Bruksdagar - förmånsbeskattning.
Pappers ställde i en tidigare förhandling frågan om
förmånsbeskattning kommer att tillämpas för middagen i
samband med Bruksdagarna 2019.
Företaget återkom och svarade att detta inte kommer att
ske utifrån gällande skatteregler.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg.
Parterna fastställde företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Kallelser till utbildningar.
Pappers lyfte i senaste förhandlingen frågan om hur
ersättning utgår om man blivit kallad till en utbildning som
av en eller annan anledning blivit inställd och man har inte
fått kännedom om detta.
Parterna var överens om att medarbetaren lämpligen
kontaktar sin chef och stämmer av om det finns
alternativa arbetsuppgifter. Finns inte det ska ersättning
utgå ändå.

Delpension.
Pappers efterfrågade hur man går tillväga om man vill
ansöka om delpension.
Företaget svarade att det finns möjlighet till detta från
det att man fyllt 60 år och att all ATK avsatts till pension
under tio års tid. Det är medarbetarens ansvar att via
FORA ta fram underlag som styrker avsättning.

Nästa förhandlingsdag 21 februari 2019.

Lönetrappa EBH/Utlastning.
Vid förhandlingen i november återupptog Företaget
diskussionen om en ny lönetrappa för EBH. Företaget
delgav Pappers förslaget och Pappers lovade att
återkomma i frågan.

MBL-Info/förhandling.
Fabriksdirektör.
Rekryteringsprocessen kring Magnus Kangas
efterträdare har pågått under hösten 2018. Sen tidigare
stod det klart att Johanna Svanberg tillfälligt kommer
överta rollen som Fabriksdirektör i Gävle cirka 6
månader framåt medan processen med att hitta en
långsiktig lösning fortgår.

-6-

Förhandlingsrapport
Nu är det klart.
Ing-Marie Andersson Drugge efterträder Magnus
Kangas. Ing-Marie är uppvuxen i Malmberget men bor
numera i Gävle med man och tre vuxna barn. Närmast
kommer Ing-Marie från metallföretaget Boliden och en
roll som Director Strategy & Technology vilken
innefattar funktionerna Business Development &
Business Intelligence, R&D, Investments, Sales,
Operation,Planning, och lean production.
Tidigare har Ing-Marie också haft en rad olika
produktionsledande befattningar inom Hultafors,
Outokumpu, Ericsson och Sandvik. Ing-Marie tillträder
tjänsten senast i mitten på juni 2019.

Tillsättande av Gruppchefer (GC)
Som det tidigare informerats om har behovet varit stort
för tillsättningar av Gruppchefer ”GC” på Gävle bruk.
Tillsättningar fortsätter och den sista tillsättningen gjordes

vid Lut & Kraft då företaget tillsatte Terese Bäckius som
GC vid Lut & Kraft.

Säkerhet, Skydd & Räddning (SS & R)
En sista rykande färsk MBL-information som handlar
om att idag hyrs i princip samtliga brandvakter in via en
extern entreprenör. Beställningarna från aktuell
verksamhet/projekt hanteras via Brand och räddning
och brandvakterna får skyddskläder/utrustning på
brandstationen innan de går ut på sitt uppdrag.
Företagets förslag är att man vill utöka med tre anställda
inom området brandbevakning (brandvakter) varav en
kommer att fungera i en samordnande roll.
Man vill även tillsätta en av insatsledarna i en roll som
ställföreträdande chef för räddningschef med syfte att
avlasta avdelningschef som i dag går in vid ordinarie
räddningschefs frånvaro.
MBL-förhandling är planerad till den 1 februari.
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Nya regler kring karensdagen från 1 januari 2019
Vid årsskiftet slopades karensdagen och istället infördes ett nytt system med karensavdrag.
Kollektivavtalen har anpassats till den nya lagtexten i sjuklönelagen.
Företaget har sammanställt ett fråge- och svarsdokument med exempel på hur det nya avdraget ska
tillämpas i våra kollektivavtal.
På vilket sätt skiljer sig de nya reglerna fr o m 1 januari från de som gällde innan?
– Den stora skillnaden är att med de nya reglerna görs enbart karensavdrag för sjukfrånvarotimmar upp till 20
% av veckoarbetstiden. Det innebär t ex att för arbetstagare med ett arbetstidsmått på 40 timmar kan inte
karensavdraget bli större än 8 timmar (20 % av 40 timmar), även om arbetstagaren var schemalagd 12 timmar
och sjukfrånvarande 12 timmar.
En annan skillnad är i de situationer samma arbetstagare blir sjuk och går hem på arbetsdagen och sedan
fortsätter att vara sjuk dagen därpå så blir karensavdraget ändå för 8 timmar (d v s 20 % av 40 timmar). Med
reglerna som gäller innan 1 januari skulle enbart de kvarvarande timmarna dagen då arbetstagaren insjuknade
varit karens.
Hur räknas sjuklön ut?
– Förenklat så räknas det ut genom att man först gör ett löneavdrag för alla timmar som arbetstagaren är
frånvarande. Sen lägger man på sjuklön med 80 % av lön och andra sjuklönegrundande ersättningar, enligt det
aktuella kollektivavtalet, för de timmar av sjukfrånvaron som överskrider 20 % av veckoarbetstiden.
Vad innebär 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden?
– I normalfallet använder man det för arbetstagaren fasta arbetstidsmåttet, t ex 40, 38, 36 timmar. Det handlar
inte om hur många timmar arbetstagaren skulle arbetat just den aktuella veckan utan vilket arbetstidsmått
denne har.
Vad händer om en arbetstagare som har 38 timmars veckoarbetstid är sjuk 4 timmar och sen
tillfrisknar, för att sedan bli sjuk igen tre dagar senare?
– Precis som i reglerna före 1 januari 2019 gäller att om arbetstagaren återinsjuknar inom 5 kalenderdagar från
det att en tidigare sjukperiod avslutats betraktas det som fortsättning på den föregående. Detta innebär att
fortsatt karensavdrag kommer behöva göras upp till 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid i den fortsatta
sjukperioden, eftersom avdrag endast gjorts för 4 timmar på tisdagen (20 % av 38 timmar är 7,6 timmar).
Hur påverkas regeln att en arbetstagare max får ha 10 karensdagar under en 12-månadersperiod
och därefter utgår sjuklön utan karensdagar?
– Regeln finns i Sjuklönelagen även fr o m 1 januari 2019 men med ordalydelsen att en arbetstagare får ha max
10 karensavdrag under en 12-månadersperiod. Observera att alla karensavdrag under samma sjukperiod
räknas som ett enda karensavdrag även om de infaller på olika dagar.
Hur hanterar man sjukdomsfall som pågår över årsskiftet?
– Sjukdomsfall som började innan den 1 januari 2019 går på gamla reglerna med karensdag.
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EU-valet av betydelse för LO:s medlemmar
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.
EU-samarbetet är viktigt för Sverige och för LO:s
medlemmar. Den gränsöverskridande handeln inom EU
är avgörande för svensk exportindustri och i
förlängningen för vår välfärd. EU är också nödvändigt
för att Sverige och övriga medlemsländer ska kunna
vara med och påverka den globala utvecklingen, inte
minst vad gäller handel, migration, säkerhet och miljö.
Men det betyder inte att allt som EU gör är bra.
Eller att alla problem ska lösas på EU-nivå.
EU-samarbetet måste fokusera på rätt saker och
medlemsstaterna ska ha makt över de frågor som utgör
kärnan i den nationella demokratin såsom beskattning,
utformningen av välfärden och regleringen av
arbetsmarknaden. Vi behöver utveckla ett
EU-samarbete som respekterar fackliga rättigheter och
nationella arbetsmarknadsmodeller.
Därför kandiderar jag till Europaparlamentet för
Socialdemokraterna. Jag gör det tack vare det stöd jag
fått från Pappers och LO:s övriga medlemsförbund. Om
jag blir invald kommer jag att fokusera på frågor som är
viktiga för svensk och europeisk fackföreningsrörelse
och dess medlemmar, nämligen ordning och reda på
arbetsmarknaden, stärkt konkurrenskraft och respekt
för demokratin och grundläggande rättigheter.
För det första vill jag arbeta för ordning och reda på
arbetsmarknaden. Dagens situation där företag kan
kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av de
anställdas löner och arbetsmiljö är oacceptabel.
Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk
arbetsmarknad. LO:s krav är att ett socialt protokoll
införs i EU:s fördrag för att grundläggande fackliga
fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska
friheterna. Företag som stadigvarande bedriver
verksamhet i ett land ska betraktas som etablerat i det
landet. Kontrollen ska ske där arbetet utförs.
För att bekämpa utnyttjande av människor,
skatteundandragande och företagande måste
medlemsländernas handlingsutrymme öka.
Här har vi en öppen konflikt mellan höger och vänster i
svensk politik. Den moderata Europaparlamentarikern
Christofer Fjellner har i debatter likställt kylskåp med
människor. Resonemanget bygger på den korrekta
observationen att Sverige importerar kylskåp från länder
som producerar till betydligt lägre arbetskraftskostnader.
Men slutsatsen Fjellner drar är att vi därmed måste
acceptera att företagen importerar lastbilschaufförer,
vägarbetare, byggnadsarbetare, bärplockare, diskare
och så vidare till lägre löner och sämre arbetsvillkor än i

svenska kollektivavtal. Det är en frontalattack mot hela
idén med den svenska kollektivavtalsmodellen!
Ordning och reda handlar inte enbart om konkurrens på
lika villkor utan ytterst om att garantera alla medborgare
trygga och anständiga arbetsvillkor. Då måste
ambitionen vara att ingen ska dö på jobbet. Så ser det
inte ut idag. Varje år går 4000 européer till arbetet utan
att komma hem igen. I Sverige är det fler som dör på
jobbet än i de uppmärksammade gängskjutningarna. Det
är oacceptabelt. Jag kommer därför arbeta för att EU
antar en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi där det
införs en nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor.
Samtidigt måste arbetet med att uppdatera och skärpa
gränsvärdena för cancerogena ämnen på arbetsplatsen
fortsätta. Varje år beräknas 120 000 européer dö i
cancer på grund av arbetet.
För det andra vill jag verka för att stärka svensk och
europeisk konkurrenskraft. En hemmamarknad med
500 miljoner människor är positivt för svensk
exportindustri och lägger grunden för vår välfärd. Två
tredjedelar av den svenska exporten går till EU:s inre
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utanför unionen. EU är en stark kraft internationellt,
både ekonomiskt och politiskt. När USA inför tullar på
stål och aluminium, samt hotar med ytterligare tullar på
andra industrivaror, är det EU som står upp för våra
gemensamma intressen. Hade Sverige försökt föra den
här kampen ensam hade den varit förlorad redan innan
den startade. Tillsammans är vi starka.
Och för det tredje, arbeta för att stärka respekten för
demokrati och grundläggande rättigheter. Den politiska
utvecklingen i Europa är oroande. Populistiska och
högerextrema partier vinner stora framgångar på en
kombination av EU-kritik och flyktingmotstånd. I flera
medlemsländer styr nu politiska partier som ifrågasätter
de öppna demokratiska samhällen som många av oss
tagit för givna.
Sammantaget ställs demokratin inför nya och allvarliga
hot som också sätter de fackliga fri- och rättigheterna
under press. Det är svårt att tänka sig en stark och fri
fackförening i den typen av samhällen som dessa
högerpopulister säger sig företräda. I Ungern har
regeringen redan inskränkt yttrandefriheten,
föreningsrätten och strejkrätten.
För mig är det självklart att övriga EU-länder måste
markera stenhårt. Länder som allvarligt bryter mot
unionens grundläggande värden måste fråntas sin rösträtt
i rådet. Det är viktigt att de instrument som finns till
förfogande används för att säkra respekten för
grundläggande demokratiska värden och en fungerande
rättsstat. Det är en förutsättning för att bli medlem i EU
och bör också vara en förutsättning för att kunna
fortsätta vara en fullvärdig medlem.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att dessa tre
frågor hänger samman. Dagens situation med
låglönekonkurrens på arbetsmarknaden bidrar till att
skapa misstro mot politiska partier och mot våra
demokratiska politiska system. En misstro som är farlig
men samtidigt förståelig. På samma sätt är det med den
ekonomiska politiken. När ojämlikheten breder ut sig
och delar av samhället inte längre får ta del av den
ekonomiska utvecklingen ökar misstron och stödet för
krafter som vill underminera demokratin. Försvaret av
våra demokratiska institutioner kan därför endast föras
genom att hantera de faktiska problem som vanligt folk
möter i sin vardag.
Och det finns problem som behöver lösas. Idag bidrar
EU-samarbetet till en osund konkurrens på svensk
arbetsmarknad. Lösningen är dock inte att i ilska vända
oss bort och överlåta åt andra att fatta besluten.
Tvärtom. Ilskan måste vi använda konstruktivt, annars
spelar vi bara våra motståndare i händerna. Det är dags
att stärka arbetstagarnas ställning i EU. Valet handlar om
vilka som vill öka tryggheten för vanligt folk. Rösta för
ordning och reda på arbetsmarknaden, för stärkt
konkurrenskraft och värnandet av demokratin i
Europaparlamentsvalet den 26 maj!

Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare
och (S)-kandidat till Europaparlamentet.

Nominerade till Pappers årsmöte är:
Kassör Mats Linander.
Samordnande Huvudskyddsombud Peter Karlsson.
Ledamot Michael Wallin och Bo Myrberg.
Revisor Magnus Jonsson.

Magnus

Mats
Peter

Michael

Bosse
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Försäkra dig om att du är rätt försäkrad
Utan rätt försäkring kan resan sluta i ekonomisk katastrof.
För det mesta räcker hemförsäkringen men det finns undantag.
Råkar man ut för en olycka, blir bestulen eller sjuk på sin resa är det viktigt med rätt dokumentation, annars kan
du bli nekad ersättning av ditt försäkringsbolag, till exempel för förlorade semesterdagar.
Om du blir sjuk, se till att skaffa ordentliga läkarintyg där symtomen är tydligt beskrivna och framgår att du
ordineras vila på hotellrummet.

Om man blir bestulen krävs generellt en polisanmälan.
Man behöver fundera redan innan man reser på att inte packa ner det mest värdefulla man har. Har man en dyr
klocka så tycker man att den bör lämnas hemma och skaffa en billig reseklocka i stället, då slipper du gå och
oroa dig, du får inte heller ersättning om du inte varit aktsam med dina saker.
Reseskyddet i hemförsäkringen täcker det mesta man kan råka ut för, om resan är kortare än 45 dagar, då finns
det ingen anledning att köpa en särskild reseförsäkring och du har en stor hemförsäkring. Har du endast en
basförsäkring är rådet att titta igenom villkoren för att bedöma om du behöver extra skydd.
Avbeställningsskyddet eller ersättning för borttappat eller försenat bagage ingår ofta inte då. Det täcker å andra
sidan för det mesta försäkringen som finns på ditt betalkort.
Kortförsäkringen omfattar dock bara personer i samma hushåll, är ni ett kompisgäng som ska i väg och en
betalar hela paketet kan alla andra stå utan skydd om resan ställs in.

Ska du ut på äventyr.
Alltså det som försäkringsbolagen kallar riskfyllda aktiviteter kan försäkringen behöva kompletteras.
Tänk på att om du är sjuk eller har haft en sjukdom precis innan avresa se till att kontakta försäkringsbolaget
som gör en bedömning om det är ok att resa, det räcker inte med att din läkare säger att du kan resa, det är inte
tillräckligt för försäkringsbolaget. Vård utomlands utan försäkring kan kosta 40-50 000 per dygn och ambulans
flyg hem ca 1 000 000 kr

Pappers3:ans Försäkringsansvariga
Leif och Blomman

Medlemmar i Pappers är försäkrade i
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Fackligt Politisk rapport
Lång dags färd mot natt – men Sverige har fått en statsminister igen, 131 dagar efter riksdagsvalet 2018.
Efter en höst och vinter med många turer i regeringsbildningen blev Stefan Löfven förra veckan tolererad av
riksdagen genom att inte få en majoritet av rösterna emot sig.
Det blev tredje gången gillt efter valet 2018 för Löfven som först röstades bort av en majoritet av den nyvalda
riksdagen och senare även föll i den andra statsministeromröstningen. Det skedde efter att den då aktuella
uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i sista stund förkastades
av Centern.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson var den som prövades i den första statsministeromröstningen av talman
Andreas Norlén (M), men han fick då nej av en majoritet.
Men efter nya förhandlingar kom S, MP, C och L överens om det så kallade ”januariavtalet” vilket nu har gjort
att Löfven säkrat stöd, eller snarare sett till att inte ha en majoritet i riksdagen emot sig.
Regeringspartierna S och MP röstade ja medan C och L lade ned sina röster.
Det gjorde även Vänsterpartiet som efter stor dramatik i början av veckan till slut släppte fram Löfven,
dock med hotet om att de kan väcka misstroende under kommande mandatperiod i fall regeringen lägger fram
skarpa förslag om försämrad arbetsrätt och marknadshyror. Moderaterna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna röstade nej. Löfvens nya regering kommer att presenteras denna vecka i samband med
uppläsandet av regeringsförklaringen och skifteskonselj.
”Januariavtalet” har givetvis rört upp en del känslor, inte minst på den fackliga sidan där man i högt tonläge
kritiserat den del i avtalet som säger att arbetsrätten ska förändras.
En utredning ska tillsättas och den kommer att bli ett skarpt lagförslag om inte arbetsmarknadens parter kan
komma överens. Det är ett oacceptabelt ingrepp i partsmodellen att hota med lagstiftning.
Även Vänsterpartiet är emot förändrad arbetsrätt till det sämre och har som sagt hävdat att de kommer att väcka
misstroende mot Löfven om han går fram med ett sådant förslag under den kommande mandatperioden.
LO och facken har reagerat starkt mot förslaget om att arbetsrätten ska förändras. En utredning med uppdrag
att ändra Lagen om anställningsskydd, (LAS) ska tillsättas.
Om parterna kommer överens om hur LAS kan förändras på ett sätt som ger ökad flexibilitet så ska regeringen
gå på parternas förslag. Annars genomförs utredarens förslag.
Och det är LO och facken kritiska till. Det finns risk att den påverkar de kommande förhandlingarna mellan
parterna negativt.

Fackligt Politisk ansvarig
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En rapport från

Utbildningsdepartementet

Hej!
Tomas kunde inte skriva någon
sida den här gången men här
kommer lite information från
Karskäringens redaktion.
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

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.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade lång-och kortbeningar, pälsbärare och hårlösa!
Plus ni andra! Och tredje! Jag gillar er alla – hur tokigt det än låter.
Det måste vara utgångspunkten, eller hur? Så småningom kan man ju alltid
börja ogilla dom som förtjänar det.
Hundant är läget? Hoppas det mås brö efter alla storhelger, och att ni åt lika
duktigt som ni brukar? Och var inte nedslagna om ni råkat lägga på er några
extrakilon, och konditionen inte är på topp, för ni alla har väl tagit ut nya
gymkort va? Som ni tänker använda flitigt hela året och inte bara i Januari va?
Duktigt! Hade jag haft en sockerbit skulle jag kastat den till er nu – fast först
hade ni fått sitta vackert förstås. Nej ben skämt åsido så sitts det alldeles för mycket
och för vackert nuförtiden. Flera borde protestera mera för hundan!
Och en någorhunda vit Jul fick vi också till slut. Det blev lite kallt om tassarna för en liten hund, ben bra för husse
som inte benhövde bajspåsar (till mig) längre, för det tar nu snön hand om. Sent på Julaftonskvällen när jag var på
bakgården för att lätta på trycket, så såg jag faktiskt Tomten! Fast utan renar! Nedskärningarna kanske har
drabbat honom också! Men han måste ha kört genom biltvätten, för släden var rengjord.
Och nu har vi ett nytt år att se fram – eller bak – emot. Vilket innebär att ni blivit ett år äldre allihopa, och det kan
man inte hundvika att inte tro när man ser er. Ben jag har blivit sju år äldre jag, kallar ni det rättvisa?! Och fler grå
hår på nosen har jag fått! Var glada ni att ni slipper noshår. Fast husse har en hel massa näshår som han måste
klippa flera gånger i veckan. En gång lät han dom växa och smorde in dom med mustaschvax, och kammade
dom lite snyggt. Men då sa grannen att han liknade Jonrad Finkelström, och det visste inte husse vem det var,
så för säkerhets skull rakade han bort näspröjsarna. Utifall Jonrad Finkelström var någon ful typ som tixempel
kastar fläsksvålar i vanliga soporna istället för i den bruna påsen för komposterbart. Eller han kanske hysteriskt
river näver den skitstöveln?!
Och en massa nya chefer har ni fått i rastgården också hunder vintern. Säkert i grunden trevliga flickor och pojkar
allihopa som vi önskar lycka till, ben se till att domesticera dom först bara, så blir det mindre skäll både på dom
och från dom. Det är mitt råd, ben jag är ju bara en liten hund. Men att betrakta hunderifrån kan vara en fördel
ibland.
Nu är det väldigt halt ute, så se till att hålla er på benen för hundan! Ni har ju bara två ben så var rädda om dom!
Och övriga kroppen – och knoppen - också narurligtvis! Jobba tryggt och säkert så kanske vi har det inte odelade
nöjet att ses igen längre fram hunder senvintern. Var snälla, och stryk varandra medhårs, och bjud en intet ont
anande på knödel och kamelpudding. Och fläska gärna iväg en hälsning till din halvmoster i Dretköping,
Korvbeningen Trallan. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Jultävlingen
Vilka var det?

David Beckham

Donald Trump

Ingvar Carlsson

Johnny Depp

Björn Borg

Tommy Körberg
Mona Sahlin

Thomas Dileva

Leonardo Dicaprio

Kungen

Clint Eastwood
Henrik Lundqvist

Sean Connery

Vinnare i Jultävlingen-2018
Priset hämtar du på 152;an
1:a pris
2:a pris
3:e pris
4-10:e pris

Thomas Andersson
QC
Kent Wahlström
Swedpaper
Erik Kernehed
PM 5
Börje Eriksson
QC
Camilla Stööp Olsson Driftservice PM 4-5
Håkan Friskman
PM 4
Mikaela Gustafsson-Bär Processlab
Janet Andersson
BKSC
Peter Forsberg
Processlab
Sofia Backlund
Processlab

Massagedyna
Brandsläckare
Lyxpraliner
After Eight ask
After Eight ask
After Eight ask
After Eight ask
After Eight ask
After Eight ask
After Eight ask

Grattis till alla vinnare.

Rolf Lassgård
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Fackliga Stödgruppen
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

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.

Tack!
Ett stort tack till alla för uppvaktningen
vid min pensionering.
Lars Hillborg Lokgruppen

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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Karskäringen presenterar KB:s profil nummer 4

Christoffer Lindberg
Även om man inte arbetat länge på BillerudKorsnäs,
kan vi ta fram en nyanställd som profil.
Christoffer Lindberg är en ny Gruppchef på Fiberlinjen
och är tänkt att ha skiftlag E samt F som sina skötebarn.
Han kommer närmast från städbranschen och arbetade
som Driftchef där. Det blir en spännande utmaning att ta
sig an en helt ny bransch, men människorna är ju hans
huvudsakliga område och det har han ju rutin med att
arbeta med sen tidigare.
Han är född och uppväxt i Vallentuna, strax norr om
Stockholm. År 2009 följde Christoffer E4 norrut till
Gävle, tack vare att han träffade sin stora kärlek Ida,
som han sedermera bildat familj och varit gift med i 10
år. De har sedan flyttat till Skutskär, fått två pojkar, 7
respektive 4 år. Familjen är mycket viktig och de
tillbringar gott om tid i skog och mark, med pulkaåkning
och skridskoåkning under vintertid. Hela familjen gillar
att röra på sig och trivs som bäst när det händer saker.
Christoffer söker gärna uppnå olika mål i livet och
behöver det som motivation med sin träning. Den
närmaste utmaningen är ett distans lopp över fjäll och
det är hans fru som vill de ska springa tillsammans.
Önskan att träna ännu mer finns, men familjen har högsta
prioritet och kommer i första hand! Löpning och träning
har annars funnits sedan länge, han är gammal friidrottare
i grunden även om det var mest sprintlöpning på den
tiden. Christoffer älskade idrott i skolan och hade i
övrigt väldigt lätt för sig i de andra ämnena.
För cirka ett år sedan höll livet på att ta en mycket
otrevlig vändning! Familjen hade en lånehund som de var
i skogen och rastade. Man leker och har skoj när
hunden råkar springa omkull den äldste sonen, som far i
backen och slår huvudet i en sten. Det verkade inte så
farligt till att börja med. Ida tar med sig pojkarna hem
och ringer 1177 för rådgivning. Där tycker man att man
kan avvakta, men mycket snart börjar sonen att kräkas
och man får rådet att ringa ambulans. Christoffer tar
egen bil och följer med. Det han då inte vet är att,
sonen kollapsar i ambulansen! Hans pupiller reagerar

inte och man vädrar stor fara o färde. Det slutar med att,
sjukvården flyger upp en neurokirurg från Uppsala till
Gävle sjukhus som får öppna skallen och släppa på
trycket från den blödning som pojken hade fått i hjärnan.
Åtgärden blev lyckad, även om det var mycket oroligt
ett tag när sonen fick ligga i ett dygn på avdelning,
nersövd med respirator inkopplad. Nu har grabben
återhämtat sig hyfsat med tanke på vad som hände. Viss
trötthet och huvudvärk finns, men det kunde ha slutat
mycket värre.
Efter denna händelse kände Christoffer att, det är dags
att göra något nytt i livet. Det blev en ögonöppnare för
hur skört livet är och han ville ha en förändring. Han
hade tröttnat på städbranschen, ville ha en ny utmaning
och sökte ett nytt arbete. Så nu är han här på
BillerudKorsnäs och ska ha utvecklingssamtal med
personer han inte känner. Att börja från noll, gå in med
öppet sinne och ha stor respekt för de som börjat arbeta
på företaget innan Christoffer ens var född! Han förstår
att det finns gott om kompetens som det gäller att ta
vara på och utnyttja där det behövs som bäst.
Men först ska han ta familjen till Thailand och ha det
skönt innan det till sommaren bär iväg till Italien. Där har
de hyrt ett hus i Arezzo och tänker fira deras 10-åriga
bröllopsdag tillsammans.
Redaktionen på Karskäringen säger, GRATTIS i
förskott och hoppas att de nästa 10 åren blir ännu
bättre!
Vid tangentbordet //Ola Carlson
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Barnjulfesten 6 januari
Fackens årliga julfest har åter genomförts nu för 71:a gången och den 16 gången i föreningshuset.
Även i år genomfördes barnjulfesten med samma upplägg som förra året. Huge och deras ungdomslag i hockey
U 14 och deras föräldrar fick uppdraget att leda oss genom festen vilket de gjorde på ett fantastiskt bra vis.
De fixade med musik och dans kring granen, visade film och serverade fikasugna barn och anhöriga.
Tomten delade ut ca 135 godispåsar vid hemgång av de 165 biljetterna som delats ut.
Som vanligt vill barnjulfestkommittén tacka alla som varit med och bidragit och gjort denna tillställning till en stor
begivenhet. Likaså ett tack till alla barn, föräldrar, mor och farföräldrar eller andra anhöriga som tar chansen till en
svängom på dansgolvet som faktiskt gör denna tillställning till en enda galaföreställning för barn, föräldrar och andra
anhöriga.
Ett speciellt tack till.
Ø Göran ”klacken” Larsson som barnjulfestansvarig höll i denna trevliga tillställning.
Ø Portvakten och Fredrik Karnatz på HR för biljettutdelning.
Ø Tarja vid Pappers expedition för förberedelser och beställning av material och biljettutdelning.
Ø Företaget BillerudKorsnäs AB som står för kostnaden av godispåsarna, hyra av ljudanläggning och lokalerna.
Ø PIRAB som på sedvanligt maner ser till att vi får en fin julgran inburen och klädd.
Ø Tomten som börjar bli varm i tomteklädseln och genomförde uppdraget perfekt.
Ø Huge hockey U 14 och deras föräldrar.
Ø Alla fackliga representanter som är med och bidrar och gör denna tillställning möjlig år efter år.
Som ni förstår så är det många som drar sitt strå till stacken för att detta skall fungera i slutänden.
Ett stort tack till er alla som deltog och som hjälpt till och gör det till den fest som det återigen blev.
Kom ihåg att planera in 72:a barnjulfesten som genomförs nästa år den 6 januari 2020 i Föreningshuset.

Barnjulfestkommittén
”Klacken”, Walle, Ulrika.

Mycke spring i benen vad det här!

Foto: Michael Wallin
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Full fart runt granen!

Uppklädd med
slips och väst.

Vi orkar inte dansa mer?

IK HUGE hjälpte till.
Tomtemor?

Bilder från barnjulfesten
Ulrika leker ren.

Många barn ville ha en godispåse av Tomten.
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Papperstrean Ung
Ung-2020 har haft sitt avstamp i form av en första
ungkonferens där deltagarna lämnade konferensen som
ambassadörer för projektet!
Den 4 december träffades cirka 50 stycken unga representanter från ca 36 av
våra avdelningar för en tvådagars konferens präglat av vår Ung-2020 satsning.
Deltagarna fick en grundinformation om facket och om tanken och drivkraften
bakom projektet Ung-2020. Tillsammans fick de sedan ta fram förslag på redskap för spridning av information
och möjligheter att engagera våra yngre medlemmar på våra hemmaplaner. Under hösten 2019 kommer det hållas
ytterligare en ungkonferens där målet är att alla 55 avdelningar ska vara representerade inför slutspurten för det
stundande eventet år 2020 när vi firar 100 år!
Håll dig uppdaterad via hemsidan www.pappers.se/ung-2020 och följ oss på

instagram p_ung2020

På gång


Under våren är det åter dags för Ungdomsträff! Förra året var vi hela 11 stycken ungdomar och jag
hoppas vi kan bli minst lika många i år! Håll utkik efter datum och anmäl ditt intresse till ungansvarig.



Anmäl dig redan nu till Pappers Ungdomskurs som i år hålls på Runö Folkhögskola, Åkersberga
den 8-11 april! Anmälan görs till Ungansvarig eller Studieorganisatör.

« Jag hoppas att vi ses på årsmötet den 20 februari »

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson
– Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut & Kraft
Per Thollin
– PM4-5
Anders Edlund
– Mek
Julia Hillblom
– Fiber
Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.
Sandra Johansson

Ungansvarig Sandra Johansson
sandra.johansson50@gmail.com

- 21 -

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
Tre Kronor matchtröja Channel One Cup 2018
Damkronorna Matchtröja Vierumäki Cup 2018
Gefle IF, Brynäs IF, SAIK bandy matchtröjor.
Peppe Femling skidskyttelandslaget Nummerlappar Östersund och Hochfilzen. Mössa.
Anna Magnusson skidskyttelandslaget T-tröja. Nummerlapp Nord karelia. Keps.
Gävle Teater 2 biljetter till Hampus Nessvolds föreställning. Ta det som en man den 14/3 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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På gång med Sociala Fonden …
FÖRELÄSNING
Paul Svensson, syns ofta i TV-rutan där han lockar
med förförisk matlagning. Han föreläser om hållbar mat,
gastronomi och om mat för alla sinnen.
Måndag 13 maj: Pappersbruksmuseum, Frövi kl.
17:30 – 19:30
Tisdag 14 maj: Föreningshuset, Gävle kl. 17.30 –
19.30
Sista ansökningsdag 7 april.

SPORT
Söndag 17 mars från Frövi och Gävle till
skidspelen i Falun.
11.30 Start, individuell (F) damer 10 km. 14.30 Start,
individuell (F) herrar 15 km
Pris: 225kr och skattepliktig förmån 225kr. I priset ingår
bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max
4 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 3 februari.
Lördag 23 mars från Frövi och Gävle Fotboll:
Sverige – Rumänien
Matchen börjar kl 18:00. Pris: Kostnaden är 240 kr och
skattepliktigt förmån 255kr per person.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 4
biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 3 februari.

EVENT
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 90talsfilmen 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. Max 2 biljetter per sökande
Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Fredag 30 augusti från Frövi och Gävle till
Dalhalla och The Hives, Mando Diao, The Sounds
Tre av
Sveriges
bästa
liveband,
The Hives,
Mando
Diao och
The Sounds
intar
Dalhalla.
Välkommen till en exklusiv och helt unik rockkväll!
Biljetterna är placerade på kategori grön sektion B.
Pris: 850 kronor och skattepliktig förmån 915 kronor.
I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och
fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 9 juni.
Lördag 25 maj:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för
shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120kr och skattepliktig förmån 125 kr. I priset
ingår bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 31 mars.

MÄSSRESOR
Allt för sjön Lördag 9 mars
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 27 januari.
Nordiska trädgårdar och Explore Lördag 23 mars:
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag: 3 februari.
Bo och bygg samt underbara barn Lördag 12
oktober Mer info publiceras på hemsidan under våren.
Allt för hälsan och Sthlm Food and Wine Lördag 9
nov Mer info publiceras på hemsidan under våren.
I priserna ovan ingår bussresa och entrébiljett till en
mässa. Max 6 biljetter per sökande.

Kulturutlottningar pågår! Mer information finns
på Fondens hemsida.
Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event
kommer till löpande!

- 23 Fredag 16 augusti: Diggiloo, Strömvallen Gävle

LOKALA EVENT
Från Brodway till Duvemåla.

Välkommen till succékonserten Från Broadway till
Duvemåla - en föreställning som turnerat för fulla hus
runt om i hela Sverige sedan 2016.Här drabbar stora
röster och stora känslor samman i ett musikaliskt
pärlband av de största och mest älskade hitsen från
musikalernas förtrollade värld. Det är med stolthet
vi kan presentera några av Sveriges absolut främsta
musikalartister tillsammans på en och samma scen.
Dessa har huvudroller i bagaget från bland annat
Phantom of the Opera, West Side Story, Kristina från
Duvemåla, Cats, Broarna i Madison County, Miss
Saigon, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady, Rent,
Jekyll & Hyde, Livet är en Schlager, La Cage aux Folles
och Sound of Music.
I höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila Adéle,
Niklas Asknergård och Malena Tuvung.
Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till
vår nya solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta
och bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till
Sveriges bästa sångare av tidningen Sweden Rock
Magazine.

Proppfylld med några av våra mest folkkära artister,
grymma dansare och stor ensemble – Sveriges soligaste
sommarturné Diggiloo är tillbaka för att återigen bjuda
på tre timmar underhållning. Det blir härlig musik, massa
skratt och en stor dos kärlek precis som vanligt!
Om du gillar Diggiloo kommer du att älska 2019 års
årgång. Det blir en sommar som bjuder på kära
återseenden av efterfrågade favoriter. Jessica
Andersson, eller ”mamma Diggiloo” som hon också
kallas, är tillbaka och det är veteranen Magnus Carlsson
också! Och inte kan vi väl åka ut på turné utan vår egen
programledare och pappakropp David Lindgren?
Mariette kunde inte heller hålla sig utan hoppar på
världens bästa sommarjobb för andra sommaren i rad.
Vår 17:e turné är laddad med ännu fler stjärnor. John
Lundvik, multitalangen som tagit SM-brons i både Mello
och 100 meter stafett, gör Diggiloo-debut liksom
countrystjärnan Mimi Werner. De får dessutom sällskap
av stjärnornas stjärna! Casper Janebrink tar med sig alla
Arvingarna ut i gröngräset.
Biljetterna är placerade sektion A rad 17 och 18. Pris:
295 kronor och skattepliktig förmån på 300 kr.
Sista ansökningsdag: 31 mars
Lördag 2 november 2019: Mia Skäringer: Avig
Maria – No more f***s to give Göransson Arena.

Söndag 22 september: Från Broadway till
Duvemåla, Gävle Konserthus
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Sista ansökningsdag: 17 mars.
Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla,
örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8.
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Sista ansökningsdag: 24 mars.

Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten
att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser
finns.

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
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