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Bruksturnén är här – Vi bjuder på fika och ni tar med alla medlemmar! 
Syftet med turnén är att träffa alla unga bruksarbetare men den nyfikna bruksarbetaren som vill veta 
mer är också välkommen. 

Vi bjuder på fika men behöver hjälp att brygga kaffet. Till avdelningsexpeditioner från norr till söder 
kommer vi att skicka diverse saker för att skapa en skön stämning och meddela att vi kommer. Detta 

kommer att skickas: Muggar◾Chokladbollar◾Vimplar◾Ballonger◾Medlemshandbok 
UNG2020 - Informationsbroschyr att dela ut◾Affischer om att vi kommer 

Via hemsidan kan ni se vilka bruk som kommer besökas november månad. Vänligen ät inte upp alla 
chokladbollar innan vi besökt er 😊😊 

Frågor gällande turnén kontakta någon i UNG2020-projektgruppen. 

Podd Fiberfabriken - andra avsnittet ”Död och olycka” 

Det kan inte vara bättre tajming. Hjärta ditt skyddsombud i 
dessa tider när SD anser att de inte behövs. Stå upp för det 
viktiga arbetet skyddsombuden gör.  
Det mycket viktiga andra avsnittet ”Död och Olycka” finns ute 
nu. Vi besöker vi Munksunds bruk och får träffa Anna 
Westerlund som det höll på att sluta illa för. Podden finns där 
poddar finns. 

ITunes/Podcaster:  
https://apple.co/2WrSRv3 

Spotify:   
https://spoti.fi/36gp7Ge 

Acast:  
https://bit.ly/2JxSOJ4 

Naturligtvis har vi en rörlig filmsnutt med. https://www.youtube.com/watch?v=u8oT-CtbpMA. 
Trevlig titt- och lyssning! 

https://apple.co/2WrSRv3
https://spoti.fi/36gp7Ge
https://bit.ly/2JxSOJ4
https://bit.ly/2JxSOJ4
https://www.youtube.com/watch?v=u8oT-CtbpMA


Utvärdering av UNG19-konferensen 

30/9-2/10 var en fina dagar på Runö då 75 unga medlemmar samlades för att få verktyg, inspiration och 
självförtroende för det viktigaste uppdraget i Pappers, UNG-Ambassadör. De ska hjälpa oss att få 1600 
unga medlemmar att fira Pappers 100 år men också få möjligheten att få mer kunskap och inspiration att 
påverka förbundet framåt.  

Dag ett bestod av Daniel Suhonens pass om Klassamhället – finns det och varför? Dag två satte Stefan 
Askenryd från Pappers avd 37 Piteå och Emmeli Persson från GS, deltagarna i tankar och 
frågeställningar utifrån värdegrunder där man fick ta ställning, uttrycka sig – förklara eller argumentera för 
sig. Som final, dag tre, hade vi Linnea Claeson som föreläsare. Linnea är en känd opinionsbildare, 
människorättsaktivist med otroligt mod. Hon fullkomligt välte Runö med sina berättelser och erfarenheter 
av trakasserier, näthat och machokultur. 

Vid utvärderingen av konferensen visade det sig att alla har förstått sitt uppdrag-vilket för oss, i 
projektgruppen är oerhört kul. Sammanfattningsvis upplever vi att hela gruppen hade positiva 
erfarenheter av konferensen. Och det får framtidens fackliga kamp att underlätta. 

Vi är stolta över det engagemang som alla deltagare visade och vem vet - kanske satt nästa ordföring för 
Pappers där. 

🍂🍂🍁🍁 Med en önskan om en finfin allhelgonahelg 🍂🍂🍁🍁 

Pauline Hylander - Projektledare på Förbundskontoret för UNG2020 

Projektgruppens kontaktuppgifter  

Pappers Facebooksida  

UNG2020-Instagramkonto  

Facebooksida för ambassadörer i Pappers 

Vill du ha nyhetsbrevet och/eller lämna intresseanmälan till eventet 2020 
Signa upp här 

https://www.pappers.se/ung-2020/kontakt
https://www.facebook.com/svpappers/
https://www.instagram.com/p_ung2020/?hl=en
https://www.facebook.com/groups/731117240596858/?ref=bookmarks
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdATmLZeKB1xCnjZAhOKmFd2bZppUMzZLT1BZMlIwMElMQVVRM1dZTUZDTDJQMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdATmLZeKB1xCnjZAhOKmFd2bZppUMzZLT1BZMlIwMElMQVVRM1dZTUZDTDJQMy4u


11/11 avd 31 Väja
11-12/11 avd 78 Mariestad
11-12/11 avd 43 Frövifors

12-13/11 avd 14 Strömsbruk
13/11 avd 117 Oppboga

13-14/11 avd 159 Aspabruk
14/11 avd 149 Rockhammar
18-19/11 avd 158 Munksund
18-19/11 avd 74 Jönköping
18-19/11 avd 165 Karlsborg

20/11 avd 73 Vaggeryd
20-21/11 avd 37 Piteå

20-21/11 avd 29 Obbola
25/11 avd 103 Timsfors

25-26/11 avd 113 Billingsfors
26/11 avd 66 Klippan

27/11 avd 38 Hyltebruk
27/11 avd 119 Skåpafors

28/11 avd 64 Dals Långed
28/11 avd 51 Fiskeby

Från norr till söder på tre månader. Vi går ut med november månads datum och så kommer 
december och januari snart. Du som är medlem i Pappers håll utkik på anslagstavlor när 
projektgruppen för UNG2020 kommer och hälsar på er och snickesnackar om jätteeventet för 
unga medlemmar.  OCH bara så ni vet - vi har med oss fika! 

pauline.hylander
Överstruket
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