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Första etappen av Pappers bruksturné avklarad  
 
Vilken superbruksturné. Gruppens samlade utvärdering av besöken är vilket fenomenalt mottagande och 
peppade ungdomar som man träffat. Tack avdelningsstyrelser och UNG-ambassadörer som smyckat 
expeditioner och mötesrum. Det fanns fler unga medlemmar på vissa avdelningar än andra men hurra alla 
avdelningar som fått besök. Bra organiserat och ombesörjt.  

 
O inte nog med det, 424 medlemmar under 30 år har man träffat mellan den 11 november till 10 
december och skrivit in 15 nya medlemmar!  
 

 

 

 

 

 

 
 
Projektgruppen har besökt mer än hälften av alla våra 54 avdelningar. Vissa omkastningar har det blivit - 
dels vem som besöker vilket bruk och vissa byten av datum för besöken. Bruksturnén tar uppehåll under jul- 
och nyårshelgen. 
 
För er som väntar på besök, låt er inspireras av pimpade mötesrum och expeditioner via bilder på Instagram 
eller Facebook.  
Den 7 januari börjar besöksturnén igen och den första veckan besöks, Karskär, Fors, Hallstavik och Örebro. 
 
I februari finns det tid för UNG-gruppen att göra återbesök på avdelningar som känner att det behövs. 
Projektgruppen tror att de allra flesta avdelningar klarar sig utan det. De flesta ambassadörer kommer att 
göra ett utmärkt arbete om de ges tid att fortsätta prata med medlemmarna om UNG2020, och behöver nog 
inget stöd från UNG-gruppen. Men om ni känner att det behövs, ta då och kontakta Sara på 
förbundskontoret. 
 

 

 

 

 



Poddsläpp Fiberfabriken – Börja om från Början #4 släpps 30 december 
 
Det fjärde viktiga programmet pratar vi om att bygga upp, börja om och genom 
förändring drivas av, att vilja vara delaktig i förändringen 
 
Vi får träffa Amanda Månsson 22 år. En av de yngsta medlemmarna i avd 74 
Jönköping som pratar om vad hon vill göra och varför facket är viktigt. Vi får 
också bekanta oss med några andra färgstarka karaktärer som den 
gitarrspelande Jorge ”Rocky” Rojas Siglic. Studieansvarig och ordföring Daniel 
Caisan.  
Som en liten julklapp till er så bjuder vi er på en video-trailer med finfina 

drönarbilder över fabriken i Jönköping. https://youtu.be/DcCZ4rOm7Bw 
 

Vill du som medlem lära dig mer om facket?  

Beställ vår Medlemshandbok 
 
Ska ni ha en lokal utbildning om facket? Varför inte använda vår medlemshandbok i kursmaterialet. Fokuset 
på denna har varit att skriva så enkelt som möjligt, utan att trassla in sig i svåra ord och begrepp. Det finns- 
om man fastnar ändå -en liten ordbok inkluderat.  Kort och gott – Om ditt fackförbund Pappers på 35 sidor. 
 
Boken beställs av avdelningarna via Bantorget kommunikation.lennart@bantorget.com 
Ange namn på broschyren (Pappers Medlemshandbok) ♦ Antal ex ni beställer ♦ Leveransadress ♦ 
Fakturaadress. Lägsta antal att beställa är 50 exemplar 
Här är prisexempel på vad det kostar 
50 ex 3000 kr ♦150 ex 6200 kr ♦ 300 ex 11 000 kr moms och frakt tillkommer. 

 

Ledighet och betalning för det stora eventet 30/9–2/10 2020 i Stockholm  

Viss otydlighet har rått gällande betalning för deltagarna under UNG2020 eventet. Därför tål det att 
upprepas. Det är faktiskt förlorad arbetsförtjänst som gäller för våra medlemmar som deltar. För de som är 
lediga utgår inget arvode från förbundet. Anmälan öppnar i mars 2020 via vår hemsida.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Hela UNG-gruppen vill med denna trudelutt önska medlemmar, styrelser, anställda och 

samarbetspartners en finfin jul -och nyårshelg. Ses nästa år! 
https://www.instagram.com/p/B6SgxV1JsWA/ 

 

 
 

Pauline Hylander – Projektledare på Pappers förbundskontor 

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 
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