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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 Per Olov Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
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

Expeditionen stängd
för besök på grund
av covid-19

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 3 mars. Se till att
lämna in ert material
senast den 28 februari.

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

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
Nu är vi igång efter långhelgerna. Tyvärr inte som vi hade hoppats
på att det skulle vara.
Smittspridningen ökar snabbt som ni säkert vet i Region
Gävleborg och Uppsala och den till synes mer smittsamma
virusvarianten omikron tar över allt mer. Utvecklingen tyder på att
färre människor provar sig i egenprovtagningen, trots att smittspridningen ökar.
Regionernas smittskyddsläkare ber därför alla att vara extra uppmärksam vid symtom, isolera sig och att testa sig för covid-19 vid
någon av Region Gävleborgs eller Uppsalas närliggande
provtagningsstationer. Tyvärr har jag själv drabbats av detta elände
nu men mår efter omständigheterna bra.

Vad gäller lokalt här på bruket?
Vid senaste lokala stabsmötet beslutades att munskydd ska användas där man inte kan hålla
1,5 meters avstånd samt vid skiftavlösningar alternativt om man som extern måste besöka en
verkstad, kontrollrum eller förrådet. Företaget rekommenderar även användning av munskydd i
restaurangens allmänna utrymmen. Man ställer tills vidare in olika event med anledning att man bör
undvika tvärfunktionella grupper som läget är nu. Detta så länge regeringens nuvarande restriktioner
ligger kvar.
Kom ihåg! Håll i och håll ut - det är viktigt att fortsätt följa riktlinjer gällande Covid-19
·Stanna hemma vid minsta symtom
·Håll avstånd
·Håll god handhygien

Värsta scenario
Företaget har inlett en dialog med facken avseende hur man på bästa sätt kan lösa en eventuell ökad
sjukfrånvaro på skift. Vad det kan komma och innebära vid ett värsta scenario får jag återkomma till.
Jag fick en fråga från en medlem om man i detta besvärliga läge har jour eller om man måste svara på
mobilen om en gruppchef ringer på ledig tid? Nej, om man inte har någon form av jour eller beredskap
i sin ordinarie befattning har man ingen jour och behöver alltså inte vara tillgänglig på sin privata mobil
om man själv inte vill.

Verksamheten
Trots Covid-19 och de försiktighetsåtgärder som nu gäller ska vi försöka bedriva en så bra facklig
verksamhet som möjligt ändå. Givetvis i enlighet med gällande regler från Folkhälsomyndigheten,
Region Gävleborg och Uppsala, brukets interna regler och av hänsyn till personalen på Pappers
expedition och på Sociala fonden samt medlemmarna själva.
Därför skall vi undvika att sitta tillsammans på grund av risken för smittspridning och avd 3 vill inte
vara orsak till smittspridning och i förlängningen att någon blir allvarligt sjuk.
Det innebär givetvis att våra aktiviteter vid avd.3 påverkas och vi kommer att gå tillbaka till att ha de
flesta möten via Teams ett tag framöver, hur länge får framtiden utvisa. Hur det blir med årsmötet i
mars får vi se. Det kan komma att flyttas till april istället för att om möjligt kunna genomföra det fysiskt.
Vi tänkte påbörja årets uppsökerirundor ute på fabriken för att träffa medlemmar men vi drog i
handbromsen och avvaktar några veckor tills det lugnat ned sig med pandemin.
Vi får ha kontakt på annat säkrare vis.

-4UNG 2022
Idag är det cirka 320 unga medlemmar från Pappers alla
avdelningar anmälda till UNG 2022-eventet som är planerat att genomföras 10-12/5. Från avd 3 är ca 20 anmälda.
Anmälningstiden går ut den 7/2. Förbundet meddelade
förra veckan att man gått ned i antal deltagare till max 450
personer på grund av nya restriktionerna.
Förbundet vill att vi på alla plan hjälper till för att locka
med flera yngre medlemmar till eventet. Har ni någon nära
kollega som är född -92 eller senare tycker jag ni kan
påminna dem att anmäla sig, dock senast 7/2. Kom ihåg
att lägga in om ledighet i medvind.
Efter den 7/2 samlar jag in namn på alla som ska åka och
söker ledigt via HR.
Viktigt att komma ihåg är att du som är anmäld måste
avboka ditt deltagande om du skulle få förhinder.
Du avbokar genom att kontakta Förbundet på:
anmalan@vivill.se

Strejk i Finland
För ett år sedan uppgav Företaget UPM att de går ifrån
kollektivavtal och vill hitta ett nytt sätt att nå högre lönsamhet genom att hitta alternativa sätt att finna konsensus
kring löner och arbetsvillkor. Det gick inte tre fackföreningar som representerar pappersarbetare, elektriker och
chefer med på och varnade tidigt att om inget nytt avtal
om löner sluts innan den 31 december 2021 går 3 000
anställda ut i strejk. Så blev också fallet.
Parterna har inte lyckats komma överens och strejken är
nu i gång bland arbetarna på den finska papperstillverkaren UPM.

Förhandlingarna mellan UPM och det finska
pappersarbetarförbundet hade inte ens startat när UPM
provocerande meddelade att företaget inte heller tänkte
följa det gamla centrala avtalet fram tills att man förhandlat
fram ett nytt. Pappers hade då inget annat val än att ta ut
alla cirka 6 000 anställda i strejk från den 1 januari.
Strejken avbryts den 22 januari eller tidigare om parterna
kommer överens om ett avtal.
BillerudKorsnäs (BK) fabrik i Jakobstad är beroende av
pappersmassa men också bland annat ånga och tryckluft
som man köper från UPM:s fabrik i samma stad. Den står
nu stilla vilket gör att även BK:s fabrik har stoppats.
BK tillverkar 200,000 ton förpackningsmaterial årligen i
fabriken. UPM har flyttat om produktionen så långt man
har kunnat och i Jakobstad har man stoppat
produktionen. Nu arbetar BK med utbildning,
underhållsarbete och rengöring. Nyligen meddelades
att strejken förlängs i två veckor fram till den 5 februari.
Kom ihåg!
Håll i och håll ut - det är viktigt att fortsätt
följa riktlinjer gällande Covid-19
- Stanna hemma vid minsta symtom
- Håll avstånd
- Håll god handhygien

Sköt om er och ha de så bra
// Kjelle

Rätta svar jultävling
1: Bengt Svensson, pensionär
-- Björn Daehlie tröja
2: Ove Holmstrand, GTFA
-- Helly Hansen mössa
3: Lars Mohlén, GFT
-- Puma T-shirt
4: Gustav Vejkdal Thorsberg, Brand -- Wobbler
5 - 10:
Ellinor Andersson, pensionär - Inga-Lill Ådahl Johansson
Jörgen Karlsson, PM4 - Sara Björklund, Swedpaper
Jan Lundström - Mikaela Gustavsson-Bär, processlabb
Teleskop grillpinne
Priserna hämtas på 152:an.

Stort grattis till er från Karskäringsredaktionen.
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Kommande lönerörelse
Coronaåret 2020 blev ett ”skitår” för arbetarna, enligt
fackets nya löneanalys.
”Det här kommer att komplicera nästa lönerörelse,
massor av våra medlemmar kommer att ha höga krav”,
säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
År 2020 var löneökningarna ovanligt måttliga.
Pandemins utbrott är förstås förklaringen. Statistiken
som LO sammanställt visar att tjänstemännen kom ut
betydligt bättre än arbetare, även om siffrorna ska tolkas
försiktigt, eftersom hela lönerörelsen sköts fram och de
nya lönepåslagen kom först den 1 december 2020.
För arbetare ökade medellönen med 1,4 procent eller
380 kronor i månaden under 2020, och för tjänstemännen med 2,1 procent eller 850 kronor.
Därmed fortsätter löneklyftan mellan tjänstemän och
arbetare att vidgas.
Coronaåret har varit trist för arbetare, dels har de stått i
fronten i pandemin, dels har de fått sämst löneutveckling.
Ett skitår för arbetare, säger Torbjörn Johansson och
pekar på att tjänstemännen, enligt statistiken, ser ut att
ha kört på som om ingenting har hänt.

här är inte bra för den kommande avtalsrörelsen.
Närmast i vår väntar lokala löneförhandlingar runt om i
landet, men dessa förs utan strejkrätt och om det blir
något extra, utöver det centrala avtalet, beror på
arbetsgivarnas goda vilja. Men i vissa kan det nog bli lite
mer, beroende på att många företag/ branscher går
starkt och att arbetskraftsbristen är i tilltagande, enligt
Torbjörn Johansson.
Den stora lönerörelsen drar i gång på allvar framåt
hösten då facken ska lägga fram sina lönekrav inför
brottningsmatchen med arbetsgivarna vintern 2023.
De tre senaste åren, år 2018–2020, ökade medellönen
för samtliga anställda med 6,0 procent. För arbetare
ökade medellönen med 4,9 procent, eller 1 310 kronor
mer i månaden. För tjänstemän var motsvarande ökning 6,6 procent eller 2 620
kronor.

Direkt stötande, tycker Torbjörn Johansson och varnar
för konsekvenser:

Allra mest har lönerna ökat för tjänstemän i offentlig
sektor, plus 2 910 kronor under perioden. Medellönen
för samtliga anställda var 35 400 kronor i månaden
enligt 2020 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 28 000 kronor och för tjänstemän 42 200 kronor.
Nuvarande löneavtal som gäller stora delar av den
privata arbetsmarknaden löper mellan november 2020
och mars 2023.

Han menar på det inte är bra när det blir så här, att
några drar ifrån, det skapar spänningar i samhället som
är svåra att hantera och han lägger ett stort ansvar på de
offentliga arbetsgivarna, det vill säga politikerna, som
låtit klyftorna öka så pass synbart.
och det faktum att det kan bli minus i lönekuvertet nästa
år, säger Torbjörn Johansson.

Förberedelserna inför lönerörelsen 2023 tar fart under
senvåren och fackens krav lär komma att presenteras
under hösten 2022. Sedan Industriavtalets tillkomst
1997 har fack och arbetsgivarnas träffade löneavtal i
den internationellt konkurrensutsatta industrin, kommit
att bli normerande för hela arbetsmarknaden, det som
har kommit att kallas ”märket”.

Vi ska ju inte jaga inflationen, det lärde vi oss från 1980och 1990-talet. Men det är klart, sammantaget kan det
här bli svårt att hantera. Kraven kommer att öka och det

Det innevarande löneavtalet ger 5,4 procent för
perioden på 29 månader, ungefär lika mycket i årstakt
som föregående period som då var 36 månader.
Källa: LO
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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, Kjell Olsson, Johan Wikström,
Leif Mellin, Michael Wallin och
Emma Magnusson
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518

Stort tack!
Jag vill tacka mina arbetskamrater för den
fina avskedspresenten i samband med min
pension!
Kalevi "Casso" Räntillä

Apropå Bruksdagarna
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Info från valberedningen inför kommande nominerings och årsmöte
Kom ihåg att kontakta någon i valberedningen:
- om ni tänker avsäga er uppdraget ni haft!
- eller om ni är intresserad av att prova eller ta på er uppdrag i avdelningen!
De uppdrag det skall nomineras och senare väljas till är Ordförande, Studieorganisatör och tre
Ledamöter till styrelsen samt två Revisorer, samtliga uppdrag på två år
Övriga uppdrag där det behövs fyllas på med ledamöter är:
Revisorsersättare, Försäkringsinformatörer, Studiekommittén, kommittén för mångfald,
Bomhus Folkets Hus repskap och sist men inte minst Valberedare.
Om ni är intresserad av att prova på eller ta på er något av dessa uppdrag vill vi att ni kontaktar
Valberedningen eller Papperstreans Ordförande snarast möjligt.
Thomas.pettersson@swedpaper.com, Fredrik.magnusson@billerudkorsnas.com
Ali.kocaarik@billerudkorsnas.com, Pappertreans Ordförande Kjell.olsson@billerudkorsnas.com

De här blev valda 2021
Ledamot till förbundsmötet på 1 år
Ordförande i avd 3

Försäkringsansvarig 1 år
Leif Mellin lämnar uppdraget

Ekmanska stiftelsen 1 år
Anders Blom

3 ersättare på 1 år
Vice ordförande,
Kassören i avd 3,
2:e vice ordförande i avd 3

Ersättare 1 år
Anders Blom

Ersättare 1 år
Michael Wallin

Försäkringsinformatörer 1 år
Anders Blom, Fredrik Magnusson och
Peter Karlsson
Leif Mellin, Kalevi Ränttilä och Lars
Högfors lämnar uppdraget

Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg

Kommittén för mångfald 1 år
Emma Magnusson och
Birgitta Borgqvist,
Kjell Olsson lämnar uppdraget

ABF Gästrikebyggden 1 år
Studieorganisatören i avd 3

Firmatecknare på 1 år
Mats Linander och Kjell Olsson tecknar
föreningen var för sig gemensamt på
långa kontot
Statistikförare på 1 år
Kassören i avd 3
Karskärningens redaktionskommitté
Kjell Johansson, Per Thollin
Ola Carlson, Michael Wallin
Studiekommittén på 1 år
Studieorganisatören, Jan Valkeinen,
Kjell Johansson, Mattias Melin och
Sandra Johansson
Pappers 3:an ung på 1 år
Emma Magnusson, Simon Walldén,
Sandra Bogren Bohlin
Ungansvarig på 1 år
Emma Magnusson
Skiftschemakommittén på 1 år
F: Michael Wallin, A: Lars Prim
B: Jan Valkeinen, C: Ulf Carendi
D: Thomas Åkerblom, E: Lars Koivumäki
Pappers 3:ans Stödgrupp 1 år
Ander Blom, Michael Wallin,
Johan Wikström
Kjell Olsson och Leif Mellin lämnar
uppdraget
Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas Pettersson

Kommittén för
personligskyddsutrustning 1 år
Peter Karlsson
Ersättare 1 år
Erik Kernehed
Kemikaliekommittén 1 år
Håkan Bertilsson

Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter Michael Wallin

Ersättare 1 år
Studiekommittén utser ett ombud
Bomhus FH repskap 1 år
Erik Kernehed, Jan-Åke Öst, Michael
Wallin, Hans Widh, Mats Linander.
Magnus Jonsson, Glenn Wigren, Håkan
Bertilsson, Mikael Persson och Thomas
Pettersson
Ersättare 1 år
P-O Olsson, Anders Blom

Ersättare 1 år
Evelina Enander Sjökvist lämnar
uppdraget

Begravningsföreningen Fonus 1 år
Kjell Johansson lämnar uppdraget

Läkarvårdsfondens styrelse 1 år
Michael Wallin, Bo Myrberg

Ersättare 1 år
Kjell Olsson lämnar uppdraget

Ersättare 1 år
Jan-Åke Öst

Riksbyggens repskap 1 år
Leif Mellin lämnar uppdraget

Läkarvårdsfondens Repskap 1 år
Ordförande i avd 3, Håkan Bertilsson,
Anna Ridderborg, Magnus Jonsson,
Glenn Wigren, Erik Kernehed

Valberedning 2 år
Detta uppdrag ska det nomineras till
2022
Ali Kocaarik, vakant
Thomas Pettersson och Anders Edlund
lämnar uppdraget

Ersättare 1 år
Lars Koivumäki, P-O Olsson
Jan Valkainen,
Thomas Pettersson lämnar uppdraget
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Flemtons husse går i pension
Efter 38-års arbete inom BillerudKorsnäs(vid anställning
hette det Korsnäs-Marma) är det nu dags för Flemton´s
husse, Mikael Persson att vandra vidare till de ”Evigt
lediga sällskapet” från Företaget. Egentligen gick han
hem i slutet av år 2020 men med 12 månaders
avgångsvederlag, innebar det att han officiellt slutade
sista november-21. Men helt slutarbetat är det nog inte,
då Micke fortfarnde känner att han har kraft kvar.
Om bara pandemin ger sig, kan han tänka sig att jobba
lite till på något trevligt ställe innan det blir full pension.
Micke har under största delen varit anställd på Förrådet,
där han även verkade som Skyddsombud/Fackligt
ombud. Han brinner för rättvisa i alla möjliga och
omöjliga former och man kan kalla honom för
pragmatiker (resultatinriktad).
”Stånga inte pannan blodig mot en vägg såvida du inte
har en bulldozer till hands”, ”Gräv där du står och
genomför rättvisa sakta men säkert” eller ”Knyt inte
näven i fickan utan engagera dig om du vill ha en
förändring”. Ta reda på hur det är tänkt och om det finns
utrymme för att genomföra handlingen.
Micke är född och uppfostrad i
Sätra, där han även gick i
skolan alla år, förutom ett år då
de fick slussas ner till
Islandsskolan på grund av för
stora barnkullar. Och han har nu
på ålderns höst flyttat tillbaka till
Sätra efter att ha bott på
Söders höjder under några år.
Detta görs för att minska
månadskostnaden och anpassa munnen efter matsäcken.
Men när hans barn var små bodde de i Olsbacka.
Att skriva har alltid varit ett stort intresse, men det var
inte förrän i mogen ålder han fick struktur på det efter att
ha gått en kurs i kreativt skrivande på Högskolan i
Gävle. Även musik är ett stort intresse, bland annat
spelade han bas i ett band under tonåren. Numer sjunger
Micke i en kör sedan tre år tillbaka.

När väl Micke känner att han är
klar med arbetslivet, då vill han
helst sitta på en veranda i Key
West eller i New Orleans eller varför inte i Oslättsfors
och skriva ”bestseller-romaner”. Det kommer även att
spenderas mer tid i stugan på Limön, då han älskar sol
och värme. Tyvärr älskar inte solen Micke lika mycket
tillbaka, då han har lätt för att bli bränd. Men om inte det
fungerar med alla dessa platser, då sitter han gärna
hemma och knackar på tangentbordet och låter fantasin
flöda. Inspirationen till att skriva kommer från Bengt
Linder, han som skrev ”Dante-böckerna”. Micke har ett
antal noveller samlade i en e-bok på Amazon samt en
skrivbordsroman på sitt samvete redan. Sen föddes ju
favoriten Flemton Hundring genom några hundar i
bekantskapskretsen och hur de var.
Flemton är väl den som kännertecknar Micke bäst
genom hans återkommande sida i Karskäringen.
Flemton har fått forma sig själv efter att ha fått en hel del
skäll under årens lopp. Eller snarare sagt, den
tillrättavisningen har Ordförande Kjell Olsson fått tagit
som ansvarig utgivare. Den kritiserade humorn har fått
övergå till, kanske inte allvar men ”vanlig humor” under
årens lopp, då skrivandet inte alltid setts med blida ögon
från Företaget. Men nu gör Flemton snart sitt sista
framträdande i och med att husse slutar. Han kommer att
finnas i Karskäringen fram till Pappers 3:ans årsmöte
iallafall.
Det kommer nu att skapas tid för resande och gärna fler
resor till London, där Micke har varit många gånger. En
av de bättre resorna han gjort gick faktiskt till London,
men då med buss via Danmark-Tyskland-Frankrike och
överfart Dover/Calais. Men den riktiga drömresan går
till Västinden och Kuba eller svensk-ön St. Barts.
Så efter 11 år i Karskäringens tjänst, får vi på
Redaktionen och 152:an, tacka Mikael ”Flemton”
Persson för allt han bidragit med i sitt arbete och
skrivande, samt önskar honom ett underbart liv utanför
grindarna med allt han tar sig till.
Vem vet, vi kanske har varit med om födseln av vår
nästa Svenska Nobelpristagare i litteratur..

Vid pennan, Ola Carlson
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning alla med eller utan päls, både två-och fyrbeningar! Och oavsett
om ni heter Darwin, Gösta, Drulla eller Eubenia eller något annat så får ni vara
med ändå! Fattaniväl! Hur hundan mås det efter storbenhelgerna? Hoppas att
ni åt riktigt duktigt av grisstjärten med senap, grönkålsknastret, grynkolven och
trynbärspuddingen? Så att jag slipper skämmas över er?! Brö! Husse har redan
börjat banta, eller försöker i alla fall. Han har börjat med en diet benstående av
kokosnötter och bananer. Han har inte gått ner i vikt ännu, ben ni skulle se vad
bra han blivit på att klättra på väggarna! Och ni, har ni tagit ut årets gymkort
ännu? Bara ni vaccinerat er duktigt och håller avstånd så går det nog bra.
Snart kan ni motionera på stället genom att titta på OS. Det kan bli riktigt svettigt så ni får inte överanstränga er!
Annars kan ni ju alltid motionera genom att springa där det är sandat, i brist på motion genom snöskottning. Själv har
jag blivit lite förslöad hunder vintern, så än så länge orkar jag bara jaga efter parkerade bilar. Ben jag är också en
väldigt trogen hund nuförtiden – jag biter bara husse.
Och ett nytt år är vi inne på och ni har blivit ett år äldre, det kan man ju verkligen inte låta bli att inte tro när man ser
er! Ben tänk på mig då som har blivit sju år äldre! Fast jag börjar få de grå morrhårens charm tror jag. Min pölare
Ali Ben håller med: ”Absolut Brusjan! Nu börjar vi bli attraktiva med vårt gråa morrhår och slöa beteende,
hajaru len? Nu ger vi brudarna en chans att jaga oss istället för tvärtom, och det tycker dom är fett maxat. Bara vi
kommer ihåg att kamma pälsen framåt över våra kala fläckar, jag svär bre!”.
Ben jag hoppas för övrigt att ni morr brö i körtelsystemet, fjösgången, storstrånket och tallknotten, så att ni liksom
ligger i fas för säsongen. Ljuset börjar ju komma tillbaka, ben det gillar inte husse, för nu syns det att han spillt
rödbetsmos på långkalsongerna. Men däremot när solen tittade in genom köksfönstret igår, så upptäckte han till sin
stora glädje, kortkalsongerna som har varit försvunna sedan i oktober. Han hade dom på sig! Det var hans
favoritkalsonger med sellerimönster på.
Innan jag fortsätter vill jag bara säga det här: Det här! Så var det sagt. Vi hade mycket snö ett tag som det var
skojigt att gömma både sig själv i, och husses kratsreglage som han precis hade smort in med klatterolja. Ben nu har
snön börjat slaska bort tråkigt nog, och det har blivit halt istället. Så se upp så ni inte står på öronen och får
vibreringar på hypofysen!
Vi och ni ska ju inte klumpa ihop oss i för stora sällskap ännu, ben om vi hjälps åt så kan det bli en mycket
trevligare vår och sommar. Ben vid det laget har nog jag och husse pensionerat oss. Jobba lugnt och säkert i
rastgården och dra inte sta med för stora fjuder. Låt ingen övertala er att ta risker.
Var snälla mot varandra och bjud en medmänniska på makaronipudding. Pilka borren, vattna tulpanen, rasta hunden
och göm korven! Vi hörs ett par gånger till framöver! Yla gärna en hälsning till din svågerska i Knäred, Lurvnyllet
Fjumla! Benare!

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från

Hej!
Fysiska utbildningar i vinter 2022!?
Ett antal utbildningar är inplanerade och planen är att dessa genomförs
planenligt.
Trots att smittspridningen har ökat sedan förra numret av Karskäringen
så finns det i dagsläget inga besked att de planerade fysiska
utbildningarna inte skall genomföras så som planerat. Om det blir några
förändringar så informerar vi om det så fort vi får information om detta.
Om du inte har gått någon av nedanstående utbildningar så finns det
fortfarande tid att anmäla dig.
Är det något du undrar över, tveka inte då att höra av dig till mig på
e-post: studieorg@papperstrean.se

Utbildningsdepartementet

Fysiska utbildningar på Runö i Åkersberga norr om Stockholm
under vintern 2022.
Förbundskurs: 21-25 mars 2022, sista anmälningsdag 18 februari
2022.
Miljökurs Steg 1&2: steg 1 21-24 mars, steg 2 25-27 april, sista
anmälningsdag 18 februari 2022.
Lag & Avtal: 28 mars-1 april, sista anmälningsdag 25 februari 2022.

Ett sätt att anmäla sig till utbildning!
1. Gå in på https://www.pappers.se/kalender
2. Klicka på den utbildning du vill gå och anmäl dig via datorn.
3. Skicka e-post till studieorg@papperstrean.se och tala om vem du är och vilket skift du jobbar på,
vilken utbildning du anmält dig till och när utbildningen genomförs.
Studieträff.
Den 16 februari genomförs en studieträff för alla studieorganisatörer i förbundet. Meningen var att den skulle
genomföras på Runö men tyvärr har man tvingats ändra detta och den kommer att genomföras digitalt. Vad kan
man säga? Vi är tillbaka på ruta 1 igen men säkerheten är viktigare. Vi får fortsätta att vara tålmodiga. Det är
trots allt mycket bättre att träffas digitalt än inte alls och vi får försöka göra träffen så bra som möjligt.
Medlemsutbildning.
Frågan om vår medlemsutbildning kommer att tas upp på styrelsemöte den 19 januari och på Studiekommitténs
möte den 26 januari. Information om detta och vad vi kom fram till kommer i nästa nummer av Karskäringen.
Aktuella utbildningsrelaterade träffar 2022!
Studiekommittén: 26 januari, 29 april, 22 september, 24 november.
Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns ofta där någon gång på
måndagar mellan 8:00–16:00 beroende hur jag jobbar (A-Skift).
Telefon: 026-19 10 53. E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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Korsnäskorpen bjuder in till

Pickleball turnering

Välkomna på pickleballturnering i Hedvigslundshallen! Fina priser utlovas till vinnare.
Pickleball kan beskrivas som en blandning mellan tennis, bordtennis och badminton som spelas på badmintonbanor
med nedsänkta nät och med racket och boll avsedda för sporten. Sporten uppfanns på 1960-talet i USA.
Information
Spelplats: Hedvigslundshallen (Liljevägen 3, Gävle)
Singelspel spelas lördagen 19 feb 15:00-19:00
Dubbelspel spelas söndagen 20 feb 09:00-13:00
Check-in gäller 30 min före respektive klass.
- Finaler i respektive klass spelas direkt efter poolspelet
- Bollar som används: Penn

Klasser & max antal spelare

Avgifter:

Herrsingel: 16 spelare

Gratis för BillerudKorsnäsanställda

Damsingel: 8 spelare

För utomstående gäller:

Herrdubbel: 16 lag

Singel 200kr/spelare

Mixed dubbel: 8 lag

Dubbel 100kr/spelare (200kr per lag)

- 13 Spelformat:
Alla klasser startar med poolspel där alla möter alla. De bästa spelarna går vidare till slutspelsträd.
Alla slutspelsmatcher spelas bäst av 3 games till 11.
Matcher i poolspel spelas bäst av 1 game till 15.
Om klassen har 4 st pooler
- Vinnare i varje pool går till semifinaler
- Vinnarna i semifinal går till final
Om klassen har 2 st pooler
- Vinnare i pool 1 möter 2:an i pool 2 i semifinal
- Vinnare i pool 2 möter 2:an i pool 1 i semifinal
- Vinnarna i semifinal går till final
Om en klass endast har en pool
- 1:an och 2:an spelar final
Regler:
Svenska Pickleballförbundets (SPA) och Internationella Pickleballförbundets (IFP) gemensamma regler.
Badmintonplan används (13,4*6,1)
Vem kan ställa upp?
Registrerade i Raqt (det gör man enklast på https://www.raqt.com/ och det är gratis). Och anledningen till att man
behöver vara registrerad där är för att kunna lägga in resultat och kolla tabellställning på ett smidigt och enkelt sätt.
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt för tävlingar och matcher med anledning av
Covid-19
- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar
efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
- Om möjligt byt om hemma före och efter aktiviteter.
- Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/
information-till-idrotts—och-traningsanlaggning
Anmälan och Frågor ang tävlingen:
Telefon eller mail:
Robin 073-7058084 robin.nygards@billerudkorsnas.com
Henrik 070-6854440 henrik.skog@billerudkorsnas.com
Sista anmälningsdag: 12:e februari (kan förlängas vid behov)

Väl mött! //Korsnäskorpen
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På gång med Sociala Fonden...
Molly Sandén - NYTT DATUM 9 april 2022 Göransson Arena
Molly Sandén har haft en fantastisk start på året med en internationell
Oscars-succé och släpp av det redan masshyllade albumet ”DOM SKA VETA”.
Våren 2022 åker Molly ut på hennes mest omfattande turné hittills i karriären
”DOM SKA VETA ARENA TOUR”.
Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade
adress i bokningssystemet.
Kostnade är 240 kronor per person och skattepliktigt förmån 255 kronor per
person.
Sista anmälningsdag 2022-01-23

Arena Kalaset - 30 april 2022 Göransson Arena
Välkommen till Arenakalaset – en inomhusfestival med några av Sveriges största artister.
Årets upplaga av Arenakalaset innehåller artister som Jill Johnson, Petra Marklund,
Hoffmaestro, Kaliffa och Stiftelsen. Det blir en helkväll med grymma artister, sköna låtar
och en härlig stämning!
Biljetterna är placerade på parkett och kommer att skickas till din registerade adress i bokningssystemet.
Kostnad är 395 kronor per person och skattepliktigt förmån 400 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-02-27

Jesus Christ Superstar - NYTT DATUM 7 juni 2022 Göransson Arena
Fenomenen Peter Jöback och Ola Salo på Göransson Arena den 5 mars
2022 i den musikaliska föreställningen Jesus Christ Superstar!
Tillsammans kommer de att spela huvudrollerna, Jesus och Judas, i den
hyllade rockmusikalen Jesus Christ Superstar som skrevs 1970 av Tim Rice
och Andrew Lloyd Webber.
Peter Jöback och Ola Salo har under decennier hyllats för sin musikaliska
begåvning. De har båda skördat stora musikaliska framgångar genom åren och anses idag vara två av Sveriges främsta
artister. De har dock aldrig tidigare uppträtt eller spelat tillsammans på en stor scen. Peter Jöback gör rollen som Jesus
och Ola Salo, iklär sig denna gång rollen som Judas.
Uppsättningen av Jesus Christ Superstar blir därför en unik musikalisk sammansättning där två av landets främsta
artister, tillsammans med stor ensemble, möts i en föreställning som är specialanpassad för de stora arenorna.
En uppsättning som saknar tidigare jämförelser.
Genom åren har Jesus Christ Superstar framgångsrikt spelats runt om i världen i såväl opera- som musikalformat.
För regi och iscensättning står den erkända regissören Fredrik ”Benke” Rydman.
Biljetterna är placerade på främre parkett och skickas till den adress du angett i bokningsystemet.
Kostnad är 495 kronor per person och skattepliktigt förmån 500 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-02-28
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Saturday Night Fever - 12 mars 2022 China Teatern, Stockholm
Musikalen Saturday Night Fever spelas just nu på China Teatern i Stockholm
och där avlöser de klassiska hitlåtarna varandra - Staying Alive, Night Fever,
How Deep Is Your Love, Tragedy, You Should Be Dancing, If I Can’t Have You,
Jive Talkin’ och så vidare.
Allt är på plats i denna nya, påkostade svenska originalproduktionen med stort
fokus på kärleken till dans. I spetsen för en stjärnspäckad och sällsynt
hårdsvängande ensemble möter vi David Lindgren som Tony Manero, Andreas
Lundstedt som discjockeyn Monty. I rollerna som Tonys föräldrar, Frank och Flo Manero, ser vi Samuel Fröler och
Kajsa Ernst. Den kvinnliga huvudrollen Stephanie Mangano spelas av Kristina Lindgren och Tonys Bror, Frank Jr.
spelas av Peter Eggers. På scen ser ni dessutom Sveriges bästa dansare utvalda av Bounce-koreografen
Jennie Widegren och Zain Odelstål. För regi och svensk översättning står Anders Albien.
Biljetterna är placerad på parkett rad 12-17.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 610 kronor per person och skattepliktigt förmån 610 kronor per person.
Sista ansökningsdag 2022-01-30

Utlottning Från Orsa till Nashville - 16 mars 2022 Gävle Konserthus
Kalle Moraeus, en av vår tids största spelemän och artister föddes
och har levt hela sitt liv i Orsa i Dalarna, för de allra flesta är detta ingen
nyhet. Det som många dock inte känner till är att Kalle har en stor
kärlek och passion till den amerikanska musik- och countrystaden
Nashville. Dit har han många gånger återvänt för att uppleva den helt
unika känsla och atmosfär som staden erbjuder.
Varje vinnare får 2 biljetter, biljetterna skickas till den registerade adress i bokningssystemet.
Vinnare publiceras i en nyhet på Sociala Fondens hemsidan.

FLER UTLOTTNINGAR FINNS PÅ SOCIALA FONDENS HEMSIDA

Kostnadsfri avbokning för utländska resmål förlängs
Med anledning av nya varianter av coronavirus, så förlängs perioden för kostnadsfri
avbokning till den 1 april för våra utländska boenden.
Det utgår ingen avbokningsavgift oavsett orsak eller när du avbokar.
Du kan alltså avboka utan avgift oavsett om det är pga restriktioner, avrådan,
sjukdom, osäkerhet, inställda flyg eller annat.
Observera att avbokning inte görs automatiskt.
Avbokning gör du via Mina Sidor eller avbokningsblankett.
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