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"Vår personal"

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
papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

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

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

Ordföranden har ordet
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Sorgens dag!
Den 24:e februari vaknade vi upp till att Putin hade inlett en
invasion mot Ukraina. Detta är ett fruktansvärt brott mot
folkrätten och mot Ukrainas folks rätt till självständighet och
frihet. Det är en enorm tragedi för civilbefolkningen! Krig rotar
upp människor från sina hem och tvingar dem på flykt. Putin är en
galning helt enkelt. Det är så förfärligt och sorgligt det som nu
sker, det är svårt att finna ord. Mina tankar går till Ukrainas folk.
Allt annat runtomkring blir ganska smått. Andra saker i den
fackliga vardagen får helt plötsligt en helt annan dignitet.
Det här överskuggar allt annat såklart. Inte minst handlar det nu
om att vi tillsammans måste stå upp för och försvara demokratin
och de mänskliga rättigheterna.
Vad kan vi göra för att stötta dem? Det minsta vi kan göra är att visa vårt stöd med Ukrainas folk och
för att visa motstånd mot Putinregimens blodiga stormaktsambitioner genom att delta på manifestationer som nu genomförs lite överallt i landet. Vi ska också visa att Sverige ska vara en trygg tillflyktsort
för den som flyr från krig, oavsett var du kommer ifrån. Vi står för ett öppet humanistiskt Sverige som
tar sitt ansvar för flyktingars rättigheter.
I skrivande stund, måndag 28/2 genomförs en sådan här manifestation i Gävle där
Pappers avdelning 3 deltar. En av talarna är LO-fackens ordförande tillika 3ans Ung och Fackligt
Politiskt ansvarig Emma Magnusson.
Northvolt till Borlänge
Det här var en välkommen nyhet i en allvarlig och orolig tid. Det har varit en tung tid för Borlänge, från
chockbeskedet att Kvarnsvedens pappersbruk skulle läggas ner, till själva sorgedagen den
30 september förra året då man tryckte på avstängningsknappen och 121 års verksamhet därmed var
avslutad. Nu lyser solen starkt över Borlänge igen. I fredags morse fick man beskedet att Northvolt
planerar att starta verksamhet i pappersbrukets gamla lokaler. Detta väntas innebära kring 1 000
jobb. Det ger inte bara möjligheter för all kompetent personal som arbetat på pappersbruket utan
också för Borlänge och hela Dalarna egentligen. Redan år 2024 beräknas Northvolt vara i gång med
produktionen. Innan dess måste lokalerna anpassas.
Verksamheten
Trots Covid-19 och de försiktighetsåtgärder som gällt har vi lyckats bedriva en bra facklig verksamhet. Det jag har saknat mest under den här tiden är den sociala delen och möjligheten att få komma ut
och träffa medlemmar ute på bruket. Men äntligen börjar vi se ljuset i tunneln igen. Nu börjar vi sakta
men säkert återgå till fysiska träffar och möten med medlemmar, Ombud, Styrelsen, Förbund och
Företaget. I mars har vi tänkt börja med våra uppsökerirundor ute på fabriken igen för att träffa
medlemmar, fånga upp frågor och ge dem info vad som händer och vad som är på gång.
I övrigt fortsätter vi arbetet med kompetensväxling mellan mig och tilltänkta Ordföranden.
Tiden går fort och om lite över en månad lämnar jag över uppdraget.
Han har redan nu börjat ta över en del av mina uppgifter och börjat lägga en plan för hur styrelsen ska
se ut efter årsmötet med anledning av att det kommer att bli en del förändringar.
Lansering av digital medlemsansökan via Pappers.se
Vi har tidigare fått frågan om möjligheten att kunna ansöka om medlemskap digitalt via Pappers
hemsida. Inom en snar framtid kommer möjligheten att finnas.
Man ska då gå in på: pappers.se/bli-medlem.
Det så kallade webbinträdet består av ett digitalt formulär man som blivande medlem fyller i direkt på
webben eller i mobilen, och sedan signerar med hjälp av Bank-ID.
Genom att signera med Bank-ID godkänner den enskilde inte bara hantering av personuppgifter utan
också att arbetsgivaren har rätt att dra medlemsavgiften från lönen.
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Avdelningen behöver därefter kontakta Pappers medlemsservice och meddela om ansökan ska godkännas eller
nekas. Pappersblanketten för medlemsinträde kommer finnas kvar som alternativ och behandlas som tidigare.
UNG 2022
Drygt 450 unga medlemmar från Pappers alla avdelningar
har anmält sig till UNG 2022-eventet som kommer att
genomföras 10–12/5. Från avd 3 är ca 30 unga medlemmar anmälda.
Nu har jag sökt ledigt via HR för alla som anmält sig till
eventet. Ni som anmält er till eventet måste omgående prata
med er närmaste gruppchef och lägga in en ledighetsansökan i Medvind. Hör av er om ni stöter på problem så
försöker vi lösa den frågan.
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
Stämning/trivsel på företaget
För över ett år sedan inledde vi diskussioner med Företaget om trivseln med anledning av de oroande signaler vi
tidigare fått från medlemmar och ombud. De har vid flertalet tillfällen påtalat att stämningen och trivseln inte var
bra på Företaget. Pappers och Företaget har fortsatt diskussionerna ute på respektive avdelningar.
Där har man utbytt tankar kring vad som är orsaken till
detta och kikat på ett antal konkreta exempel från medarbetarna. Enligt uppgift har det i de flesta fall varit bra och
givande träffar och diskussionerna kommer att fortsätta
framöver för att vi förhoppningsvis ska få till en förbättring
i de här viktiga frågorna.
Pappers har begärt ett uppföljningsmöte med Företaget
hur vi ligger till och vad som måste göras. Vi kommer därför att samla in lite synpunkter inför mötet som är planerat
till den 29 mars.
Ekmanska stiftelsen
Nu är det dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen
igen. Här kan man söka ersättning för minderåriga barns
lägerverksamhet av flera olika slag. Det finns också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn,
make/ maka/sambos/ änka/ änklings/minderåriga barns
kostnader i samband med förebyggande hälsovård.
Likaså i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader, alternativt ömmande fall i familj där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.

Ekmanska Stadgar och ansökningsformulär finner ni på
BK:s intranätet under:
Min anställning – Hälsa & Välmående - Vid sjukdom och
under Min lokala info klickar ni på Ekmanska stiftelsen.
Fyll i och skicka ansökan senast 31 mars 2022. Nästa
ansökningstillfälle är senast 30 september.
Har ni frågor kring det här kan ni ringa Ida Rosén på telefonnummer 026–151355
Bruksdag
Bruksdagarna har även i år genomförts i de flesta digitalt
via Teams. Trots Teams tycker jag att det var en av de
bättre bruksdagarna. Det beror framför allt på den
redogörelse och framtidstro det finns för Gävle bruk.
Där bland annat brukets fabriksdirektör Pierre Aggarwal
redogjorde lite för brukets framtid, framtidsstrategi med
att öka tillväxt för våra produkter, öka kapaciteten i
bland annat Gävle och andra viktiga strategiska val. Han
pratade om utökad satsning på kompetensutveckling,
resurser för upplärning. Det pågår också flera förstudier
inför de stora investeringar som planeras och vi ser
framför oss en spännande 5–10 årsperiod.
Kartongbrukschef Evelina O'Nils berättade om arbetet
med ökad trivsel på Företaget. Man jobbar med det på
olika vis, bland annat teamutveckling,
gruppsamordnarrollen och hur den är tänkt att fungera
med större möjlighet att vara med att påverka.
Papperstreans årsmöte den 20 april
Snart är det dags för Papperstreans årsmöte!
Med anledning av pandemin beslutade vi att flytta fram
årsmötet från den 16 mars. I stället genomför vi det fysiskt
på Elite Grand Hotell här i Gävle den 20 april.
Nomineringsprocessen för de tyngre uppdragen pågår och
avslutas den 16 mars cirka kl. 16:15 - 18:00 då vi har ett
inplanerat avdelnings/nomineringsmöte i Pelarsalen vid
Visitor Center. Det är flera viktiga förtroendeuppdrag som
det ska nomineras till, bland annat ordförande, studieorganisatör och tre styrelseledamöter. Likaså två revisorer.
Alla på två år. Valberedare saknas och här måste vi också
få hjälp av medlemmar att ta fram förslag. Kontakta valberedningen thomas.pettersson@swedpaper.com eller mig
om ni har några ni vill nominera.
Det är inför och vid de här tillfällena du som medlem har
möjlighet att nominera vilka personer som ska företräda
dig framöver. Om ni tänkt att nominera någon till dessa
uppdrag är det bra om ni gör det innan 16 mars. Kontakta
valberedningen eller mig om ni har några ni vill nominera.
Vilka de nominerade är kommer att presenteras i kommande Karskäring som kommer ut den 7 april.
Förberedelser för årsmötet pågår i alla fall för fullt,
verksamhetsberättelser håller på att sammanställas,
årsmötesordförande har bjudits in, bokning av lokal med
mera.
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april kl.18:00. Då genomför vi årsmötet med sedvanliga
tal, val och avtackningar. Det blir även utlottning av fina
prylar bland årsmötesdeltagarna. Om ni redan nu vill anmäla er ska ni göra det till papperstrean@telia.com, via
kontaktformuläret på Papperstreans hemsida. Välj också

maträtt då. Det finns tre alternativ att välja på:
Rimmad torskrygg, örtstekt kalv eller helstekt oxfilé. Som
vegetariskt alternativ finns knaperstekt potatisgnocchi.
Som dessert kan man välja på Crème brulée alternativt
vaniljglass med varm chokladsås.
Välkommen!

Sköt om er och ha de så bra
// Kjelle

Förhandlingsrapport Göranssons Åkeri
Personalfrågor
Robin redogjorde för personalläget på Företaget.
En vikarie har fått en tillsvidareanställning från och med
1/12.

Pappers påpekade att regelverket känns oklart om hur
länge man behöver vara frånvarande för att avräkning ska
göras, ett förtydligande i lokalavtalet bör göras av hur tillämpningen ska ske.

Pappers önskade att Företaget fortsättningsvis skickar över
anställningsavtal löpande när anställningar görs, idag sker
detta vid förhandlingarna.
Det beslutades att företaget fortsättningsvis ska skicka över
avtalen löpande.

Ung 2022
Pappers informerade om Ung 2022-eventet
10-12 maj som kommer att genomföras
på Münchenbryggeriet och framförde önskemål om att de
som är intresserade av att delta på denna tillställning kan
beredas ledigt från arbetet.
Pappers skickar över material om detta till företaget.

Pappers ställde frågan vad som händer om någon förlorar
sin körkortsbehörighet, kommer man ändå att behålla
sin lön?
Företaget tittar på frågan och återkommer.
Rehabmallen ska gås igenom på samverkansmöte nästa
vecka då det gjorts förändringar i den. Mallen ska
användas då någon varit sjukfrånvarande vid 5 tillfällen
under en rullande 12-månadersperiod.
En diskussion fördes om PIA-rapportering – vidare samtal om detta kommer att ske på samverkansmötet.
Pappers har fått signaler om att svar vid ledighetsansökningar inte fungerat tillfredsställande i vissa fall.
Robin Sletten har frågan på sitt bord.
Riskbedömning för gravida
Riskbedömning ska göras utifrån de risker som finns. En
rutin är framtagen utifrån AFS och rekommendationer från
företagshälsan, rutinen är dock inte godkänd ännu och
kommer att gås igenom med ombuden. Instruktionen kommer att läggas ut när den är färdigskriven.
Tas upp på nästa förhandling.
Avräkning U-tid vid sjukfrånvaro
Pappers ställde frågor om när och hur avräkning av Utiden görs vid långtidssjukfrånvaro? Informeras de anställda
om detta?
Företaget svarade att 13 timmars avdrag görs per månad
vid sjukfrånvaro och att information/diskussion ska ske
på arbetsplatsträff.

Ledighetsansökningar för ombud 2022
Pappers redogjorde för vilka datum som ombudsträffar
hålls på Billerudkorsnäs, där även
Göranssons ombud bör vara med. Pappers skickar över
materialet till företaget.
Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Inga förändringar denna gång.
U-tid
Pappers frågade om Företaget har någon plan för hur man
hanterar de som fortfarande har mycket U-tid kvar att göra.
Det är både en skyldighet och rättighet att göra sin U-tid.
Företaget svarade att möjlighet att gå ut och göra sin Utid ska finnas för den som vill, även om inget ersättarbehov
finns. För den som ändå inte fått möjlighet att utföra sin tid
betalas divisorerna inte ut för ej gjord U-tid men ordinarie
delen ligger i månadslönen.
Nästa förhandlingsdag är den 28 april 2022
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Förhandlingsrapport BillerudKorsnäs
Lön och Befattningsbeskrivningar Underhåll Mek
Företaget presenterade vid förhandlingen i februari 2021 ett förslag till lönegrad B70 för Mekaniker och vilka
kompetenser som krävs för att nå denna. Parterna diskuterade utifrån detta och Pappers bad att få ta med sig förslaget
och återkomma. De önskade även att motsvarande förslag togs fram för Automationstekniker. Pappers återkom vid
förhandlingen i mars i frågan och hade med hjälp av ett antal ombud tagit fram ett alternativt förslag som de delgav
Företaget, detta gällde tre befattningsbeskrivningar. De har även haft en dialog om förslaget med en Sektionschef på
Underhåll.
Företaget tackade för förslaget och lovade ta med sig det till Underhåll för genomgång.Företaget återkom vid förhandlingen i maj och meddelade att Underhålls ledning kikat på förslaget som Pappers lämnat och gjort några
förslag till justeringar som gicks igenom vid förhandlingen. Vid förhandlingen innan sommaren kom parterna fram till att
detta bör diskuteras vidare mellan Underhålls ledning och ombuden. Pappers hade inför augustiförhandlingen skickat in
ett justerat förslag till Företaget. Parterna ansåg då att nästa steg var att detta gås igenom av Underhålls ledning och
ombuden. Parterna hade hoppats att frågan skulle hunnit beredas färdigt till dagens förhandling men det återstår
fortfarande en del arbete. Ambitionen är att frågan skall kunna behandlas på förhandlingen i februari.
Massabruket förändringar befattningar och utbildningstider
Tony Thyberg och Tobias Hellström från Lut & Kraft deltog och redogjorde för det förslag till förändring av benämningar för befattningar samt tydliggörande av utbildningstider som tagits fram under namnet Effektivare operatörsutbildning MB. Arbetet har förankrats med de lokala ombuden.Motsvarande översyn av benämningar på operatörsbefattningarna kommer att ske även inom Fiberproduktion och den kommer att genomföras inom rådsverksamheten i
samarbete med skyddsombuden.Pappers tog med sig frågan och lovade att återkomma.
Positionering
Pappers ställde vid förhandlingen i december frågan om det projekt gällande positionering som drivits på Lut & Kraft
och nu skall omfatta även Fiber. De önskar få information om syftet med projektet, vad datan skall användas till
mm.Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan och svarade att det har gjorts ett prov av ett system tillsammans
med Mobilaris där man håller reda på om personal finns i en processlokal. Detta görs elektroniskt och presenteras i en
applikation. Om vi skall gå vidare med detta är Företaget medvetna om att det måste tas en diskussion om den
personliga integriteten. Syftet med att titta på denna teknik är relaterat till säkerhetsfrågan och att kunna hålla reda på
vem som vistas var.
Beredskapsersättning
Pappers lyfte vid förhandlingen i december frågan om att då det idag är olika inställelsetid för olika beredskaper anser
de att det borde kunna utgå olika ersättningar för dessa.Företaget återkom vid dagens förhandling i frågan och svarade
att om detta skall ses över vill Företaget göra en totalöversyn av beredskapsuppläggen och ersättningarna.
Reducerad U-tid ersättning
Företaget informerade Pappers om att två medlemmar haft reducerad U-tid sedan 2016 men inte fått avdrag på lön för
detta. Justering har nu gjorts framåt och medarbetarna kommer få info om detta via sina chefer. Det kommer dock inte
göras någon retroaktiv justering då detta bedöms som mycket svårt att upptäcka.Pappers tackade för informationen
och framförde att de tyckte det var fint hanterat av Företaget.
Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade befattningsgrader.
Semesteruttag efter 31/3 för förgående semester år
Pappers ställde frågan om vad som gäller för semesteruttag efter 31/3 då skrivningen om detta i lokalavtalet upplevs
som otydlig. Företaget svarade att frågan kommit upp även via löneteamet och bad att få återkomma.
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Pappers lyfte ett antal frågor om bonussystemet kopplat
till Performance Management bedömningen bla om flera i
samma grupp kan få en bättre bedömning det vill säga
högre än stark? Företaget svarade att ja det är möjligt, det
är individens prestation det gångna året som bedöms.
Pappers framförde även att de hört ett påstående om att
det bara kan vara 10% av gruppen som har möjlighet att
få en bättre bedömning. Företaget svarade att det stämmer inte med samma motivering som ovan.

Betalning för utökad kvalitetskontroll
Pappers ställde frågan om det blir någon ersättning för ökad
kvalitetskontroll för PM4 och 5 i och med förändringen
som planeras.Företaget tog med sig frågan och bad att få
återkomma.

Semester
Pappers ställde frågan om ersättningen för semester utanför skollovet är sjukpenninggrundande. Företaget tog med
sig frågan och bad att få återkomma.Pappers undrade även
om midsommarafton räknas som semesterdag.På detta
svarade Företaget att om man går skift och enligt schemat
är schemalagd att arbeta på midsommaraftonen räknas
detta som en semesterdag men om man är daggående är
det en röd dag och därmed inte en dag som det dras semester på.

Vakanser inom Pappers avtalsområde
Pappers ställde frågan om hur statusen ser ut gällande vakanta befattningar på det kollektiva avtalsområdet.Företaget
gick muntligen igenom nuvarande status med Pappers .
Planen framåt är att månadsvis kunna redovisa statusen
för Pappers vid förhandlingarna.

In- och ut-stämplingar
Pappers ställde frågan om hur länge företaget får spara
data om in och utpasseringar på fabriksområdet.
Företaget tog med sig frågan och bad att få återkomma.

Nästa förhandlingsdag är den 28 februari 2022

Trygg välfärd!
Ibland får vi frågan om varför facket ska bry sig om valet i höst, men svaret är enkelt: Politikernas beslut påverkar våra
medlemmar. Då måste vi påverka också politiken.
Därför går LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg nu ut i fackliga valrörelsen med tydliga krav.
Alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Man kräver investeringar i jobb, utbildning och i en rättvis klimatomställning där
kostnaderna bärs av alla, inte bara av människor utanför storstäderna.
Alla ska ha rätt till en trygg välfärd. Man kräver ökade resurser till skola, vård och omsorg i hela landet. Satsa på
personal, sätt stopp för vinstintressen och gräddfiler i vården.
Klyftorna måste minska. Skattesystemet behöver göras om så att rika bidrar mer. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen
måste förbättras. Det krävs rejält höjda pensioner för vanligt folk. Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön
förbättras så våra medlemmar orkar jobba ett helt yrkesliv.
Storstäda svensk arbetsmarknad. Otrygga anställningar ska bort. Inte en skattekrona ska gå till skurkföretag. RUT och
ROT ska bara få användas av företag med kollektivavtal. Arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt.
Brottsligheten måste bekämpas. Var femte LO-förbundsmedlem har utsatts för hot eller våld på jobbet och fyra av tio
känner oro för gängkriminalitet. LO-förbundens medlemmar bekämpar också brott. Brandmän släcker bilbränder,
väktare skyddar bostadsområden, kriminalvårdare hindrar återfall och fritidsledare stöder unga med problem. Segregationen måste bekämpas.
Vi måste få en närvarande lokalpolis och socialtjänst. Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med full styrka. Vi vill ha
både hårda tag mot brott och utbyggd välfärd, både fler poliser och fler fritidsledare. Vi vet av lång facklig erfarenhet att
det enda parti som har hela svaret är Socialdemokraterna. Då krävs en socialdemokrati som inte tvingas huka för en
högermajoritet i riksdagen. Därför ska vi nu göra allt för att Sverige efter valet leds av en starkare socialdemokrati med
Magdalena Andersson som statsminister.
Alla ska ha rätt till en trygg välfärd. Det kräver LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.
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MBL-info/förhandling
Organisationsförändring inom Gävle Bruk från och
med 1/4
Som ni läst i tidigare Karskäring och på BillerudKorsnäs
intranät har Företag och fack genomfört MBLförhandlingar gällande en organisationsförändring inom
Gävle Bruk med förändringar inom Underhåll,
Kartongbruk och Massabruk. Förhandlingarna
avslutades den 22/12 och den nya organisationen
kommer börja gälla från den 1/4-2022.
Inom de olika sektionerna har planering för och
anpassning av arbetssätt till den nya organisationen
påbörjats. Här kommer iallafall en kort sammanfattning
av förändringarna.
Underhåll
Förändringarna inom Underhåll avser bland annat

Sektionen Processnära UH, delas upp i två sektioner,
Underhåll Massabruk och Underhåll Kartongbruk.
Gruppen Tillståndskontroll upphör och personalen
fördelas ut på grupperna Mek. inom Massa- respektive
Kartongbruk.
Gruppen Processnära Avhjälpande UH Skift flyttas till
en ny sektion.
Centrala Underhåll och delas upp och införlivas i
gruppen CV respektive Kraft- och Tekniksystem.
Sektionerna Driftsäkerhet inom Massa- och
Kartongbruk införlivas i avdelningen Underhåll
Driftsäkerhet Massabruk införlivas i Underhåll
Massabruk.
Driftsäkerhet Kartongbruk införlivas i Underhåll
Kartongbruk.
Sektionen Centrala Specialistunderhåll och Centrala
Teknikservice slås ihop och bildar sektionen Centrala
Underhåll
Sektionen Underhållsberedning byter namn till
Underhållsutveckling
Objektansvarig Maximo flyttas till Ledningssystem
Underhåll direkt under avdelningschef.
Maskinregister införlivas i gruppen Förråd.
En ny grupp FU skapas.
Befattningen fastighetsunderhåll minskar med en och det
skapas en ny operativ chefsbefattning för gruppen
”Fastigetsunderhåll” som byter namn till ”Fastighet- och
Underhållsservice”.
Två befattningar inom Ytskydd flyttas till gruppen
”Fastighet och underhållsservice”. Detta för att samla
kompetenser med likartat arbetssätt och uppgifter i en
grupp.

Kartongbruk
Här vill man bland annat:
Stärka operatörsleden för att kunna bygga en
kompentenssäkrad framtid och flytta mandat för beslut
till operatörer.
Skapa en snabbare klassning av kartongen och planering
av tillkörning och öka kvalitetsansvar.
Införa tydligare ansvarsområden för gruppchefer som
matchar övriga sektionsledningen.
Utökning av skiftorganisationen PM5 med 1 operatör
per skift i torränden.
Resursen som har delats mellan PM4/PM5 blir enbart
en resurs på PM4
Antalet gruppchefer går från 7 till 5.
Ny indelning av ansvarsområde (våt, torr/RM)
Ökat fokus på rollen som gruppchef att driva
utvecklingen av teamen.
Rollen som Produktionskoordinator kartongbruket
utgår, ersätts av Skiftledare
Sektionen driftsäkerhet kartongbruk utgår och införlivas
i avdelningen underhåll

Massabruk
Från 1 januari så ligger samtliga Produktionsoptimerare
(PO) och Produktionskoordinatorer (PK)
organisatoriskt under Massabruket, sektion
Produktionsoptimering & Driftplanerare. Detta i syfte att
säkerställa övergången till den nya organisationen.
De framtida skiftledarrollerna är bemannade enligt
organisationsschema för Massabruket.
Rollerna som Produktionsoptimerare och
Produktionskoordinator massabruk utgår
De ersätts av en sektion med 2 skiftledare per skift med
ansvar för fabrikens drift
- Skiftledare - har huvudfokus fabriksbalans och
massabruk (Krisledare)
- Skiftledare - kvalitet har huvudfokus UH prio,
kvalitetsansvarig och kartongbruk
- En dagtidsgående skiftledarreserv införs för de båda
rollerna med ansvar för att utveckla gemensamma
arbetssätt och för att kunna lösa längre frånvaro på
skiftledare. Fungerar också som administrativt stöd för
korttidsfrånvaro. Sektionen driftsäkerhet massabruk
utgår och införlivas i avdelningen underhåll
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Att tänka på vid olycksfall i arbetet
Försäkringen gäller om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall),
eller om du får en arbetssjukdom. alla tre händelserna kallas för arbetsskada. Även skador på grund av hot, våld och
rån kan räknas som arbetsskada.

Olycksfall

Färdolycksfall

Ett olycksfall i arbetet beror på en kortvarig, ovanlig och
oförutsedd händelse. Till exempel om du ramlar och bryter benet eller skär dig på något.

Om du skadar dig påväg till eller från arbetet kallas det
färdolycksfall. Till exempel om du halkar, snubblar eller
cyklar omkull.

Du kan få ersättning för:
- Förlorad inkomst om du varit sjukskriven
- kostnader, till exempel sjukvårdskostnader, läkemedel,
skadade kläder, glasögon och liknande. Vi ersätter
kostnader för läkarvård och läkemedel upp till beloppet
för högkostnadsskyddet. En självrisk på 500 kronor dras
från ersättningen för kostnader. För att vi ska kunna
betala ska det vara minst 100 kronor kvar att ersätta.
- Sveda och värk, om du varit sjukskriven 31 dagar eller
mer.
- Medicinsk invaliditet, om du får bestående besvär.
- Skador som påverkar utseendet, till exempel ärr, förlust
av kroppsdel eller friska tänder.

Du kan få ersättning för:
- Förlorad inkomst, om du får nedsatt arbetsförmåga på
grund av att du har fått bestående besvär. Du kan inte få
ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.
- kostnader, till exempel sjukvårdskostnader, läkemedel,
skadade kläder, glasögon och liknande. Vi ersätter
kostnader för läkarvård och läkemedel upp till beloppet
för högkostnadsskyddet. En självrisk på 500 kronor dras
från ersättningen för kostnader. För att vi ska kunna
betala ska det vara minst 100 kronor kvar att ersätta.
- Sveda och värk, om du varit sjukskriven 31 dagar eller
mer.
- Medicinsk invaliditet, om du får bestående besvär.
- Skador som påverkar utseendet, till exempel ärr, förlust
av kroppsdel eller friska tänder.

På efterfrågan om vad som gäller på vår stora parkering (innanför bommarna) så lyder svaret från AFA så
här:
Skada som inträffar inne på arbetsområdet är ett olycksfall i arbetet. Arbetsområdet är det område som enbart disponeras av arbetsgivaren, till exempel fabriksområdet eller arbetsgivarens parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen.
"Skada som inträffar inom ett område utomhus - och där området även är avsett för andra än företagets
anställda - är ett färdolycksfall."

Upphävandet av våra
restriktioner är nu ett faktum,
men Pandemin är ännu inte
helt borta. Titta på bilden intill
så ser du att det fortfarande
(måndag lunch) ligger
patienter på regionens sjukhus
på grund av Corona.
Med vänlig hälsning,

Peter Karlsson
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Kvinnojouren Blåklockan grundades 1980 och är en feministisk förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden
där solidaritet, jämlikhet och systerskap är grundläggande. Vår målgrupp är våldsutsatta tjejer, kvinnor, de som
definierar sig som tjej-/kvinna, och deras barn. Vi ser barnen som egna individer och brottsoffer.
Våra huvuduppgifter som förening är att bibehålla och utveckla vår öppna verksamhet med stödsamtal, enskilt och i
grupp, samt vårt skyddade boende. Förebyggande arbete och opinionsbildning är andra viktiga delar av föreningens
arbete.
Under 2021 kontaktade 152 nya kvinnor oss för stöd och hjälp. Det blir i snitt tre nya kvinnor per vecka, endast
från Gävle kommun. Vi har haft ca 1200 stödsamtal under 2021.
Genom sökta ekonomiska medel och skänkta gåvor har vi möjlighet att bistå våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras
barn med lite extra som exempelvis presentkort på matbutiker, Fjärran Höjder badet, Furuviks parken och
biocheckar. Vill du stödja vår verksamhet kan du swisha en gåva eller som kvinna bli stödmedlem.
Tjejjouren Vulcana riktar sig mot yngre tjejer och bedriver chatt varje vecka. Under 2021 hade de ca 50 nya tjejer
som sökte stöd via chatten. Tjejjouren Vulcana har även utåtriktad verksamhet när möjlighet ges.
Kvinnojouren Blåklockan anordnar regelbundet jourkvinnoutbildning som en kan gå för att lära sig mer om mäns
våld mot kvinnor och våldets konsekvenser och/eller vill blir ideell jourkvinna hos oss.
Utbildningen är på sex tillfällen a 2,5 timmar.
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller
kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill (definition av Per Isdal,
alternativ til vold).
Våld kan vara:





Sexuellt
Fysiskt
Psykiskt
Ekonomiskt






Eftervåld
Försummelse
Latent
Materiellt

Är du orolig för någon i din närhet, kollega, dotter, vän, syster, mamma eller
dig själv? Tveka inte att kontakta oss på Kvinnojouren Blåklockan.
Hos oss kan du vara helt anonym! Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Kontaktuppgifter:
026–511121, telefontid mån-fre 9:00 – 10:00
kvinnojouren@blaklockan.com
www.blaklockan.com
Swish: 123 189 84 69

Internationella Kvinnodagen 8:e mars!
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade pölare och pölarinna, både med och utan päls!
Hur hundan mås det? Hoppas att ni mår fint i aortan, knägrenen, bihålan och
strånkkörteln, så att ni liksom ligger i fas för årstiden. Jag har ju päls så jag är
redan påklädd, men det är nog svårare för er att klä er nu när det är varma
dagar och kalla nätter. Husse är lite rädd för att klä sig tunt för tidigt, för han är
rädd att få franska dröjelser och Snytgrens Syndrom. Och det syndromet vet
han inte ens vad det är för något, och det gör ju inte det hela sämre precis!
Solen börjar värma på dagarna nu så våra grannars snöspadar som jag
begravde i snön före Jul har nu töat fram. Och när snön töar bort så kommer
snart geggan fram, som både jag och min pölare Ali Ben tycker så mycket om
att leka i. Han kommenterade det igår: ”Abou Flemtis! Gegga är fantastiskt, för
det kan vi leka med och rulla oss i, och göra krukor av om vi hade haft händer, hajaru len?
Och blanda lite i våra hussars kaffe, eller hur, brusjan? Jag svär bre!”.
Hoppas att ni har haft någon rolig sysselsättning hunder pandemins slutskede? Husse har provat lite olika saker utan
att fastna för något särskilt. Han lärde sig jonglering till exempel, han kunde hålla tjugo tallrikar i luften samtidigt!
Men han slutade av uttråkning, han kunde inte hitta på något att göra med den andra handen!. Då började han måla
istället, bland annat försökte han måla en modell utan kläder, men han frös så hemskt att han fick sluta innan han var
klar, och skynda sig att klä på sig innan han kunde fortsätta. Och efter det försökte han att lära sig spela saxofon,
men han stukade mun efter bara en timmes övning, för ingen hade sagt åt honom att blåsa i den lilla änden!
Han kommer att fortsätta att leta roliga sysselsättningar inför den kommande pensioneringen. Nästa steg är antingen
att hysteriskt riva näver eller att fladdrera takfristret.
Det är en rolig tid för er tvåbeningar nu, antar jag. Alltså nu när pandemin är i slutskedet så smids ju många
semesterplaner. Ben det är ju ett stort uppdämt benhov av resor så ni får sno er om hörnan innan resorna till
Lurkonien, Frisiska Arkipelagen och Hallandsåsen är slutsålda. Fattaniväl! Är det slutsålt så får ni nöja er med
Oslättfors eller Norge, och sämre än så kan man ju ha det på semestern, eller hur? Husse däremot funderar på hur
han och jag ska spendera den permanenta kommande semestern. Vi får se om han har klurat ut något till nästa
nummer som blir vårt sista.
Arbeta lugnt och säkert i rastgården, låt er inte stressas och pressas så att det händer en olycka. Gläd er åt dom
kommande blommorna och bina och fikonlöven. Var snälla mot varandra. Ha det brö och plocka råttorna, rensa
snedsprången, kasta snytet och hyvla fontanellen. Tramsa mindre och nafsa mer. Yla gärna en hälsning också till din
Knaster i Flakvattnet, Tramstaxen Yllva! 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 genomfördes en studieträff för alla studieorganisatörer i förbundet. Meningen var att den skulle
ha genomförts på Runö men tyvärr blev man tvingad att 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.
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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Medlemskapets värde och värdet som ligger i kollektivet!
Du och jag är medlemmar i Pappers, en fackförening som vårdar den
ursprungliga källkoden högt – att ensam inte är stark och att styrkan
ligger i kollektivet. Du är en av många lika viktiga individer i vårt kollektiv. Utan dig skulle kollektivet varit försvagat och utan alla oss skulle
kollektivet inte finnas över huvud taget.
Vad skulle hända då? Svaret på det hittar vi långt tillbaka i arbetarrörelsens historia då arbetsmiljön var katastrofal och löneutvecklingen i
stort sett obefintlig.
Ibland känner jag att vi ”fackliga” marknadsför facket på ett helt fel
sätt! Det första vi tar upp är medlemskapets värde. Men vad är det
egentligen?
Vi pratar oftast om den omedelbara kortsiktiga medlemsnyttan. Vi motiverar ett medlemskap med bland annat våra
attraktiva försäkringar och fackets fina tandvårdsförsäkring eller liknande. Vi börjar med det som är attraktivt och
enklast att förklara. Där felar vi!
Det är därför många fackförbund idag har problem med att behålla en så hög anslutningsgrad att arbetsgivarna blir
tvungna att samtala och samarbeta med oss arbetare.
Ibland får jag höra att fackavgiften är för hög. Jag försöker svara på det genom konkreta exempel. Avgiften är parallellkopplad till löneutvecklingen. Vårt förbund och vår avdelning har varit framgångsrika i löneförhandlingar och våra
medlemmar har en hyfsat bra löneutveckling.
Det återspeglas i fackavgiften. När vi får hög lön betalar vi mer i avgift – och tvärtom när vi på grund av sjukdom får
lägre inkomst, betalar vi mindre i avgift. När vi pluggar blir vi avgiftsbefriade. En kassörska på ICA eller lokalvårdare
betalar betydligt lägre avgift än en Pappersarbetaren, men deras löner är också betydligt lägre.
Vi ifrågasätter aldrig bilförsäkringsavgiften som vi snällt betalar in varje månad till försäkringsbolaget trots att vi inte
krockat varje år och utnyttjar försäkringen, och det handlar ändå bara om bilen. Men försäkringen som hjälper oss
själva när vi hamnar i så jobbiga situationer som bara sjukdom och arbetslöshet kan skapa – då ifrågasätter vi. Det är
inte logiskt.
När olyckan inträffar så drabbas hushållsekonomin direkt. I vardagen möter vi medlemmar som plågas av skada eller
sjukdom. Man blir lätt utslagen och utan ork att möta alla krav som myndigheterna ställer. Att fylla i alla de blanketter
man bombarderas med eller att kommunicera med en kaxig och ifrågasättande handläggare kan vara otroligt jobbigt.
Energin försvinner med sjukdomen. Då är det skönt att ha vänner som hjälper till, avlastar en eller (vilket ofta behövs)
och tar kampen mot myndigheten. Inte sällan med juristers hjälp.
Vänd dig om i din närmaste omgivning och du kommer att hitta kompisar och kollegor som har gått genom det.
Medlemskapet i facket säkrar dig denna hjälp även om jag hoppas att du aldrig råkar ut för något elände. Den fackavgift du betalar bekostar den tryggheten. Avgiften ska bygga vår kassa för stridsåtgärder – det enda verktyg vi har för
att säkra bra avtal med arbetsgivaren.
Den ska täcka de nödvändiga utbildningar som ger oss kompetenser, som tryggar en bra arbetsmiljö och en schyst
löneutveckling. Den ska betala försäkringen som lindrar läget när du skadas på jobbet eller på fritiden. Den ska se till att
du känner dig trygg i din anställning. Genom att vi alla bidrar, stärker vi kollektivets värde. Och när vi har säkrat det kan
vi som grädde på moset prata om medlemskapets värde.
Ditt medlemskap i Pappers ger dig bättre arbetsvillkor med schyst löneutveckling, fackligt stöd när det strular, större
trygghet både hemma och på jobbet, bra försäkringsskydd och tandvårdsförsäkring som bonus och mycket mera.

Kom ihåg att det får bara du som är medlem i Pappers!
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Vem är Sara Wiinikka?
Jag heter Sara Wiinikka och är studieombudsman på
Pappers och har även ansvaret för ung-frågor. Jag har
jobbat på Pappers i lite drygt 3 år och innan det var jag
åtta år på pappersbruket i Munksund avd. 158.
Jag är uppvuxen i en liten by i Tornedalen intill den finska
gränsen men flyttade till Piteå efter gymnasiet. Nu bor jag
tillsammans med min sambo och våra två döttrar i en villa
i Svensbyn utanför stan. Stora delar av min fritid går till
min roll som fotbollsdomare, där jag dömer
damallsvenskan och herrar division två.
Att döma fotboll på den nivån innebär mycket träning
och långa resor. När fotbollssäsongen är i gång måste jag
ofta tacka nej till saker, men jag har väldigt förstående
familj och vänner. Den fritid som återstår lägger jag på
just dem som är mig närmast. Jag älskar också fjäll och
skog där jag hittar lugn och energi. När jag är på resande
fot passar jag på att läsa och lyssna på podd.
Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och efter att
ha jobbat några år inom restaurangbranschen valde jag
att gå en KY utbildningen inriktad på processteknik mot
massa- och pappersindustrin. Direkt efter utbildningen
fick jag jobb på bruket. När jag fick gå Pappers
ungdomskurs så fastande jag för de fackliga frågorna och
har varit engagerad sen dess. Jag är väldigt intresserad
av människor och samhället, ett intresse som också
växer. När jag började på Pappers så fick jag
möjligheten att gå LOs ombudsmannautbildning, som är
en ledarskapsutbildning.
Alla deltagare kommer inte ha exakt samma innehåll,
vilket också är tanken. Vi vill att diskussionerna om vad
Just nu går mycket av arbetstiden till UNG2022
de har lärt sig och upplevt ska fortsätta även efter
projektet och det är mycket som ska planeras. Det är så eventet. Det är många fantastiska unga medlemmar vi har
häftigt att vi äntligen kan genomföra detta och 450 unga i vårt förbund och jag hoppas verkligen att det tar
medlemmar ska samla på Münchenbryggeriet i
chanser att driva Pappers framåt åt den riktning som de
Stockholm i maj. Jag har varit delaktig i projektet sedan vill.
2018 och det känns jättekul att eventet äntligen blir av.
Det är egentligen ett bättre event än det vi ställde in för
Tack för mig.
två år sedan. Programmet ger deltagarna större
möjligheter att vara involverad och interagera med
föreläsare och varandra, samt att variationen mellan
föreläsningar och arbeten i mindre grupper är betydligt
större. Det som återstår nu i arbetet är att se till att sätta
detaljerna i programmet och det är rätt så mycket som
ska klaffa. Det är allt från metoder och innehåll i
gruppdiskussioner till flödet av människor i lokalerna.
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Mellansverige
7:e året Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: Lördag 9:e april 2022 Plats: Gavlehov Alfa- och Novahallen Klockan: 09.00 - 18.00
Flick - och pojklag i ålder 8 - 12 år spelar nonstop fotboll. Matchtid 12 minuter
Nytt för i år: Swisha in ditt stöd
100 kr - en lott 200 kr - två lotter 300 kr - tre lotter 400 kr - fyra lotter osv.

Swish nummer: 123 420 6397 ange MÅL
Skänkta och signerade priser att vinna (just nu)
Matchtröja Tre Kronor Matchtröja Damkronorna
Matchtröjor Gefle IF Brynäs IF SAIK Bandy
Peppe Femling och Anna Magnusson Skidskyttelandslaget Nummerlappar, mössor
Hela behållningen går oavkortat till Barncancerfonden Mellansverige

________________________________________________________________________________________
Barn Hjälper Barn-cupen. Lördag den 9 april 2022.

Gavlehov Alfa- och Novahallen

Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i Swish insamlingen:
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller ledig tid.
Ja! Jag vill ge mitt stöd, jag har swishat in _________________________
TEXTA TACK

Avdelning __________________________________

Namn ________________________ ______Mobil/Telenr ________________________________
Adress ______________________________Postnr ____________________________________
Epost_________________________________________________________________________
Skickas in till Avd. 3

SENAST den 30 mars 2022
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På gång med Sociala Fonden...
Utlottning Guran, Nyberg & Nord - En hyllning till Björn Afzelius
5 april 2022 Gävle Teater
Sånger till friheten.
Björns minne kommer hedras av några som stod honom mycket
nära. Olle Nyberg, Mikael ”Nord” Andersson och Göran
”Guran” Blomgren – var och en med sin egen relation till Björn
Afzelius kommer bjuda publiken på en kväll fylld av tillbakablickar och magiska tolkningar av Björns fantastiska låtskatt som
för evigt skrivit in sig i den svenska musikhistorien.
Bakom initiativet till hyllningsturnén står Olle Nyberg, som producerade flera av Björns plattor och spelade med honom
i 15 år.
Varje vinnare får 2 biljetter, biljetterna skickas till den registerade adress i bokningssystemet.
Vinnare publiceras i en nyhet på hemsidan.
Sista anmälningsdag 2022-03-13

Lars Winnerbäck - 20 juli 2022 Dalhalla
Efter 2019 års stora turné och med albumet “Eldtuppen” beger sig Lars
Winnerbäck ut i den svenska sommarnatten.
Genom tolv studioalbum har Lars Winnerbäck satt ord på en hel
generations känslor och myntat det kanske svenskaste ordet vi har:
tandläkarväder. Senaste albumet “Eldtuppen” får räknas som ett av
Winnerbäcks största och den efterföljande turnén fyllde arenor över hela
landet.
I 20 år har Winnerbäck tagit med sig det svenska vemodet upp på scen och han räknas idag som en av landets
absolut största artister.
Sommaren 2020 blir det en turné under bar himmel i slottsträdgårdar, på festivaler och arenor.
Bandet på Sommarturné 2020 består av Jerker Odelholm (bas), Staffan Johansson (gitarr), Carl Ekerstam
(gitarr), Therese Johansson (gitarr/sång), Jonna Löfgren (trummor) och Tomas Hallonsten (keyboard).
Biljetterna är placerade på sektion D höger rad 3-9 och kommer att skickas till din registerade adress i
bokningssystemet.
Kostnad är 535 kronor per person och skattepliktigt förmån 535 kronor.
Sista ansökningsdag 2022-04-17
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Five Finger Death Punch - 27 juni Göransson Arena
Sedan deras debutalbum ”The Way Of The Fist” från 2007
har Five Finger Death Punch vunnit ett flertal priser, blivit
hyllade av kritiker för deras minnesvärda liveframträdanden
och samlat på sig flera miljarder streams. Nu meddelar
bandet att de ger sig ut på Europaturné nästa år!
I Sverige ser vi Five Finger Death Punch på Göransson Arena
i Sandviken den 27 juni!
Senast Five Finger Death Punch var i Sverige var det på ett
helt utsålt Hovet i Stockholm. Nu ser vi fram emot att ta del
av bandets fantastiska energi igen; den 27 juni – den här
gången på Göransson Arena i Sandviken!
Biljetterna är ståplatsbiljetter och skickas till den adress du angett i bokningsystemet.
Kostnad är 335 kronoer per person och skattepliktigt förmån 340 kronor.
Sista ansökningsdag 2022-05-08

Rhapsody in Rock 2022 - 30 juli Dalhalla
Nästa års Celebration Tour innebär en konsert där det garanteratblir
”utsålt” på scenen med stor orkester, artister och fyrverkerier.
Då (1989), när allt började, samlades 80 personer i Sundsvall för att se
Wells med symfoniorkester.
Nu, har Rhapsody In Rock befäst sig som Sveriges genom tidernas största
konsertupplevelse, och för Robert och ensemblen i Rhapsody är Dalhallas arena nummer ett.
Biljetterna är placerade på sektion C höger rad 8-10 och kommer att skickas till din registerade adress i bokningssystemet.
Kostnad är 585 kronor per person och skattepliktigt förmån 585 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-04-17

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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Premiär för ”Lilla Fransyskan”
"Bernard har tänkt sig en kväll med älskarinnan Susanne
eftersom frun, Jaqueline, planerar att åka till sin mor.
I sista minuten ändrar sig Jaqueline och stannar hemma
för att hon fått reda på att Robert kommer på besök.
Förutom älskarinnan och Robert så har cateringfirman Lilla
fransyskan skickat sin bästa kock, Suzette och så är
förvecklingarna i full gång"
Med 80-talet som inramning är Lilla fransyskan en rolig
och kvick fars med många förväxlingar och oväntade
vändningar.
Spegeln Norra Köpmansgatan 11

Premiär 12 Mars kl 18.00
Biljetter Entré Gävle, www.entregavle.se

Välkomna

PREMIÄR 12 MARS

Hur går det med den finska strejken?
Sedan sex veckor tillbaka strejkar närmare 3000 personer på det finska skogsbolaget UPM i Finland. Förhandlingsläget är fortsatt låst. Varje dag strejken pågår förlorar UPM mångmiljonbelopp men strejken har förlängts flera gånger
och någon ljusning syns inte. Vad är det som pågår i Finland?
Det krävs lite bakgrund för att förstå vad konflikten handlar om. Kortfattat så finns det inte längre någon arbetsgivarorganisation i Finland – det vill säga motsvarigheten till svenska Industriarbetsgivarna, som Pappers tecknar kollektivavtal
med för den svenska marknaden. I Finland har man i stället sedan 2020 valt att facket ska teckna avtal med varje
enskild företagskoncern; något Pappers aldrig skulle acceptera i Sverige. Utvecklingen i Sverige ser ut att gå åt motsatt
håll med allt större centralisering.
De flesta företagskoncerner i Finland har tecknat kollektivavtal med Paperiliitto men inte UPM. Deras mål verkar vara
att slå sönder den finska kollektivavtalsmodellen och att försvaga fackets roll. De vill teckna olika avtal för sina olika
affärsområden. Det skulle innebära att arbetare inom samma företag får vitt skilda löneökningar och villkor vilket, i sin
tur, skulle bidra till en allt mer ojämlik arbetsmarknad.

Pappers fortsätter att stödja strejken i Finland
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Stöd till dig som anhörig
Du som hjälper en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning kan få stöd hos oss
på Anhörigstöd för att du ska orka och må bra. Vi utgår från din situation och tillsammans tar vi fram den lösning
som passar bäst för dig.
Är du förälder till ett barn, tonåring eller vuxen som identifierar sig som transperson eller som har
funderingar kring sin könsidentitet?
Anhörigcenter och studieförbundet Bilda startar samtalsgrupper för föräldrar till transpersoner och personer som har
funderingar kring sin könsidentitet.
Tisdag 8 mars kl. 15.00 – 16.00 ”Samtalsträff”
En träff för dig som vill träffa andra anhöriga och utbyta tankar, känslor och erfarenheter.
Torsdag 10 mars kl. 10.30 – 12.00 ”Information om demenssjukdom”
Gunnel Darmell, demenssjuksköterska på minnesmottagningen med lång erfarenhet av att möta personer med
demenssjukdom och deras anhöriga informerar om demenssjukdomar.
Måndag 14 mars kl. 13.00 – 14.00 ”Information om projektet Insatser för äldre”
Projektledare Mona Wikland berättar om syfte med projektet och vad som framkommit hittills under projekttiden.
Torsdag 17 mars kl. 10.30 ”Information anhörigstöd”
När en närstående drabbas av sjukdom och/eller funktionsnedsättning förändras livssituationen för alla parter.
Personal från anhörigstöd berättar om vilket stöd du som anhörig kan få.
Måndag 21 mars kl. 11.00 – 12.00 ”Familjens jurist”
Information av jurist om god man, förvaltare, fullmakt, arv och testamente.
När det gäller att förbereda sig för framtiden kan flera olika områden inom familjejuridik vara aktuella.
Möjlighet finns att ställa frågor.
Tisdag 22 mars kl. 13.00 ”Information om Ljuspunkten”
Representant kommer och berättar om Ljuspunkten som är en mötesplats för alla cancerdrabbade och deras
anhöriga.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se
Kontakta Anhörigcenter
Telefon: 026-17 80 00
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se
www.gavle.se/anhorigstod
Postadress: Anhörigcenter, Box 825, 801 30 Gävle

Besök Anhörigcenter
Adress: Nygatan 9 1 tr,appa Gävle
Öppettider: måndag till fredag kl. 11-16.
Övriga tider efter överenskommelse.
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Nomineringsmöte 2022
onsdag 16 mars kl 16:15 - 18.00

Pelarsalen Visitor Center
Poster som ska nomineras
* Ordförande
* Styrelseledamöter
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* Revisorer
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