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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

Expeditionen är stängd
11 - 14 april

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 19 maj. Se till att
lämna in ert material
senast den 16 maj.

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

Ordföranden har ordet
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Hej igen!
Jag läste i tidningen Arbetet att IF Metalls ordförande Marie
Nilsson uttalat sig om att hon ser en möjlig sammanslagning med
tre andra LO-förbund: Livs, GS och Pappers. Hon menar att
det skulle skapa ett slags storfack inom industrin, på LO-sidan.
I dag finns redan ett samarbete som heter ”Facken inom
industrin”. Där ingår IF Metall, GS, Livs, TCO-förbundet
Unionen och SACO-förbundet Sveriges Ingenjörer.
I artikeln berättar Marie Nilsson om en möjlig sammanslagning
mellan sitt eget förbund och Unionen. Men säger att det ligger
närmare till hands att LO-förbunden i industrin slås ihop.
Hon tror att det skulle vara en styrka.
Pappers Ordförande Pontus Georgsson har givetvis fått frågor från medlemmar och
förtroendevalda som hört om IF Metalls tankar och undrar hur Pappers tänker. Men det där är
ingenting som Pappers har pratat om och inget som är aktuellt. Pontus tror inte på storförbund,
säger han till Arbetet. Pontus anser att det inte är inte framgångsrikt om vi ska ha en stark
fackföreningsrörelse i Sverige. Då behöver vi snarare mindre förbund, även om de inte behöver
vara så små som Pappers. ”Vi känner våra medlemmar bättre”.
Ska vi komma fram till bra beslut behöver vi ha koll på medlemmarna vi företräder. Är man
Ordförande för ett förbund med 300 000 eller 500 000 medlemmar tror han inte man känner till
medlemmarnas vardag lika bra som i ett mindre förbund.
Bra där Pontus och Pappers. För cirka 15 år sedan gjordes en utredning där man skulle utreda
möjligheten att slå samman tre fackförbund, Grafikerna, Pappers och Skog & Trä i den så kallade
GPS-utredningen. Anledningen var väl ungefär densamma, att få ett starkare Förbund.
Nu blev det inget av den sammanslagningen och vad jag minns så var en av anledningarna att vi var
alldeles för olika som Förbund. Pappers ansåg att man skulle tappa sin själ. Vi skulle tappa vårt fina
nära arbetssätt, närheten till medlemmarna. Jag har även för mig att fackavgiften skulle höjas rejält.
Hur framtiden ser ut vet ingen men jag är glad att man tidigare tagit beslut att Pappers ska fortsätta
vara ett eget Förbund många år framöver. Likaså med de viktiga satsningarna som gjorts och görs
för medlemmar för att få dem intresserade av fackliga frågor. Den 10–12 maj genomförs UNG
2022 och efter det evenemanget kommer Pappers säkert att få en hel del fackligt intresserade. Det
gäller bara att ta hand om de här medlemmarna när de kommer hem och är taggade till tusen. Men
hur gör vi för att behålla engagemanget hos dem? Vad kan vi göra konkret på avdelningen och hur,
när och av vem? Här har vi ett stort ansvar att ta hand om och ge dem en chans att få ett fackligt
uppdrag.

Verksamheten
Den rullar på som vanligt när vi nu gått tillbaka i normalläge med fysiska möten.
Det är allt ifrån styrelsemöten, lokala förhandlingar med företagen där våra
medlemmar jobbar, träffar med skyddsombud, olika former av medlemsärenden,
koncernövergripande möten och förhandlingar med Solna. Utöver det en del
förberedelser inför Pappers distriktsmöte med Gävle-Daladistriktet,
Förbundsårsmötet och fackliga referensgruppens årsmöte i BillerudKorsnäs (BK).
Frågor som behandlas lokalt nu med BK är bland annat hur U-tiden skall hanteras 2023,
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Kanske en mix det vill säga 50% schemalagd och 50%
icke schemalagd. Diskussionerna fortsätter med företaget
denna vecka.
Andra frågor som behandlas är övergångsregler och
ersättning vid skiftbyte, en fråga som troligen kommer att
lyftas till centrala parter. Tråkigt att vi inte ska kunna lösa
saker och ting lokalt utan att blanda in centrala parter. Men
ibland måste vi göra det för att vi håller också på med
löneförhandlingar med företagen och eventuellt blir vi klara
inom någon vecka. Därefter kommer vi kalla medlemmar
till dubbla avdelningsmöten för att informera om förslaget
och eventuellt ta beslut om att godkänna förslag till
lönerevision för 2022.
Stämning/trivsel på företaget BillerudKorsnäs
Förra veckan genomfördes ett uppföljningsmöte efter mötet
som gjordes i slutet av december 2020. Fack och
Företag inledde då diskussioner om trivseln på Företaget
med anledning av de oroande signaler vi fått från
medlemmar och ombud. De hade vid flertalet tillfällen
påtalat att stämningen och trivseln var riktigt dålig.
Efter det inledande mötet med HR och Ledningsgruppen
för Gävle bruk har avdelningschefer och Pappers fortsatt
diskussionerna ute vid respektive avdelningar. Där har man
utbytt tankar kring vad som är orsaken till detta och kikat
på ett antal konkreta exempel från medarbetarna på vad
de anser är orsaken.
Nu senast fick Företaget redogöra vad som gjorts och
inte gjorts. På Kartongbruket har man kommit längst i
arbetet med åtgärder de gjort. Bra där. Jobbet fortsätter
för dem och andra ansvariga för avdelningarna. Än finns
mycket att önska. Ett önskemål bland medarbetare är att
avdelningscheferna sätter sig ner och pratar med
medarbetarna för att få information från dem.
Digital medlemsansökan via Pappers.se och
Pappers A-kassa.
Nu kan ni ansöka om medlemskap i Pappers digitalt via
pappers.se/bli-medlem.
OBS! Glöm inte att fylla i ansökan om medlemskap i
Pappers A-kassa!
Förutsättningen att ansöka och få ersättning från
inkomstförsäkringen är att vara medlem i både
Pappers och Pappers A-kassa.
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.
När det finns ett nytt webbinträde att hantera får
avdelningen ett mejl om detta.

Avdelningen kontaktar därefter Pappers medlemsservice
och meddelar om ansökan ska godkännas eller nekas.
Därefter tar Pappers avdelning kontakt med medlemmen
för att erbjuda information om vad medlemskapet
innebär. Pappersblanketten för medlemsinträde kommer
också finnas kvar som alternativ och behandlas som tidigare.
Papperstreans årsmöte
Kom igen nu och anmäl dig till Papperstreans årsmöte!
Årsmötet genomförs den 20 april kl 18:00 på Elite Grand
Hotell här i Gävle.
Anmäl dig senast måndag 18 april till
papperstrean@telia.com. Ange vad ni vill ha till huvudrätt:
Kalv, Oxfilé, Torskrygg eller vegetariskt
Ange även vad ni vill ha till efterrätt: Crème Brulée,
vaniljglass eller chokladkaka.
Nomineringsprocessen för de tyngre uppdragen
avslutades den 16 mars.
Vilka de nominerade är presenteras lite längre fram i detta
nummer av Karskäringen.
Välkommen alla medlemmar till en trevlig kväll den 20 april!
Saknad
Den 6 mars nåddes jag av det tråkiga beskedet att
Unionens Ordförande, vår fackliga kollega och
arbetskamrat Ulrika Gustafson har gått bort efter en tids
sjukdom. Ulrika började sin fackliga bana som
Skyddsombud för Pappers avd 3. När hon blev
tjänsteman blev hon ganska snart involverad i Unionens
styrelse och sedermera Ordförande för dem. Hennes
engagemang ledde även till centrala uppdrag för Unionen.
Hon satt även med i BillerudKorsnäs bolagsstyrelse som
en av fyra arbetstagarledamöter sedan flera år. Jag skulle
kunna fortsätta skriva om flera uppdrag hon hade men
stannar här. Vila i frid Ulrika! Mina tankar går till familj,
nära och kära.
Slutord
Det här var mitt sista ”Ordförande har ordet”. Lite
vemodigt känns det men livet går vidare.
Jag är tacksam att jag fått förtroendet att leda Pappers
avd.3 under 10 år.
Under mina år som Ordförande har jag haft förmånen att
få skriva Ordförande har ordet i Pappers avd.3s alldeles
egna tidning Karskäringen. Där har många av mina
företrädare skrivit tidigare. Jag tänker då bland annat på
Åke Lamm, Bertil Larsson, Ulf Westin, Jan-Henrik
Sandberg, Bosse Gidlund och Bosse Myrberg.
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avyttrade PM2, då man gick ihop med Billerud och BillerudKorsnäs bildades. Jag får även vara med när förslaget
planteras om att BillerudKorsnäs ska byta namn till Billerud.
Samma år genomfördes 100-årsfirandet av att facket bildades vid Karskärsfabriken. 100-årsfirandet var en händelse
som jag inte kommer att glömma, först en fest i Föreningshuset där några av våra kamrater från distriktet, Förbundet
och Företagsrepresentanter deltog.
Därefter genomfördes det tre fester vid Gasklockorna för alla medlemmar.
Jag minns också den oro som det blev då Företaget 2017 beslutade att lägga ut vedgården på entreprenad. Men som
till slut blev bra som vi uppfattat det.
Det tuffa i den här rollen är enskilda personärenden och att hantera neddragningar. När medarbetare får besked att de
inte duger längre, att de inte har en plats i organisationen längre och mår väldigt dåligt. Likaså hanteringen av den
decimerade skaran som blir kvar och som trots allt ska utföra samma arbetsuppgifter.
Jag skulle kunna skriva en hel bok om det jag varit med om under alla år men stannar här.
Innan jag avslutar mitt sista "Ordförande har ordet" vill jag passa på att önska Papperstreans nya Ordförande lycka till
i uppdraget.
Tack för de här åren.
Sköt om er och ha de så bra // Kjelle

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
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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. Till dagens förhandling fanns ett i
samverkan framtaget förslag till ny befattningsbeskrivning
att ta ställning till. Parterna diskuterade vidare utifrån detta
och kom fram till att det fortfarande finns några frågetecken
att räta ut. Ambitionen är att befattningsbeskrivningen skall
kunna fastställas innan eller senast vid nästa förhandling.
Lön och Befattningsbeskrivningar
Även för automationstekniker EL/Instrument fanns till
dagens förhandling ett i samverkan framtaget förslag till ny
befattningsbeskrivning att ta ställning till.
Parterna diskuterade vidare utifrån dessa och kom fram
till att det fortfarande finns några frågetecken att räta ut.
Ambitionen är att befattningsbeskrivningen skall kunna
fastställas innan eller senast vid nästa förhandling.
Massabruket förändringar befattningar och
utbildningstider
Vid förhandlingen i januari deltog Tony Thyberg och
Tobias Hellström från Lut & Kraft och redogjorde för det
förslag till förändring av benämningar för befattningar samt
tydliggörande av utbildningstider som tagits fram under
namnet Effektivare operatörsutbildning MB. Arbetet hade
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 återkom efter förhandlingen och
lämnade klartecken avseende förändring av
utbildningstider och befattningar på Lut & Kraft.
Semesteruttag efter 31/3 för föregående
semester år
Pappers ställde vid förhandlingen i januari frågan om vad
som gäller för semesteruttag efter 31/3 då skrivningen om
detta i lokalavtalet upplevs som otydlig.Företaget återkom
vid dagens förhandling i frågan. Skrivningen är otydlig och
behöver justeras vid genomgången av lokalavtalet.
En tillämpning enligt detta går idag inte att hantera i
systemen.
Semester utanför skollov
Pappers ställde vid den förra förhandlingen frågan
om ersättningen för semester utanför skollovet är
sjuklönegrundande. Företaget behöver mer tid för att kunna
ge ett svar på denna fråga.
In- och ut-stämplingar
Pappers ställde vid förhandlingen i januari frågan om hur
länge företaget får spara data om in och utpasseringar på
fabriksområdet. Företaget återkom vid dagens
förhandling med detta svar. Systemet för in- och
ut-stämpling finns med i GDPR-genomgången och har
behandlats där, dock finns inga speciella gallringsrutiner.
Då det endast är kortnummer och namn som finns i
systemet är detta inte att betrakta som känsliga uppgifter.
Företaget skall se över om en gallringsrutin kan införas.
Övertid och U-tids uppföljning 2021
Företaget presenterade den sammanställning över
övertidsuttaget och U-tiden som årligen tas fram och
parterna gick tillsammans igenom utfallet. Företaget lovade
skicka över sammanställningen till Pappers.
Utbildningsvikariat Kartongbruket
Pappers lyfte frågan om ersättningsnivån för en av
utbildningsvikarierna på KB då hen gör samma
arbetsuppgifter som flera av de övriga
utbildningsvikarierna gör och de ligger i högre
lönegrad.Företaget tog med sig frågan och återkommer.
Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.
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Ett ord från en kommande Ordförande
Jag heter Per Olov Olsson och har blivit nominerad till
Ordförande.
Vem är då Per Olov Olsson som har smeknamnet Peo?
Jag är 59 år och är gift, har 2 barn och 5 barnbarn Jag bor i
Valbo sen många år.
Under sommaren åker jag motorcykel och under vintern åker
jag gärna snöskoter men tyvärr inte denna vinter.
Jag började min karriär på Korsnäs gamla TM- sal 1984 och
jobbade där fram till 1986, men sen gick flyttlasset till
norrsundet och där jobbade jag fram till1988 då återvände jag
till Korsnäs. Jag har sedan dess jobbat på avdelningen
Lut & Kraft på den så kallade vita sidan.
I början på 1990 talet blev jag invald som skyddsombud för
Lut & Kraft vilket jag fortfarande är. Min roll som
skyddsombud har sedan dess utvecklats så att jag har blivit
mer involverad i avd 3. För några år sedan blev jag också vald
till att sitta som ersättare i styrelsen. Jag har dessutom deltagit i valberedningsarbetet under några år och anser att
valberedningen är en ytterst viktig funktion i avdelning 3.
Just nu har vi svårt att finna kandidater, så om ni är intresserad och vill veta mer hör av er till valberedningen eller
Ordförande/vice Ordförande.
Jag vill också passa på att påminna att avd 3 har årsmöte 20/4.
Jag vill också tacka för förtroendet att bli nominerad till att leda avd 3 som Ordförande.
Jag finns på telefon eller på 152:an om någon av er vill veta mer.
Hoppas att vi träffas på årsmötet.

Peo

Nominerade till Papperstreans årsmöte av Valberedningen
Ordförande - Per Olov Olsson
Studieorganisatör - Sandra Johansson
Tre Ledamöter - Anders Blom, Erik Kernehed, Tomas Hjalmarsson
Övrig nominerad till Ledamot - Emma Magnusson.
Två Revisorer - Jonny Andersson, Göran Larsson
Alla övriga uppdrag i Papperstrean går det att nominera till på årsmötet.
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Tack för allt, Ordförande Kjell Olsson
Efter 25-års fackligt arbete inom BillerudKorsnäs (vid
anställningen hette det Korsnäs-Marma) är det nu dags
för Kjell Olsson att lämna sitt uppdrag han haft i 10 år.
Kjell är på väg att vandra vidare, så småningom till det
”Evigt lediga sällskapet”.
Kjell anställdes vid PM2/3 1984 men hade jobbigt med
skiftgången i början och sökte och fick annat arbete
1985. Han lovade sina arbetskamrater att aldrig mer
börja jobba på Korsnäs men redan 1986 var han tillbaka
vid PM2/3. Gissa om han fick äta upp den
kommentaren.
Sin fackliga bana började Kjell 1997 i Papperstreans
Fackliga Sociala Kommitté. Då blev han handplockad av
tidigare ordförande, numera avlidne Bertil Larsson på
grund av sitt sociala engagemang med arbetskamrater.
1998 valdes han som Skyddsombud på E-skiftet och
därefter som Huvudskyddsombud vid PM2/3.
När han började jobba på Lut & Kraft 2002, dröjde det inte länge innan han blev Skyddsombud även där och
därefter involverad i Papperstreans styrelse som ersättare. År 2006 blev Kjell ordinarie i styrelsen, 2008
Viceordförande och 2012 valdes han som Ordförande för Pappers Avd:3.
Det har varit en spännande och utmanande tid där han minns några händelser mest.
Det som sticker ut var när Kjell som Viceordförande blev involverad i konflikten 2010. Pappers beslutade då att
strejka för bättre villkor och att Korsnäs AB/Gävle, som en av sex fabriker i Sverige, skulle stänga ned
verksamheten. En konflikt som varade i 11 dagar. Vilket engagemang det var i styrelsen och bland medlemmarna!
Expeditionen hade öppet dygnet runt, medlemmar kom och hjälpte till med att bland annat fixa mackor och fika till
strejkvakter. Vi hade medlemsmöten i princip varje dag, men vi kunde då se att, när det verkligen gäller ställer
medlemmarna upp mangrant.
Alla tycker säkert att det är ett misslyckande när centrala parter inte kan enas, men samtidigt visade Pappers att,
om det behövs tar man till verktygen för att komma vidare.
En annan stor händelse var när han som nyvald Ordförande 2012 fick börja hantera ihopslagningen av Billerud och
Korsnäs. Det resulterade också i att PM2 avyttrades och såldes till Swedpaper vilket blev en bra lösning till slut.
Han lyfter även avyttrandet av vedgården som Göranssons Åkeri tog över 2018 och även det blev bra till slut. Kjell
tillägger att dialogen med både SwedPaper och Göranssons alltid har varit bra.
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golvet och öka trivseln på Företaget. Ett jobb vi påbörjade med BK-2020.
"- Där har vi kommit en bit, framför allt på Kartongbruket, men i övrigt finns mer att önska. Allt kanske inte kan
åtgärdas, men jag är övertygad om att mer måste och kan göras. Jag tycker trots allt att vi har fått ett bättre klimat
mellan Fack och Företag framför allt sedan Pierre Aggarwal kom in som ny Fabriksdirektör."
Hur framtiden ser ut vet han i dagsläget inte, mer än att han får vara kvar som stöd till nya Ordförande en tid.
Kjell är uppvuxen i Älvkarleby. Efter gymnasiet och rekryten fick han arbete i Gävle och flyttade till en lägenhet i stan
där han bodde under några år, innan han träffade kärleken och hemlängtan blev för stor. I samband med att han
började jobba på Korsnäs och bildade familj köpte de en gammal fastighet i Älvkarleby som de renoverade från tak
till grund under några år. Familjen utökades med två barn, Erik och Linn.
Nu är barnen stora och har flyttat hemifrån sedan många år, Kjell har hunnit med en skilsmässa och träffat en ny
kärlek sedan 13 år tillbaka, som han varit särbo med under hela tiden. För fem år sedan sålde han huset efter att bott
där i över 30 år. Nu bor han i en av kraftverkskåkarna i Älvkarleby.
Avkoppling är och har varit Kjells måtto. Han kan konsten att somna på två röda och det kanske har varit hans
överlevnad som skiftare. Även under åren som Ordförande när det varit kämpigt. När, var och hur som helst faller
ögonlocken ihop.
Att på sommaren vara ute på sjön eller i skog och mark har alltid varit ett stort intresse för Kjell. På vintern är det
skidor som gäller och speciellt den återkommande fjällresan som brukar genomföras i april. En tradition som man
började med 1988. På fjällresan är oftast barn och barnbarn med. Då får de tid att umgås, åka skidor, sola, basta,
äta gott och spela spel.
Även musik är ett stort intresse, men inte att spela utan att lyssna på och gå på konserter, vilket har varit noll och
inget under ett par år på grund av pandemin.
Kjell tycker om att vara i solen, på sjön eller på en strand.
Att ligga med en bok och gotta sig i värmen är nog bland det bästa han vet, trots att han inte kommer så långt i
boken. Han somnar oftast efter några rader :-).
Kjell och kärleken Carina har beslutat att de ska bli sambos inom kort. Om det blir i samband med deras pension
återstår att se. Men när det väl är dags kommer det att skapas tid för resande. Några planer finns och en av dem är
att bila ner i Europa, till franska Rivieran men även andra platser.
Vi på Karskäringen, Pappers Avd:3 och övriga på 152:an, önskar Kjell en underbar tid tillsammans med de övriga i
”Evigt lediga sällskapet”.

Vi tackar honom för all den tid han lagt ner, under alla år som han
arbetat för bättre villkor för de kollektivanställda på Bruket i Gävle.
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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. I dagsläget finns 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 utbildning i år, 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

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 genomfördes 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: 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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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken alla gatukorsningar! Hundant mås det så här i tider
för mjölk och honung? Ja, med mjölken menar jag ljusa kvällar genom
sommartiden, som någon oborstad lurv har prackat på oss. Och
honungen? Tja, snart är det påsk och då är Julen för bi. Fattaniväl! April
har precis anlänt med det typiska bakslaget, alltså snö och minusgrader
som det brukar vara denna luriga månad där allt kan hända. Men upp
med hakorna. Förr än ni anar får ni fira sommarens ankomst genom att
jublande springa genom timotejen med utslaget hår och fladdrande
polisonger! Gräm er inte över det ni inte kan göra åt världsläget, utan gör
det ni kan och vill. Blicken framåt, lär av baktiden så förstår ni framtiden
bättre.
Det här blir min sista krönika – till er i alla fall. Ni får försöka bärga er nu tills jag skriver mina memoarer. Hoppas i
alla fall att ni morr brö rent allbent i snytgrenen, levern, pesen och flåstret. Och att ni fortsätter hålla er undan från
pandemiska effekter. En granne till husse fick feber och var sängliggande med 39. Och det är många i samma säng
det, lite väl trångt! En kan ju bli nervös för mindre, inte undra på att han fick feber.
Nu får ni, som jag ylat om tidigare, inte längre det tvivelaktiga, men dock nöjet, att läsa om mina bravader längre, för
jag och husse ska ta ett sabbatsår, och åka till Indien och studera Indisk punk, för den Indiske punkfilosofen Gidal
Lunk. Husse har länge velat göra detta, men han har känt det Lutheranska oket hänga över sig, ni vet det där om att
arbeta i sitt anletes svett. Ben nu har han kastat av sig oket och bestämt sig. Indisk punk ett tag framöver blir det!
Jag är stolt över honom och ser fram mot Indien jag med, att träffa elefanterna och tigrarna och andra trevliga djur
innan ni tvåbenta hinner utrota dom. Min pölare Ali Ben kommenterade det så här: ”Ajöken brusjan! Jag är också
stolt över er, hajaru len? Min matte Anni har också kastat av sig oket och vill ta ett sabbatsår i sitt hemland Italien.
Det är alltså därför hon heter Gavrettu i efternamn, som jag har hundrat över det, jag svär bre! Vi ses hemma igen
om något år, brusjan!”
Det gäller att passa på med okavkastningen innan husse blir för gaggig, och jag för geggig av leran som töat fram.
Snart får jag elefantbajs att kasta mig i, innan husse hinner stoppa mig. Tänk efter, när ska ni kasta av er erat ok och
spotta i tassarna medan ni orkar? Äntligen segla till Lurkonien med den där Fyrtolvan som ni gått och sneglat på?
Eller tänker ni kanske börja tävla i Brasiliansk Tanko, som ni tjuvtränat på hemma i kökslampans romantiska sken
med grannen? Eller slutligen kapitulera för lusten att lära er Judo, efter att ha längtat att få ta slängkast och femsvans
på någon intet ont, men dock anande träningspartner. Gör det nu. Tänk inte efter, möjligen före. Men bli nu inte så
distraherad av denna tanke, så att ni går och gör er illa innan dess. Illa er kan ni väl göra sen, fattaniväl!
Jag, husse och Ali Ben önskar att er framtid blir frisk, fräsig och frisisk. (Betydelsen av det sista ordet är jag inte
säker på, ben jag ville ha tre ord som började på ”fr”… fast egentligen ville jag ha tre ord som började på ”kn”, men
det får bli efter sabbatsåret, om jag inte blivit för geggig). Och jag tycker verkligen inte att ni ska yla en hälsning till er
halvmorbror i Knäred, Helvalpen Snablar. För det är han inte värd, det lurvnyllet. Benare! PS. Gör nu inget som jag
inte skulle neka till att aldrig låta bli att hundvika!

Högvoffningsfullt
Flemton
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Personalvård
Efter att undertecknad åter fått spendera tre veckor på Svenska Re, vill jag gärna skriva några rader om hur otroligt
bra det är att få komma dit. Jag vill även belysa skillnaden mellan hur vi ser olika på hur personalvård fungerar inom
olika företag.
Till att börja med vill jag tacka BillerudKorsnäs och Robin Lindqvist för att jag fick åka ner till Gran Canaria igen.
För mig som hade två hjärtproblem innan jag åkte, som sedan visade sig vara tre efter utredning, var detta en
obetalbart viktig resa! Med fel på en hjärtklaff, som jag visste om, och dessutom ett förstorat hjärta som jag inte
visste om, har denna träning enormt viktig för mig. Att få träna under övervakning av en hjärtläkare på plats, med
blodtryck och pulstagning under träning, har detta givit mig de rätta verktygen för att träna på hemmaplan. Jag får till
exempel inte träna för hårt under längre tid, men jag behöver träna ”lagom” hårt för att bibehålla min hjärtstatus och
kondition. Detta har jag tveksamt kunnat få hjälp med på hemmaplan.
Den träning som bedrivs på Svenska Re är ingen semesterresa. Vi hade tre till
fyra konditionspass varannan förmiddag, beroende på vilken grupp vi tillhörde.
Hade vi första cykelpasset för dagen, då tillkom ett träningspass med
vattengymnastik direkt efter. Det är tuffa pass allihop, även om man kan styra
en hel del av träningen själv. Sen är det givetvis en fråga om självdisciplin, vad
du själv vill ha ut av resan. Men om man får en sån här chans av Företaget, då
är det väl bara dumheter att inte ta det på allvar. Man åker väl på resan för att
man vill bli bättre, inte ta det som en semesterresa och bara slappa? I annat fall
har man misslyckats med sig själv och sitt eget mående som man
förhoppningsvis vill förbättra med resan.
Mitt mående och min ork förbättrades radikalt efter dessa tre veckor! Jag är mycket piggare, orkar mer och tar inte
slut lika fort. Exempel på det var när jag gjorde comeback på Pickleballbanan. Jag tog tidigare helt slut efter cirka
30-40 minuters spel, nu var jag hur pigg som helst efter 90 minuter! Jag hade kunnat fortsätta en timme till, medans
killen jag mötte inte orkade längre. Kul att vinna en match på kondition, för en gångs skull.
Nu kommer jag till den lite tråkiga delen av personalvården...
BillerudKorsnäs ställer frågan, vad kan du göra på Svenska Re som du inte kan göra på hemmaplan?
Svaret på det blir att, du kommer bort från vardagen och den dagliga stressen. Du får koncentrera dig på dig själv
och ditt mående, du får träna och vila utan att behöva tänka på morgondagen, mer än att det är ytterligare träning
dagen efter. Du får nyttig och välbalanserad kost tre gånger per dag. Allt detta är så otroligt viktigt vid rehabilitering!
Jag har fått olika information om hur BillerudKorsnäs kommer att fortsätta med att skicka medarbetare till Svenska
Re i fortsättningen. Å ena sidan får jag höra att, BillerudKorsnäs tänker definitivt inte upphöra med sitt samarbete
med Svenska Re. Men från Svenska Re´s sida fick jag höra andra tongångar. Där är de oroade för den minskning
av deltagare från BillerudKorsnäs som varit under de senaste åren. Och det negativa svar de fått vid förhandlingar
med BillerudKorsnäs centralt. Visst, det har varit en pandemi, men det har ändå märkts skillnad på antalet deltagare
från vårt Företag och inställningen för att fortsätta skicka deltagare med olika besvär.

- 13 Ett exempel på skillnad av personalvård kan vi göra med Sandvik.
Vi har en liknande processindustri, med tunga lyft och förslitningar på både axlar och rygg. Även personer med
hjärtproblem av olika slag, psoriasis eller utbrändhet (omstartsprogram) skulle må bra av att få komma bort.
Där skickar Sandvik, i snitt 70 personer/år till Svenska Re, BillerudKorsnäs skickar 7 personer! Det är alltså en
tiondel av Sandvik´s rehab och ska vi behöva ha så stor skillnad mellan synen på personalvård inom två
internationellt stora Företag med liknande arbete? Sandvik har, i och för sig, ungefär dubbelt så många anställda i
Sverige, men skillnaden är ändå stor i jämförelse.
Även Atlas Copco, ABB samt Region Västra Götaland är exempel på vilka som utnyttjar denna anläggning.
Man har räknat ut att, ha en person sjukskriven i två veckor kostar närmare 200.000Sek för Företaget. Det
inkluderar allt, inklusive övertid för ersättare. För oss i Gävle kan mycket av frånvaron lösas med planerad U-tid och
därför bli billigare.
Resan till Svenska Re kostar runt 70.000Sek och det inkluderar resa, boende, träning samt helpension på
träningsanläggningen. Av detta är 50% avdragsgillt via AFA, det vill säga, det kostar ungefär 35.000Sek för
Företaget. Och det är väl billigare än vad en charterresa med helpension skulle kosta till samma ställe, Playa del
Ingles?
För oss som arbetar inom det gamla Korsnäs, det vill säga Gävle, Frövi och Rockhammar blir det lite billigare, då vi
har möjlighet att utnyttja Sociala Fondens bungalows att bo i under vistelsen.
Svenska Re har även startat upp verksamhet i Varberg, men alla program finns inte där. Dessutom är värmen och
solen på Gran Canaria ytterligare en god orsak till att uppnå bra mående och harmoni.
Mina slutord blir som följande...
Ni ansvariga inom BillerudKorsnäs, var snäll och ta
hand om era anställda som arbetar och gör sitt bästa
för att Företaget ska lyckas med sin utveckling även i
framtiden.
Vi ställer upp och arbetar i tid och otid, vi gör vårt
bästa för att BillerudKorsnäs ska få sitt bästa resultat
någonsin med sina produkter. Om vi, på grund av detta
slit råkar illa ut med en skada/sjukdom, hjälp oss då
med rehab på bästa sätt och inse värdet av era
medarbetare.
Med hopp om bra personalvård//
En väl omhändertagen och tacksam Ola Carlson/
Vedmästare och skribent
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En Sjuksköterska avslöjar de 5 saker folk ångrar på sin dödsbädd
Bronnie Ware, som arbetat i många år med att ta hand om döende patienter, berättar:
Under många år arbetade jag med palliativ vård. Mina patienter var människor som gått hem för att dö. Vi tillbringade
en mycket speciell tid tillsammans. Jag fanns i deras närhet under de sista tre till tolv veckorna i livet. Människor växer
en hel del när de konfronteras med sin egen dödlighet.
Jag lärde mig att aldrig underskatta någons förmåga att växa. En del förändringar var fenomenala. Varje individ
upplevde som väntat en mängd olika känslor; förnekelse, rädsla, ilska, ånger, mer förnekelse och slutligen acceptans.
Alla patienter hittade frid innan de gick vidare, varendaste en.
När de fick fråga om de ångrade något, eller om det fanns något de önskat göra annorlunda, dök samma teman upp om
och om igen. Det här är de fem vanligaste:
1) Jag önskar jag hade haft mod att leva mitt eget liv
och inte det liv andra förväntade sig av mig.
Detta var det allra vanligaste som folk ångrade. När människor inser att deras liv nästan är slut och blickar tillbaka är
det lätt att se hur många drömmar som aldrig uppfyllts. De
flesta hade inte ens uppfyllt hälften av sin drömmar och var
tvungna att dö med vetskapen om att detta berodde på vad
de själva valt och inte valt.
Det är mycket viktigt att försöka uppfylla åtminstone några
av sina drömmar på vägen. När du förlorat hälsan är det
försent. Hälsa ger en frihet som väldigt få uppskattar innan
de förlorar den.
2) Jag önskar att jag inte jobbat så hårt.
Det sa alla manliga patienter som jag tog hand om. Det gick
miste om sina barns ungdom och en närmare relation till sin
partner. Kvinnor ångrade också detta, men eftersom de flesta
tillhörde en äldre generation, var det inte många av
kvinnorna som varit familjeförsörjare. Alla män jag vårdade
beklagar djupt att det spenderat en så stor del av sitt liv i
jobbets ekorrhjul. Genom att välja en enklare livsstil och
göra medvetna val på vägen är det möjligt att klara sig på
en lägre inkomst än du tror. Genom att skapa mer utrymme
i livet blir du gladare och mer öppen för nya möjligheter.
Möjligheter som passar bättre med din nya livsstil.
3) Jag önskar jag vågat uttrycka mina känslor.
Många människor hade dolt sina känslor för att inte stöta
sig med andra. Detta resulterade i ett medelmåttigt liv, där
de aldrig blev vad de hade förutsättningar för att bli. Många
utvecklade sjukdomar relaterat till sin bitterhet.
Vi kan inte styra andra reaktioner. Även om människor
inledningsvis kan reagera när du ändrar ditt sätt till att vara
med ärlig, så lyfter det i slutändan relationen till en helt ny
och mer hälsosam nivå. Eller så släpper du genom ärlighet
taget om en ohälsosam relation. Oavsett vilket så tjänar du
på det.

4) Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina
vänner.
Ofta kommer mina patienter inte att förstå alla fördelar med
gamla vänner innan de nådde sina sista veckor i livet och då
var det inte alltid möjligt att leta upp dem. Många hade
fastnat så i sina egna liv att de låtit värdefull vänskap rinna
ut i sanden. Det fanns mycket ånger över att vänskap inte
fått den tid och ansträngning som den förtjänat. Alla saknar
sina vänner när de dör.
Det är vanligt för någon med en hektisk livsstil att låta
vänskap rinna ut i sanden. Men när du står inför döden blir
praktiska detaljer obetydliga. Människor vill om möjligt få
ordning på sin ekonomi, men det är inte pengar eller status
som betyder mest för dem. De vill ordna upp saker för sina
käras skull. Ofta är de dock alltför sjuka och trötta för att
kunna hantera denna uppgift. I slutändan handlar allt om
kärlek och relationer. Det är allt som återstår de sista
veckorna, kärlek och relationer.
5) Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara
lyckligare.
Detta är en förvånansvärt vanlig kommentar. Många inser
inte förrän i slutet att lycka är ett val. De fastnade i gamla
mönster och vanor och tryggheten i det välbekanta fick styra
både känslor och det fysiska livet. Rädsla för förändring
gjorde att det låtsades, både för andra och för sig själva, att
de var nöjda, trots att de djupt inom sig längtade efter att
skratta ordentligt och få göra bort sig igen. När du ligger på
din dödsbädd är andra tankar och åsikter om dig långt borta.
Det är så underbart att få släppa taget och att le igen, långt
innan du dör.

Livet är ett val. Det är DITT liv.
Välj medvetet, välj klokt, välj ärligt. Välj lycka.
Källa: http://www.ariseindiaforum.org/nurse-reveals-the-top-5-regrets-people-make-on-their-deathbed/
Översättning: Nina Lindström
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Hej!
Varmt tack för att du hjälper barn och familjer i Ukraina. Din gåva skyddar människor som just nu tvingas fly.
Du räddar liv.
Vi hörs snart igen,
Carina Pettersson
Givarservice, Sverige för UNHCR
Här kan du läsa mer om situationen i Ukraina och hur din gåva hjälper de människor som tvingas på flykt för att
söka säkerhet www.sverigeforunhcr.se/ukraina
Undrar du något? Hör gärna av dig till mig på telefon 08-121 491 00 eller mejla till info@sverigeforunhcr.se
Inskickade uppgifter:


Datum: 27/03/2022 03:04



Belopp: 600 kr



Betalsätt: Swish Godkänn i appen



Transaktionsnummer: 14204202551

Detta är ett kvitto på inbetalning från Sociala Fondens fotbollsresa till
Sverige - Tjeckien där ingen vann tipstävlingen.

//Ola Carlson
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Snart är det dags för UNG2022!
10 – 12 maj 2022. Münchenbryggeriet i Stockholm.
Nu närmar sig UNG2022 med stormsteg, hoppas du är lika taggad som mig och resten av
ungkommittén! Vi kommer få tre fullspäckade dagar tillsammans.
Vi blir totalt 450 unga Pappersmedlemar ifrån Sveriges alla bruk.
Vi från avdelning 3 Karskär kommer att gemensamt åka tåg ner till Stockholm.
Mer information kommer att komma ut i maj på eran mail.
Har du inte redan ansökt om ledighet, måste du göra det nu.
Får du inte din ledighet beviljad, kontakta mig.
UNG2022 kommer att innehålla bland annat olika experter som delar med sig av sina kunskaper;
diskussioner om framtiden och arbetsmiljön; artister och en hel del roliga praktiska moment. Du
kommer få lära känna många andra unga medlemmar och målet är att vi pratar om vad vi vill med
Pappers, både nu och i framtiden.
Programmet kommer att handla om facket i livet, på jobbet och i samhället. Det blir ett varierat
program där du får lyssna på inspirerande föreläsare och diskutera frågor som rör ditt arbetsliv samt
fackets roll. Psykisk hälsa, arbetsmiljö och engagemang är några ämnen som du kommer få ta del av.
Vi kan utlova ett varierat program.

Miss li är en av artisterna som
kommer att underhålla oss.

Rockbandet Thundermother är ett av
banden som kommer att uppträda.

Resten av artisterna får ni veta på plats!

Kodjo Akalor är en av
eventets konferencierer.

Glöm inte följa ungipappers på Instagram.
Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till mig.
Min mail: emma.magnusson@billerudkorsnas.com.
Telefonnummer: 072-2827065
Med vänlig hälsning,
Emma Magnusson, Unganvarig Pappers avdelning 3
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På gång med Sociala Fonden...
En Himmelsk Musikalkonsert - 18 juni 2022 Dalhalla
En av svensk filmhistorias mest älskade filmer Så som i Himmelen blev
en hjärtevärmande musikal som fick dig att skratta, gråta och sjunga
med. Efter fulla hus på Oscarsteatern under 2 år, enastående
recensioner och en publik på över 221 000, så avslutar hela
originalensemblen med stor final sommaren 2022.
I En Himmelsk Musikalkonsert får du bl.a. uppleva musiken från
musikalen Så som i Himmelen och en kavalkad av de största musikalpärlorna från West End & Broadway.
Välkommen till En Himmelsk Musikalkonsert! Än en gång ser vi musikalvärldens hyllade stjärna Philip Jalmelid och
musikalstjärnan Tuva B Larsen, världsstjärnan Malena Ernman, folkkära Björn Kjellman, musikalstjärnorna och
skådespelarna Anders Ekborg, Sofia Pekkari, Christopher Wollter m fl. och dessutom Morgan Alling som
konferencier. Bland körens övriga sångglada medlemmar ser vi bl a Beatrice Järås, Rikard Björk, Thérèse Andersson
Lewis, m.fl. av fantastiska sångare.
Biljetterna är placerade på sektion B höger rad 4-5 och kommer att skickas till din registerade adress i
bokningssystemet.
Kostnad är 585 kronor per person och skattepliktigt förmån 585 kronor.
Sista ansökningsdag 2022-04-17

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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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

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

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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