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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 13 oktober. Se till
att lämna in  ert
material senast  den 10
oktober.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

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 Per Olov Olsson har:
Mobil  070 - 795 15 91

Vice Ordförande Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
www.papperstrean.se

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com

E-post till Karskäringen

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.

"Vår personal"

Tarja

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlson, Michael Wallin, Johanna Hansson Pierre  och
Per Thollin

Expeditionen stängd
vecka 38

19 - 23 september
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Hej på er
Jag hoppas att ni har haft en skön och härlig semester.
För min del har jag för första gången sedan jag började 1988
haft fyra veckors  fyra veckors sammanhängande semester.
Det blev en tur ner till Gränna samt till Astrid Lindgrens Värld
med barn och barnbarnen. Att besöka Astrid Lindgrens
Värld när det var 36 grader i skuggan är inte att
rekommendera. Nu nalkas hösten med bland annat ett
stundande Riksdagsval, Pappers kongress och en
Avtalsrörelse som sätter i gång runt årsskiftet.

Vårens stora skyddsombudsträffar
Vi har genomfört vårens stora skyddsombudsträffar 24 och 25 maj med besök av Camilla Andersson
från Folksam, Anna Lindqvist från Solna och fabrikschef Pierre Aggarwal.
Camilla Andersson gick igenom fördelarna med olika typer av försäkringar och att spara till pension.
Anna Lindqvist pratade sig varm om säkerheten på arbetsplatsen. Hon är övertygad om att, bara vi har
en bra säkerhetskultur får vi ett bättre resultat gällande produktion och sjukskrivningsantal.
Anna ville ha skyddsombudens åsikter om vad som är viktigt i deras säkerhetsarbete och
skyddsombuden presenterade många bra åsikter.
Pierre Aggarwal började med en kort prestation om sig själv och hans karriär innan han redovisade lite
om företagets framtid och kommande investeringar.
Det blev frågor/åsikter från skyddsombuden bland annat gällande trivsel, möjligheter att ta ut ledigheter
och antalet anställda på de olika avdelningarna,

Förbundsårsmöte
1–2 juni genomfördes Pappers förbundsårsmöte med representanter från Förbundet som avhandlade
bland annat Verksamhetsberättelse för 2021, nytt förslag från lönenämnden, rekommendation kring
huvudavtalet gällande LAS och nytt kollektivavtal, avtalsmotioner och utlåtanden samt Pappers nya
grafiska profil. Förbundsmötet gav klartecken till styrelsen att gå vidare med huvudavtalet.
Det var fyra motioner som behandlades:
Höjd semesteruppdelningsersättning och högre OB natt mot storhelg bifölls avtalsmotionärerna.
Högre tjänstepensionsinbetalning vid deltidsarbete och förslagsverksamhet bifölls styrelsens
beslut.
Sara redovisade Pappers nya grafiska profil, som går ut på att vi ska jämställa oss mellan
avdelningarna på det vi visar utåt. Det är designfirman Familjen som har tagit fram förbundets nya
grafiska profil.

Besök på Papperstreans Ungträff
Jag var på ett kort besök på Ungträffen som genomfördes 3:e juni vid The Dome.
Det var ett glatt gäng jag träffade, som tidigare på dagen hade haft besök av Pierre Aggarwal.
Ordförande från Avd-2 i Skutskär var inbjuden men kunde inte närvara. Det var dock tre andra
medlemmar från Skutskär som fick representera Avd-2.
Det blev en del prat om säkerhet och vikten av att veta vilken miljö man befinner sig i när man jobbar.
Det verkar finnas ett stort behov av en lokal BAM (Bättre ArbetsMiljö).
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Gävle-Dala Distriktsmöte 20 juni
Emma, Peter och jag har varit på ett extra distriktsmöte
20 juni, där vi gick igenom Förbundets förslag på
stadgeändringar. Vi genomförde ett val och tog fram
preliminära kandidater till olika val inför Pappers kongress
i november.

Styrelsens uppsökeri
Under sommaren har det varit en del besök i fabriken.
Peter och Pierre har tagit den största delen av besöken
som har varit till dom flesta underhållsavdelningarna samt
Transport och Manöverrum Fiber.
Även undertecknad och Kjell Olsson har varit ute i
verkligheten.

Nytt Huvudavtal
LO, PTK samt Svenskt Näringsliv (SN) undertecknade
den 22 juni 2022 slutligen ett nytt huvudavtal.
Pappers träffade en överenskommelse med Industri
Arbetsgivarna (IA) den 9 mars 2022 där parterna kom
överens om att anta det nya huvudavtalet under vissa
förutsättningar. Överenskommelsen innebar bland annat att
vi från och med den 1 oktober 2022 lämnar den
nuvarande avtalskonstruktionen och får ett helt eget
Riks/kollektivavtal.
Pappers och IA har den 23 juni 2022 antagit det nya
huvudavtalet. Dessförinnan har även Pappers och övriga
parter i våra nuvarande allmänna villkor träffat en
överenskommelse om att det avtalet upphör utan
uppsägning per den 1 oktober 2022. Således är nu alla
avtal på plats för att Pappers från den 1 oktober 2022 ska
kunna börja tillämpa huvudavtalet samt vårt nya riksavtal.
Man har sammanfört vårt nuvarande Riksavtal samt
allmänna villkor till ett avtal.
I huvudsak är det rena följdändringar som gjorts i avtalet
samt ett antal hänvisningar till det nya huvudavtalet.
Tiden för konvertering i tidsbegränsad anställning (gäller
inte vikariat) har halverats från 24 till 12 månader.
Då vi snart kommer att gå in i en ny avtalsrörelsen
kommer vårt nya Riksavtal inte tryckas nu. Däremot blir
det ett tryck av avtalet under våren nästa år. Pappers nya
Riksavtal finns däremot redan nu för nedladdning på
Pappers hemsida, Pappers.se där ni hittar våra övriga
avtal.

Får jag kolla mobilen på jobbet?
Arbetsgivaren bestämmer om du kan använda mobilen
under arbetstid, men du kan påverka.
Mobilen är numera en naturlig del av mångas liv. Men det
betyder inte att du kan ta med den överallt. På vissa
arbetsplatser kan det tvärtom vara förbjudet.
Det bestämmer arbetsgivaren via den så kallade
arbetsledningsrätten, berättar Robert Sjunnebo,
förbundsjurist på Pappers. Tvister kring mobilregler är
ovanligt, enligt Robert Sjunnebo. De flesta arbetsplatser
hanterar det med sunt förnuft.

Vad innebär mobilförbud?
Det kan finnas flera anledningar till mobilförbud, men det
viktiga är att alla förstår reglerna och bakgrunden till dessa.
Det är skillnad på att ha rätt till mobilen i fickan för att
kunna nås och att plocka fram den för att titta på annat
under arbetet.
Kan min närmaste chef bestämma?
Regler på en arbetsplats ska fastställas via lokala
ordningsföreskrifter och mobilanvändning kan på så vis
regleras i en policy.
Som arbetstagare har du en allmän skyldighet att sköta
dina arbetsuppgifter. Om mobilanvändning kan skapa
problem bör det regleras. Men då krävs tydliga och
förutsägbara regler, som dessutom ska förhandlas med den
lokala fackklubben.
Vad händer om jag bryter mot reglerna?
Om du bryter mot regler om mobilförbud kan det i mycket
speciella situationer leda till uppsägning. En arbetsgivare
måste alltid tydliggöra vilket fel du begått. Och det krävs
dessutom att det varit ett allvarligt fel som upprepats.
Kan jag tvingas använda privat mobil?
Nej. Om en arbetsgivare vill att du ska vara nåbar i ditt
arbete ska utrustning tillhandahållas för det. Även sådana
krav bör förhandlas lokalt.

Verksamheten
Nu har verksamheten kommit i gång efter sommaren och
reguljära förhandlingar med Swedpaper, Göranssons samt
BillerudKorsnäs har påbörjats. Snart är vi igång med
Skyddsombuds- och Huvudskyddombudsträffar samt
olika rådsmöten. Lokalavtalsrevideringen kommer att
återupptas.Vi har även haft ett möte om U-tiden för 2023,
mer information om det kommer senare.

Skyddsombudsval
Det kommer att bli ett Skyddsombudsval senare i år.
Börja redan nu att fundera vilka Skyddsombud ni kan tänka
er att nominera.
Det kommer mer information om detta i nästa Karskäring.

Gruppsamordnare
Det har varit en avstämning gällande gruppsamordnare på
PM4 och PM5. Sammantaget upplever man att det har
gått bra med rekryteringen och uppstarten av
Gruppsamordnarrollen och nu fortsätter jobbet med att
utveckla det arbetet.
Fiberlinjen är klar med rekryteringsprocessen, Lut och
Kraft har påbörjat den.

Valet 2022
Glöm inte bort att nyttja eran demokratiska rätt att rösta
söndagen den 11:e september.

Kom ihåg att prioritera den personliga säkerheten i första
hand.

Ha det bra
Peo
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Förhandlingsrapport Göranssons
Personalfrågor
Robin Sletten rapporterade att personalläget fortfarande
är lite rörigt, det har blivit en del omflyttningar på 5-skift
och inom skiftlagen. Han överlämnade anställningsavtal på
5 nyanställda varav 2 på 6-, 2 på 5- och 1 på 2-skift. Han
informerade också att det idag finns 2 kranförare per skiftlag
vilket känns bra

Övertid mån-år och U-tid 2021
Företaget redovisade genomförd övertid månad/år samt
U-tid för 2021, vilket såg okej ut.

Reducerad U-tid 2022
En ny ansökan om reducerad U-tid (77 timmar) har
inkommit och beviljats.

Sommarledigheter
Pappers funderade hur det fungerar med ledigheter
under sommaren. Företaget svarade att, problem kan
uppstå när anställda vill byta semesterveckor.
Pappers frågade om det finns det någon deadline för när
ledigheter beviljas?
Företaget svarade att man inte har någon deadline för
detta.

Parterna diskuterade för- och nackdelar med
exempelvis att, man behöver få reda på i tid om man får
ledigt eller inte vid önskad tidpunkt för bokningar
etcetra.

Pappers återkom i senaste förhandling med
BillerudKorsnäs regelverk, det vill säga riktlinjer för
planering av ledigheter under semesterperioden.
Företaget tyckte den såg bra ut.
Parterna diskuterade även övriga ledighetsansökningar
och hur länge man ska behöva vänta innan man får ett
svar från Företaget.
Robin Sletten och ombudet Mikael Torgé kikar på ett
förslag med rutiner gällande övriga ledigheter och
återkommer till nästa förhandling.

Övertid 1 januari  – 30 juni 2022
Företaget redovisade genomförd övertid och U-tid för
perioden 1 januari – 30 juni 2022.

Riskbedömning för gravida
Företaget återkom till frågan som Pappers ställde vid
senaste förhandlingen gällande hur rutinen för
riskbedömning av arbete vid graviditet har publicerats.
Företaget svarade att, den sitter i pärmen med
instruktioner i fikarummet och på intranätet. Det är dock
endast arbetsledningen som har åtkomst till intranätet,
Pappers anser att det borde göras tillgängligt för alla
anställda.
Företaget meddelade att kostnaden att ge alla
medarbetare åtkomst till intranätet är cirka 80 000 kr
per år och Företaget kan inte motivera denna kostnad.
Däremot meddelade Företaget att pärmarna löpande
ska ses över och revideras en gång per år i
samverkansmöte med Skyddsombud.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Företaget överlämnade ett förslag på förändring gällande
en befattningsgrad/betalningstillägg som fastställdes i
denna förhandling.

Verksamheten
Företaget redogjorde för hur verksamheten fungerar i
dagsläget, de meddelade att dom tillsammans med
BillerudKorsnäs och andra kunder beslutat att byta
bränsle från Hvo till diesel från 1 september, detta för att
kunna hålla nere kostnaderna så mycket det går.

Lokalavtalet
Parterna diskuterade hur man går vidare med arbetet
gällande uppdatering av lokalavtalet. Man kommer att
fortsätta revidera avtalet när Pappers och
BillerudKorsnäs är klar med sitt.
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Retroaktiv ersättning för utbildningsstöd
Vid förhandlingen den 20 maj lyfte Pappers att, ett antal
av utbildningsstöden på Kartongbruket bör få en
lönegradsuppflyttning från B10 till B20 från den 1 augusti
2021. De lämnade över en lista med namn på Pappers
medlemmar som man ansåg ska ha retroaktiv
betalning.Företaget har stämt av med inblandade chefer.
Efter ajournering så enades parterna om att de fem av
Pappers medlemmar detta gäller erhåller betalning enligt
B20 från och med 2021-11-01. De som inte fått detta
redan kommer att få det retroaktivt.

Reducerad U-tid
Pappers ställde vid förhandlingen den 20 maj frågan kring
hur lönen beräknas vid reducerad U-tid.Företaget svarar
att ersättning för eventuell övertid fortfarande räknas på
100% lön.

Befattningsbeskrivning skiftgående
laborant
Företaget presenterade ett framarbetat förslag på ändringar
i befattningsbeskrivningen för skiftgående laboranter.
Förslaget har tagits fram i samverkan med skyddsombud
på avdelningen och fastställdes efter godkännande av
Pappers.

Befattningsbeskrivning Förrådet
Företaget presenterade ett framarbetat förslag på ändringar
i befattningsbeskrivningen för Förrådet. Förslaget har
tagits fram i samverkan med skyddsombud på avdelningen
och fastställdes efter godkännande av Pappers.

Varför betalas inte storhelgs-OB ut för
faktiskt arbetad tid
Pappers ställde frågan varför inte storhelgs-OB betalas ut
för faktiskt arbetad tid.Företaget svarade att de betalar ut
för arbetspasset, exempelvis 06-18, och övrig tid är att
betrakta som flextid. Kommer man tidigare så är det
flextid. Det är tiden inom ramen för passet som anses vara
storhelgs-OB.

Förhandlingsdatum 2023
Pappers lyfte frågan kring när vi skickar ut och meddelar
förhandlingsdatum för 2023.Företaget svarade att detta
sker så snart som möjligt.

Provanställning
Pappers frågade varför Företaget tillämpar
provanställningar och i vilket syfte.Företaget svarade att
detta används i enlighet med avtal och är ett sätt att
använda då det exempelvis är en helt
oprövad person och så vidare.
Pappers lyfte ett par exempel där Företaget bör överväga
om de ska erbjudas tillsvidareanställning. Pappers anser
att Företaget borde samverka med skyddsombud när de
tänker anställa en medarbetare.

Lista på tidsbegränsade anställningar
Pappers lyfte vid förhandlingen innan sommaren att de vill
ha en samlad bild på de som har en tidsbestämd
anställning, Pappers vill också ha en eventuell
avgångsorsak och ett slutdatum för medarbetare som ska
avsluta sin anställning. Företaget svarade att Pappers får
denna information genom att de veta alla anställningar som
upprättas. Utifrån detta får Pappers själva göra en
förteckning för uppföljning.

Skiftschema 2023/2024
Skiftschemat 2023/2024 gällande kontinuerligt 2- och
6-skift samt loket fastställdes vid senaste förhandling.

Vakanta befattningar
På förhandlingen i januari ställde Pappers frågan om hur
många och vilka vakanta befattningar som fanns inom
deras avtalsområde. Företaget gick då muntligen igenom
nuvarande status och informerade om att planen framåt
var att månadsvis kunna redovisa statusen för Pappers
vid förhandlingarna.
Vid förra och senaste förhandlingen har vissa justeringar
gjorts av statusen för vakanta befattningar inom Pappers
avtalsområde. Företaget fortsätter uppdatera till nästa
förhandling.

Befattningsbeskrivning
FU-inspektör/Smörj
Företaget presenterade ett framarbetat förslag på
ändringar i befattningsbeskrivningen för FU-inspektör/
Smörj. Förslaget har tagits fram i samverkan med
skyddsombuden på avdelningen. Parterna fastställde i
och med detta den nya befattningsbeskrivningen för
FU-inspektör/smörj. Parterna enades om att när allt är
klart ska det ses över om det är några som ska ha
retroaktiv betalning.

Förhandlingsrapport BK
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Bilder från vårens
ombudsträffar

Här fikas det så man orkar med

Anna Lindqvist från Solna

Gott med kaffe

Peo, Emma, Peter och Håkan lyssnar noga

Glatt gäng
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Lyssnande öron och uppmärksamma ögon

Camilla Andersson från Folksam

Sandra har föredrag om Folkbildning

Fabrikschef Pierre Aggarwal
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Lönelakan skift

Swedpaper och Göranssons Åkeri hittar sina Lönelakan på Papperstreans hemsida.
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Lönelakan dagtid
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Sandra Johansson här!
Jag har efter årsmötet fått äran att ta över det viktiga uppdraget som
Studieorganisatör. Jag känner mig otroligt hedrad att ha fått detta
förtroende från er medlemmar och jag är ivrig att tillsammans med
studiekommittén sätta i gång arbetet med att driva och utveckla den
studieorganisation vi har här i Papperstrean.
Folkbildning är en av de ursprungliga idéerna om den fackliga styrkan.
Kunskap är nyckeln till att kunna möta vår motpart på lika villkor.
Därför är en fungerande studieverksamhet så otroligt viktig för att
engagera medlemmar och för att våra förtroendevalda ska känna sig
trygga i sina uppdrag.

Hej Kamrater,

År du nybliven förtroendevald?
Har du haft ditt uppdrag en tid men ännu inte gått en facklig utbildning?

Vill du fräscha upp dina kunskaper sedan tidigare eller vidareutbilda dig?

Har du inget förtroendeuppdrag men ändå är sugen på fackliga utbildningar?

Tveka inte att kontakta mig så guidar jag dig!

             ”Kunskapens största fiende är inte okunnighet, utan illusionen om kunskap.”
               - Stephen Hawking

Sandra Johansson
Studieorganisatör

studieorg@papperstrean.se

Kommande centrala utbildningar 2022:

                       Arbetsmiljökurs Datum: Steg 1: 26–29/9 Steg 2: 24–26/10 Plats:  Runö, Åkersberga

                       Förbundskurs  Datum: 24–27/1 Plats: Runö, Åkersberga
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Hyllningskonsert till Svante Thuresson 19 oktober 19.00

Minnet av Svante, hans sång och personlighet, lever kvar i våra hjärtan.
Musik från ”The American Song Book” texter av Beppe Wolgers,
fantastiska tolkningar av Monicas Vals, Bluesette och
Sakta vi går genom stan.
En konsert, där Svantes turnékamrater under två decennier,
samlas för att minnas och hylla en av våra största.
 
Medverkande:
Viktoria Tolstoy  Claes Janson , Peter Asplund  Vivian Buczek
Claes Crona,  TRIO med Mattias Svensson och Rasmus Kihlberg
 
Konserten presenteras av Programbolaget & Monarch Music.

Biljetterna släpps den 20 maj 9.00,  du kan boka via biljett@gavleteater.se
eller telefon: 026-12 98 21
Ordinarie pris: 495 kr inkl. serviceavgift

Lennie Norman – Gubbvarning Live 2.0 8 oktober 18.00
Efter över 100 föreställningar med Gubbvarning live och succé över hela landet så är han nu tillbaka!

Lennie Norman är nu aktuell med en helt ny humor föreställning där han fortsätter att skärskåda tiden vi lever i och tar
tempen på samtiden. Föreställningen bygger vidare på böckerna och tidigare humorshowen Gubbvarning live, böcker
som sålts i över 70.000 exemplar och en show som setts av över 30.000 människor! Publiken kan förvänta sig en
personlig, vass och galet rolig föreställning med en av våra allra mest kända och hyllade stand up komiker. Eller som
UNT beskrev det – Showen är ett långfinger till åldersrasismen och en skrattfest som ger livsmod!

Argare, bittrare men också med underbar självdistans så kommer Lennie Norman bjuda publiken in i en gubbes
funderingar och tankar om den tid vi lever i. Publiken kommer att få sig en rejäl omgång med humor, vi kan helt enkelt
utlova en Stand Up show av allra högsta klass!

LENNIE NORMAN, musiker och legendarisk ståuppare, gör sig nu äntligen redo att möta publiken igen i den helt
nyskrivna föreställningen Gubbvarning 2.0!
Ordinarie pris: 425 kr inkl. serviceavgift
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3 juni vankades det Ungträff.  Och för första gången var Avdelning-2 Skutskär inbjudna. Det blev succé! Jag tror och
hoppas att detta är början på ett långt samarbete och jag är övertygad om att vi kan dra lärdom av varandra. Många
bra tankar och idéer kom fram på denna träff. Och även detta året var det rekordmånga anmälda, 22 st! Så kul!  
Vi hade en heldag tillsammans på The Dome i Gävle. Dagen innehöll bland annat: 
· Information kring skyddsombudsrollen och kommande val 
· Försäkringar 
· Utbildningar 
· UNG-2022
· Pappers organisation 
· Grupparbeten 
· Diskussionsövningar 
Sedan avrundades dagen på The Dome med 5-kamp.   
Årets inbjudna gäster: Per Olov Olsson ordförande Avd-3, Tommy Claesson ordförande Avd-2 och
Pierre Aggarwal, Fabrikschef BillerudKorsnäs/Gävle. Dagen avslutades med middag på BASTA.

Förra året hade vi ett grupparbete kring frågeställningen ”Hur ska Bruket bli en mer attraktiv arbetsplats för
unga utan att försämra för de äldre”. Vi hade ett liknande grupparbete denna gången och gick igenom vad vi tyckte hade
blivit bättre kontra sämre sedan förra träffen. Här är listan vi kom fram till och lyfte med Pierre.

Bra saker som hänt

Pierres vision om hur företaget ska ledas. 

Evelina och Susanne gör ett bra jobb  på

Kartongbruket. 

En till arbetskamrat per skift på PM5. 

Ej schemalagd U-tid. 

Pierre Aggarwals närvaro på Bruket.

Teamutvecklingen på KB var lärorik. 

Saker som bör förbättras

Bättre ledning (Framförallt Underhållsavdelningen). 

BAM för alla nyanställda innan man börjar jobba. 

Mer rättvist bonussystem.

Att få ledigt för 6 skiftare. 

Alla Gruppchefer måste behandla 

ledighetsansökningar på samma sätt. 

Inte färre arbetskamrater. 

Attraktiv löneutveckling. 

Tillägg för handledare. 

Papperstreans Ungkommitté
Matilda Westling - Lut & Kraft
Joel Ross - Räddningstjänsten

Simon Walldén - Underhåll
Emma Magnusson - PM4

Ungträff!

Här är förslag på hur du under 35 år kan engagera dig:
· Ungansvarig 
· RUK (Regionala ungdomskommittén) 
· Ungkommittén 
· Ungträff/aktivitet 
· LO-Ung 
· Ta ett förtroendeuppdrag 
· Delta på uppsökeri 
· Praktik i styrelsen 
· Gå på medlemsmöten och årsmötet 
· Praktik med ett skyddsombud 
· Gå på Ombudsträff 
· Medverka på interna kurser 
· Ung möter Ung, låta unga hålla utbildning för unga 
· Starta studiecirkel via ABF 
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// Ungansvarig Emma Magnusson
tel: 072-282 70 65

Vinnarna i 5-kampen

Skönt gäng på BASTA
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Vinnare av årets sommartävling

 1:a pris Dry cool jacka - Inga Örnblom, Swedpaper

 2:a pris Termos - Jan Lundström, Pensionär

 3:e pris Vattentäta handskar - Mikaela Gustafsson Bär, Processlab

 4:e pris Ficklampa ink. batteri - Sven-Olof Boman, Pensionär

Priserna finns att hämta hos oss på 152:an

Söker nya medarbetare till Karskäringen.

Snart går ännu en kollega hem och vi söker därför nya förmågor som vill
hjälpa till med att skapa denna tidning.

Skulle du vara intresserad så kontakta Karskäringsredaktionen på
Papperstrean@telia.com

Söker efter någon som vill ta hand om
Barnjulfesten

Om du är intresserad så kontakta Per Olov Olsson på
telefonnummer 070-795 15 91
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Klargörande från Sociala Fonden
I och med att företaget från och med 2022-10-01 ändrar namnet från BillerudKorsnäs till enbart
Billerud, har det kommit några frågor om vilka som kommer att ha tillgång till Sociala Fondens
anläggningar och event.
Det blir absolut ingen förändring mot tidigare! Det är endast anställda på Gävle-, Frövi- och
Rockhammars Bruk som får fortsätta att nyttja Fondens erbjudanden.
Vad gäller nyanställda gäller samma sak där, endast de som blir anställda på något dessa tre bruk
kommer att få tillgång till Sociala Fonden.

Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning för BillerudKorsnäsanställda i samband med anhörigs

fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges

från kommun eller stat.Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för:

 hjälpmedel till minderåriga barn

 make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande
          hälsovård.

 minderåriga barns lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade.

Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan.

Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter för företag och fackliga organisationer och

har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.

Din ansökan skickas in senast 30 september.

Ansöker gör du genom att gå in på intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar

lämnas av Katarina Ekman,  telefon 026 - 15 15 39.
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På gång med Sociala Fonden...

Takida - 9 oktober 2022 Göranssons Arena
Välkommen på en helkväll för rockälskare! I våras släppte Takida sitt
åttonde fullängdsalbum och kan idag kan stolt kalla sig för ett av lan-
dets absolut främsta rockband med över 20 år på scenerna. De gör en
stor arenaturné i oktober, Hammer Bell Tour som kommer till Görans-
son Arena den 28 oktober.

Biljetterna är  sittplatsbiljetter och kommer att skickas till din registerade
adress i bokningssystemet.

Åldersgräns 13 år i målsmans sällskap.

Kostnad är 260 kronor per person och skattepliktigt förmån 285 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-10-09

Musikalen -The Bodyguard 5 november 2022 - China Teatern Stockholm
Denna internationella publikfavorit är en spektakulär hyllning till Whitney
Houstons fantastiska låtar och innehåller inte bara filmens megahits I Will
Always Love You, Run to You, Queen of the Night, I Have Nothing och
Í m Every Woman, utan också fler än 20 av Whitney Houstons allra största
hits så som Saving All My Love, Greatest Love of All, I Wanna Dance
with Somebody, Where Do Broken Hearts Go och One Moment in Time.

Musikalen är baserad på den moderna filmklassikern The Bodyguard från
1992 med Whitney Houston och Kevin Costner i huvudrollerna. Filmen
var en enastående succé med en omsättning på över 400 miljoner dollar
världen över. Framgången berodde inte minst på Whitney Houstons mu-
sik, och soundtracket har sålts i fler än 45 miljoner exemplar och är där-
med det bäst sålda soundtracket någonsin.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-17.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 610 kronor per person och skattepliktigt förmån 610 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-09-11

Tootsie - 1 oktober 2022 Oscarsteatern Stockholm
Robert Gustafsson är Tootsie i denna färgsprakande musikalkomedi.
Baserad på succén, den Oscarsbelönade filmen med Dustin Hoffman i huvudrollen,
om den egocentriska mannen som hittar sig själv först när han utger sig för att vara
kvinna.
För fem år sedan hade den prisbelönta musikalversionen av Tootsie Broadway-
premiär och nu kommer denna storslagna musikalkomedi till Sverige.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 610 kronor per person och skattepliktigt förmån 610 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-09-25
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Christmas Spectacular - 10 december Söders Källa
Gävle
Christmas Spectacular är en julshow med 100% jul, som genomförs av
Medborgarskolan i samarbete med det lokala näringslivet som gjorde succé
förra året.
Det kommer bjudas på en vinterinspirerad trerättersmiddag med lokala rå-
varor, tillagad av Söders Källas egna kockar innan showen börjar.

 Ange i kommentarer om du är i behov av specialkost.

Kostnad är 555 kronor per person och skattepliktigt förmån 600 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-09-25

Weeping Willows och Lisa Nilsson - 3 december Göranssons Arena
“The Magic Is Real” sjunger Weeping Willows och Lisa Nils-
son på den nyskrivna låten som gavs ut i oktober. Nu står
det klart att magin fortsätter julen 2022 – Weeping Willows
och Lisa Nilsson beger sig ut på en gemensam, storlagen
julturné under namnet “Christmas Time Has Come” som
kommer till Göransson Arena den 3 december.

Historien om Weeping Willows började redan 1994 då ban-
det bildades. Den första officiella singeln med namnet ”Broken
Promise Land” gavs dock ut först sommaren 1997. Några
månader senare släpptes debutalbumet med samma namn
som numera är en svensk popklassiker i flera olika versioner
och utgåvor. Idag är Weeping Willows ett av Sveriges mest rutinerade, etablerade och folkkära popband.

Lisa Nilsson har med sina skivor och konsertturnéer etablerat sig som en av Sveriges största och mest älskade artister
och låtskrivare. Hon är en artist i ständig utveckling och förändring som aldrig låtit något annat än kärleken till musiken
och scenkonsten styra.

Under hösten släpptes Weeping Willows julskiva “Songs Of Winter” där bandet presenterar tre nyskrivna låtar tillsam-
mans med tolkningar av egna favoritjullåtar. En av låtarna på skivan är den vackra “The Magic Is Real” feat. Lisa
Nilsson – och magin är helt klart påtaglig när några av Sveriges största artister går ihop och sjunger in julen. Välkommen
på en lyxig julturné i 11 svenska städer med stråkar och blås!

Biljetterna är placerade på främre parkett och skickas till den adress du angett i bokningsystemet.
Kostnad är 440 kronor per person och skattepliktigt förmån 455 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-11-13

GRATIS Föreläsning Måns Möller Gävle 12 oktober Föreningshuset
JÄVLA PAJAS – EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Hur tacklar man situationen att livet ställs upponer samtidigt som man försöker hålla
karriären igång?
I inspirationsföreläsningen "Jävla Pajas – föreläsningen" berättar Måns med humor och
allvar hur han radikalt tvingades ställa om sitt liv och vad det inneburit när hans son
diagnosticerades med autistiskt syndrom.
Nu ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna markant igen i Sverige. Vilka tekniker
kan man använda för att minska stressen när vi drabbas av personliga kriser samtidigt
som man förväntas prestera på topp i arbetslivet?
Det är en väldigt varm och bitvis hysteriskt rolig föreläsning. Men svärta? Nja, det är inte mörker eller sorg som syns i
Måns ögon när han pratar om sin son Viggo.
Bara närhet och en väldig massa kärlek.
Sista ansökningsdag är 2022-09-18
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