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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 10 november. Se till
att lämna in  ert
material senast  den 7
november.

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

Älgjakt pågår
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Hej på er!

Nu är hösten här med mörker och risk för hala vägbanor.
Som om inte det var nog har elektricitet, drivmedel och
matpriser stigit till en nivå av vansinnighet! Inte heller börsen
är någon rolig läsning längre.
Det är svårt att vara positiv men försöka duger.

Fackliga Referensgruppen Billerud-Gävle
Denna gång hade vi referensgruppmöte på Gruvöns pappersbruk, där vi möttes upp av
Huvudskyddsombudet Stefan Johansson som var vår värd och ciceron under besöket. Vi fick en
guidad tur på deras nybyggda flaggskepp KM7.
Fabrikschefen Peter Lindgren informerade om företagets framtid och kommande investeringar samt
trivseln på arbetsplatserna.
Säkerhetschef Charlotta Lundgren berättade hur de arbetade med sina drogtester, där man även
drogtestar sina anställda som arbetar hemifrån. Under Gruvöns revisionsstopp gjorde man 2200
slumpvisa utandningstester vid in/utpassering samt inne på området och man gjorde 230 slumpvisa
drogtester. I år fann man tre alkohol- och tio drogrelaterade positiva testresultat. Detta innebär att
andelen drogrelaterade positiva tester ökar medan de alkoholrelaterade minskar.
HR-chefen Ellen Myrén-Scott informerade lite om deras mötesstruktur som är snarlik vår, men de
blev intresserade av vårt upplägg med lokal BAM (Bättre arbetsmiljö)

Genomgång av nya regelverk
Vi har haft en genomgång av de nya LAS-reglerna med Lasse Wåhlstedt från Pappers.
Övergångsregler finns beträffande konvertering av visstid med mera. Bestämmelserna gäller för
händelser som inträffar från och med 1 oktober-22.
LAS – saklig grund blir till sakligt skäl

 Vid bristande prestationer ska det för uppsägning krävas att, det ska vara tydligt att
arbetstagarens prestationer understiger vad arbetsgivaren normalt bör kunna räkna med.
Jämfört med dagens praxis, där skillnaden är att det krävs väsentligt.

 Avser inte bristande prestationer till följd av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning

 Kan vara så att prestationerna understiger det som framkom i anställningsintervjun

Omställningsstudiestöd
Som ett resultat av förhandlingar, har en ny lag tillkommit för det så kallade omställningsstudiestöd
angetts. Huvudavtalet innehåller regler om kompletterande studiestöd, som i korthet ger en ekonomisk
utfyllnad och vid vissa kortare utbildningar är ett stöd som står på helt egna ben.
Omställningsstudiestödet kan både de som har en anställning och de som blivit uppsagda få, gäller
även det kompletterande studiestödet. O
rd
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För att komma i fråga krävs att arbetstagaren är etablerad
på arbetsmarknaden och har arbetat en del i närtid. Räknat
från 19 års ålder ska arbetstagaren ha arbetat i åtta år
under en period om 14 år(etablering). Det krävs också att
arbetstagaren arbetat 12 av de senaste 24 månaderna
(arbetat i närtid)
Omställningsstudiebidrag och kompletterande studiestöd,
kan arbetstagaren få under en tid som motsvarar 1–44
veckors heltidsstudier(motsvarar ett år). En förutsättning
är att utbildningen kommer att stärka arbetstagarens
framtida ställning på arbetsmarknaden. Arbetstagare som
är under 40 år kan på detta sätt finansiera första året på en
utbildning som maximalt får vara 80 veckor. Någon sådan
gräns gäller inte arbetstagare som är över 40 år. Utöver
omställningsstudiebidrag och kompletterande studiestöd är
det möjligt att ansöka om studielån från CSN
(Centrala studiestödsnämnden). Det övre ålder som gäller
för att kunna få stöd är 62 år.
Ersättning i procent av den minskade arbetsinkomsten vid
olika lönenivåer (beräknat på heltidsstudier per månad).
Med dessa nya förändrade regler för vuxenstudier öppnas
helt nya möjligheter för medlemmarna att kunna
vidareutbilda sig under pågående anställning eller efter
uppsägning. I sammanhanget kan nämnas att, det nya
regelverket även kompletteras av en stärkt ledighetsregel i
huvudavtalet. Arbetsgivarna kommer i huvudregel inte
kunna neka medlemmar ledighet för studier.
Möjligheten till omställningsstudiebidrag och även
studiestöd gäller för studier på en utbildning som påbörjas
efter den 31 december 2022. För längre utbildningar, minst
80 veckor på heltid, kan stöd lämnas på redan påbörjade
utbildningar för studier som pågår för tid efter 31 december
2022.

Entreprenad och bemanning utifrån Pappers
perspektiv
Denna teamkurs som förbundet genomförde, gick ut på
att vi ska kunna få en bättre förståelse på vad skillnaden är
på entreprenad och bemanning, samt att veta när det ska
förhandlas enligt MBL §11 och 38.

Lokalavtalsrevision
Arbetet med revidering av lokalavtalet mellan Pappers och
Billerud-Gävle fortsätter. Vi har haft konstruktiva möten
med HR men ytterligare ett möte är inplanerat för lite
finputsning. Sedan går vi vidare med lokalavtalen på
Swedpaper och Göranssons Åkeri.

Skyddsombudsval
Nu närmar det sig tiden för nytt Skyddsombudsval med
nominering senast 24 oktober. Börja redan nu fundera på
vem eller vilka ni vill nominera. Men kom ihåg att personen
ni vill nominera ska vara tillfrågad först!
Tyvärr brukar det vara svårt att rekrytera nya
Skyddsombud, men glöm inte att vi alltid är våra egna
Skyddsombud på arbetsplatsen. Som Skyddsombud har
du en viktig roll gentemot Pappers Avd.3 och Företaget.
Om ni har några funderingar om detta, hör av er till
närmaste Skyddsombud, Peter Karlsson eller Peo på
152:an.

Huvudskyddsombudsmöte:
Det är ett möte där huvudskyddsombud och ersättare
träffas. Några punkter som kom upp senast var
bland annat:
Företaget kommer att betala självrisken som AFA har, det
som återstår är hur hanteringen ska gå till.
Vid nästa möte som hanterar frågor om personlig
skyddsutrustning ”PPE-möte” kommer företaget
Blåkläder för att förklara det här om att arbetskläderna
bara kan garanteras vara kemskyddade upp till 20 tvättar.
Det råder viss osäkerhet gällande detta.
En uppmaning är att gå in i PIA och kontrollera om chefen
har skickat in olycksanmälan till Försäkringskassan. Kom
ihåg att det är eget ansvar att skicka in till AFA.
Om det är någon osäkerhet kontakta då närmaste
skyddsombud eller Peter Karlsson.

Avdelningsmötet
Det kommer att bli ett avdelningsmöte 19 oktober
klockan 16:15 vid Visitors Center, där vi kommer att
presentera styrelsens förslag till verksamhetsplan för år
2023-2025 och förhoppningsvis få mötets godkännande
och få det fastställt.
Detta möte är ett bra tillfälle att träffa personer ur
styrelsen och få framföra frågor. Därför hoppas jag att
det är många som kommer.
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Yrkestraineer
Förra veckan träffade Emma, Erik, Kjell och Tarja sju
taggade, blivande medarbetare som nu påbörjat sin
Yrkestraineeutbildning vid Billerud-Gävle. Efter en kort
presentationsrunda, informerade Kjell om Stiftelsen
Korsnäs Sociala Fond, om hur den kom till och hur den
utvecklats genom åren. Han gick även in på hemsidan
och visade vilka fina anläggningar och event som finns att
söka. Efter fikat tog Emma över och berättade om hur
LO och Pappers organisation är uppbyggd innan hon
gick igenom Pappers 3:ans organisation och hur vår
verksamhet ser ut. Hon berättade även om vilka
uppdrag som finns.
Därefter redogjorde Erik om arbetsmiljö och säkerhet,
hur skyddsorganisationen med ombud ser ut.
Lika så om Skyddsombudens roll och vad man ska göra
vid ett arbetsmiljöproblem.
Avslutningsvis fick traineerna en bra genomgång av
Tarja, vilka försäkringar man har som anställd och vad
som ingår i medlemsskapet. Gruppen fick även möjlighet

att diskutera  varför man ska vara med i facket och det
resulterade i att samtliga sju nu är medlemmar.
Jag och Pappers 3:an hälsar samtliga Yrkestraineer
välkomna till Billerud-Gävle och Pappers

Avslutningsvis
I senaste numret av Karskäringen publicerades på sidan
14, en sammanställning av grupparbetet som
genomfördes på Ungträffen.
Där lyftes bland annat om ”saker som bör förbättras”,
vilket vi har fått en del synpunkter på. Jag som ansvarig
utgivare skulle givetvis sett till att det inte publicerats så.
Det var taget ur sitt sammanhang och
uppmärksammades inte på det viset.
Jag och Emma beklagar det inträffade.
Ha det bra och tänk på att, nu börjar en extra riskabel
tid med fler djur på vägarna

Ha det gott//Peo

Medlemsundersökning
Den 4 oktober startades en medlemsundersökning och alla medlemmar som har en korrekt mejladress i
medlemssystemet har fått ett mejl från Novus.
 
Vi saknar kontaktuppgifter till drygt hälften av medlemmarna och här behöver vi er hjälp att få in dem. Uppmana
gärna medlemmar att logga in på Pappers.se/Mina-sidor. Där kan de själva uppdatera sina kontaktuppgifter.
 
För de medlemmar som vill göra undersökningen men som inte har fått länken så finns en affisch på sidan 8.
Där finns en QR kod som leder till undersökningen. Dock är det bättre att man svarar på den personliga länken som
skickas ut.
 
Medlemsundersökningen pågår fram till den 19 oktober och Novus kommer att skicka ut påminnelser för att få in så
många svar som möjligt.
 
Alla avdelningar som har över 20 svarande medlemmar kommer kunna ta del av avdelningens svar.
 
Har du frågor, hör av dig till Sara Öhman.
 
Den fråga vi fick flest frågor om förra året var när trisslotten kommer, den kommer att skicka ut efter den 21
oktober.
 
Mer information finns på pappers.se/enkat-22
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Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande finns det sex personer, som idag inte har
anställning hos oss, som har möjligheten att göra anspråk på företrädesrätten.

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 dagens förhandling hade vissa justeringar gjorts av statusen för vakanta befattningar inom Pappers
avtalsområde. Företaget fortsätter uppdatera till nästa förhandling och skickar en uppdaterad lista på Pappers
avtalsområde.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade befattningsgrader.

Utryckning
Pappers påtalade att flera av våra nyanställda inte vet att de har rätt att stämpla utryckning då de av någon
anledning kallas ut till exempel innan ett eftermiddagspass. Stämplingsmallen skall enligt dem inte finnas
som val i Medvindsterminalen. Företaget tog med sig frågan för att stämma av med löneteamet.
Parterna kommer även hjälpas åt att skriva en information om detta till Karskäringen. Informationen finns
på sidan 7.

Yrkestraineelön
Pappers ställde frågan kring lönen för yrkestraineerna och hur detta hanterats. Företaget svarade att
samtliga yrkestraineer har samma lön, B10, då de deltar i programmet.

Nästa förhandlingsdag är 28 oktober

Förhandlingsrapport

MBL
Processlabb
Där ska man skapa en ny befattningsstruktur genom att ha tre olika befattningar;
Laborant, Laboratorieingenjör och Laboratorieingenjör områdesansvarig.
Ingen ökning av antalet medarbetare utan tanken är att resurser tas från nuvarande bemanning.

Kartongbruket
Förändring QA/QC och processutveckling där man vill täcka upp för en pensionsavgång.

Mek. Kartongbruk
Chefstillsättning Underhåll, Gruppchef en interimlösning under tiden företaget letar efter en ordinarie
lösning.

Lut och Kraft
Tillsättning av ny sektionschef efter Tony Thyberg som blev Linus Hasselrot. Linus kommer närmast från
Processlab.
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Förtydligande avseende Utryckning/Utkallelse

Det råder lite ovetskap om när man har rätt till att använda stämplingskod Utryckning (kan väljas mot komp, U-tid eller
ersättning). Utryckning är alltså detsamma som tidigare kallades för Utkallelse.
Denna kod ska användas om du blir utbeordrad att utföra arbete utöver den tid som INTE är en direkt fortsättning på
den ordinarie arbetstiden. Alltså endast på ledig dag eller innan ett ordinarie skift – stämpla UTRYCKNING

 Avtalet säger att mertid skild från ordinarie tid – ej som fortsättning på ordinarie arbete – utgår med minst 3 timmar.
Det innebär att det gäller oavsett om arbetet utförs helt separat(ledig dag)  eller i anslutning(före ett ordinarie skift).

Exempel 1. Du börjar ditt arbete 06:00 på morgonen men blir beordrad att starta 04:00 så använder du koden
Utryckning. Detta innebär då att du kommer att få ersättning motsvarande 3 timmar.

Exempel 2. Du jobbar 06:00-14:00 och måste jobba mertid till 16:00. Denna gång är mertiden en förlängning av
ordinarie arbetstid, alltså inte helt skild från ordinarie arbetstid, och då stämplar du vanlig mertid.

Exempel 3. Du blir beordrad att komma in och göra ett jobb en ledig dag. Du är på arbetet 07:00-07:50. Då stämplar
du Utryckning. Detta innebär att du kommer få 50 minuter av vald tid till exempel komp, övertid eller U-tiderssättning.
Resterande tid upp till 3 timmar som i detta exempel kommer du få 2 timmar och 10 minuters övertidsersättning.

I övertidsjournalen kommer alltid bara faktiskt arbetad tid att redovisas. Du kan med andra ord få ersättning för
3 timmar men, som i Exempel 3, arbetat 50 minuter och kommer enligt det exemplet belasta övertidsjournalen med 50
minuter.
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Stoppet i fabriken
Alla vet vi vad som kommer att hända, förhoppningsvis, på sin egen avdelning under stoppet. Men vad har ni för koll på
vad som händer på övriga avdelningar?
Vi på Karskäringen tänkte ge en grov överblick, en inte alltför detaljerad insyn i vad man har prioriterat för reparationer.

Vedavdelningen är en mycket ”tung” mekanisk av-
delning. Det absolut största och tyngsta arbetet på
Renseri var när man skulle byta huggkåpa.
Då behövde man lyfta ut själva huggskivan och gjuta
om ett fundament. Man fick problem med lyftet, då
det visade sig att huggskivan vägde mer än vad
traversen var godkänd för. Men efter lite experthjälp
löste man problemet.
Huggskivan är ett ”svänghjul” med diameter på 3,5
meter, väger cirka 23 ton och hugger en stock som är
5 meter lång och 80 centimeter tjock till flis på
2-3 sekunder utan att tappa varvtal.

Ingen kan ha missat den stora kranen som stod på Kokerigatan.
Den hade man för att göra ett tungt lyft av en ny Ångomformare
som vägde 25 ton och ställde på taket. Den ska hjälpa till att få ner
belastningen av diffust svavel och förhoppningsvis utvinna mer och
renare terpentin

Lågtryckskiken behövde bytas på kokare 3.
Säkra lyft gjordes med hjälp av lyftvakter som
fanns på flera platser i fabriken.
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Huvudskyddsombud Michael Wallin övervakade så att
arbetet sköttes på ett säkert sätt. Här står han vid
basningskärlsskruven på Fiberlinje 1 & 2.

Det största smutsjobben fanns på Lut och Kraft. Här tar
man bort strumporna på clarifiler som rensar oklar grönlut
till klar grönlut. Den har ungefär samma funktion som en
njure. Ett annat stort jobb var att tegla om mesaugn 3 som
rasade innan stoppet. Man byte även mantel på samma ugn.
Det är stora rengöringar i ugnarna som är 75 meter långa.

Bytte bärvalsar vid Rullmaskin 4. Man monterade
2 gummibeklädda valsar för att få ner antal
intryckningar.

Man tog ut mot- och appliceringsvals för
rengöring i bestrykningen. Man satte även in
turbulenslister i 6:e tork för att öka
produktionen och att få en bättre fuktprofil.
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Tänk er att, ni har en ledig morgon. Man verkligen längtar efter
att få ligga kvar i sängen och dra sig, få slöa det där lilla extra
under täcket. Men två av dina små barn vill att du kliver upp, för
de vill leka med sina leksaksbilar. Efter lite övertalning får du ligga
kvar i sängen medan barnen själva går ner för trapporna till nedre
våningen för att leka. Låter väl som en skön morgon, eller hur?
Skillnaden är att, helt plötsligt hörs ett hjärtskärande skri från
våningen under! Ett sånt där skri du endast hör, när det innebär att
något speciellt har hänt. Emma kastar sig ur sängen och springer
ned för trapporna. Där möts hon av ett eldhav i vardagsrummet.
Soffan har tagit eld och flammorna står upp mot taket. PANIK,
hon måste få bort barnen från elden!! Hon tar de två små i varsin

arm, går till ytterdörren för att de inte ska skadas av hettan. Då Emma öppnar dörren blir det som en explosion av
eld på grund av att syre kommer in i huset, hela nedre våningen blir övertänd. Hon lägger sig över sina barn för att
skydda dem från hettan innan hon lyckas få ut barnen genom dörren och låsa, så de små inte försöker komma in
igen. Nu måste hon upp för trappan, till de övriga fyra barnen som befinner sig där. Viljan att rädda barnen är
större än rädslan för elden!
Emmas berättelse är mycket stark, man kan inte låta bli att beröras av hennes kamp för att rädda sina sex barn
från ett brinnande inferno. Hon försöker förklara kampen mot hettan, där huden rullar av kroppen och fotsulorna
lossnar som skoinlägg. Men där hon fortsätter att kämpa för att alla barn skulle komma ut via en stege som stod
lutad mot balkongen.
Tänk er då att vara i denna panikartade situation, och känna att
det är något som är fel, något man har glömt. Herregud, den
minsta i barnaskaran, 1½-åringen är kvar i spjälsängen!! Med
sina sista krafter tar Emma sig tillbaka in i det rökfyllda huset
och in i rummet, där hon möts av utsträckta armar från den lilla
som gråter förtvivlat, alldeles ensam och förtvivlad. På något
outgrundligt sätt lyckas de komma ut ur huset och Emma faller
ihop på gräsmattan utanför, svårt brännskadad, i väntan på
ambulans.

Emma Schols
- överlevaren

”Du vet inte hur stark du är
förrän stark är det enda alternativ du har”
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Emma blandar sin berättelse med bilder från Akademiska sjukhuset, dit hon fraktades i helikopter. Med otroliga 93%
brännskador får hon ligga nedsövd i 20 dagar för att klara smärtorna. När hon låg där var Emma nära att ge upp livet,
men en narkosläkare fick henne att fokusera på sig själv och att kämpa för överlevnad.
När familjen äntligen får komma in i sjuksalen och träffa Emma, då ligger hon uppkopplad, nedsövd med slangar och
olika apparater, ingen vacker syn just då. Men trots att hon skulle ha varit nedsövd, kunde hon uppfatta att hon hade
besök. Och på något konstigt sätt lyckades Emma få fram en liten blinkning när systern pratade med henne och det
gav familjen hopp om att hon skulle överleva. Och när Emma äntligen fick träffa sina barn igen, då vände livet från
dödslängtan till livsglädje.
När man ligger brännskadad i en säng, då är ett knöligt lakan närmast en katastrof. Det förstör ny hud. Och Emma har
sövts och opererats över 70 gånger. Man har tagit ny hud från underlivet, enda stället som klarade sig helt från skador
och man transplanterade det på övriga kroppen.
”Mod är inte att gå genom eld utan kan lika gärna vara att gå sin egen väg”
Innan branden hade Emma fått en skev bild av sig själv. Att ha blivit mamma
och fött sex barn gjorde att hon inte accepterade sin kropp med ”mammahull”
och inte samma spänst i kroppen som tidigare. Hon vill alltid vara den bästa
förebilden av sig själv.
Förhållandet till barnens pappa var inte den bästa redan innan branden uppstod.
Och när Emma väl kom hem bestämde hon att avsluta förhållandet. Många i
Edsbyn blev bestörta över hennes beslut, han som funnits vid hennes sida och
tagit hand om barnen när hon låg på sjukhuset. Personer hon kände slutade att
heja när de möttes, man pratade illa om Emma bakom hennes rygg. Hon fick höra snacket på affären, när folk inte
visste att hon hörde bakom hyllorna.
”Hjältemamma?? Hade vi vetat detta hade hon lika gärna brunnit inne!”
Efter att Emma kommit ut med sin bok och folk fick läsa om orsaken, då har det vänt och man har blivit trevliga igen.
Föreläsningen i Pelarsalen var Emmas första, men absolut inte den sista. Rösten var lite darrig när hon talade. Om det
berodde på nervositet eller om känslorna tog över, det låter jag vara osagt. Men det var en fantastisk berättelse hon
delgav oss!
När jag pratade med Emma efter föreläsningen, berättade hon att hon har drabbats av droppfot. Trots detta skulle hon
kämpa sig runt Tjejmilen. För livsglädjen har kommit åter, hon har börjat åka skidor och tar en löptur så ofta hon kan.
Otroligt nog klarade hon sina lungor utan skador. Men det är svårt med värme och kyla, speciellt på höger sida. Det
var den sidan som utsattes mest av värmen när hon skulle upp för trapporna i eldhavet.
Nu arbetar hon mycket med sin självkänsla och acceptans, där hon har tre ”varför” att jobba med.
Kom ihåg att du inte är mer än människa
Se det fina du har istället för att söka det som saknas
Lev livet nu, för det kommer aldrig i repris

Tack Emma Schols, för att du ville delge oss din otroliga upplevelse och
kämpainsats!
För er som är intresserade rekommenderar jag att ni köper boken
”Ärren jag bär med stolthet”. Med risk för tårar när ni läser, får ni en mer
detaljerad berättelse av hela förloppet, tillsammans med de starka bilderna jag
skrivit om. Den boken rekommenderas varmt av undertecknad och det var
många som inhandlade den utanför dörren efter föreläsningen.
Vid pennan//Ola Carlson

Gör som Kjell Olsson och köp boken
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Studier
Hej Kamrater,

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.

Är 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!

Kommande Pappersutbildningar 2023:
Kurs Kursdatum Sista anmälningsdag Plats
Arbetsmiljö Datum kommer
Förbundskurs Datum kommer
Lag & avtal Datum kommer
Ungdomskurs Datum kommer

Kurserna hittar du även på Pappers.se

Kommande LO-utbildningar 2023:
Kurs Kursdatum Sista anmälningsdag      Plats
Arbetsrätt 1 vecka 5 2022-12-02 Runö, Åkersberga
Insikter vecka 7 + 8 2022-12-16 Runö, Åkersberga
Insikter vecka 8 + 12 2022-12-16 Gävle (!)
Vi bygger landet vecka 7 2022-12-16 Runö, Åkersberga
Kommunikation & Retorik vecka 10 2022-12-16 Runö, Åkersberga

OBS, fler kurser och kursdatum finns på LO.se

Du anmäler dig till en kurs genom att kontakta mig via mail för mer information om anmälan och
eventuell ledighetsansökan.

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

Sandra Johansson
Studieorganisatör

                                                                                                                           studieorg@papperstrean.se
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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
råvaror, 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

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
I´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
musik, och soundtracket har sålts i fler än 45 miljoner exemplar och är
därmed 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

På gång med Sociala Fonden...
Musikalen - Hair 18 mars 2023
Hair är en av de mest älskade och spelade musikalerna genom tiderna.
Berättelsen om ett gäng ungdomar som med musik, poesi, sång och dans går
sin egen väg när krigshets och undergångsstämning breder ut sig, är
aktuellare än på mycket länge. Genom att bejaka kärlek, gemenskap och
kreativitet står de upp mot de onda krafter som hotar att ödelägga planeten.

Med odödliga låtar som Aquarius, I Got Life och Let The Sunshine In, för att
nämna några, skapas en modern, intensiv och färgsprakande föreställning som
träffar både hjärta och hjärna. Göta Lejons anrika scen intas av
The Tribe, en ung talangspäckad samling artister och musiker som brinner för sitt uppdrag.

I rollerna som Berger och Sheila ser vi artisterna Viktor Norén och Moonica Mac. Medverkar gör också Emil
Henrohn, Roshi Hoss, Charlie Grönvall, Mary N´diaye och Prince Mpedzisi med flera.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 690 kronor per person och skattepliktigt förmån 690 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-12-11
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Weeping Willows och Lisa Nilsson - 3 december Göranssons Arena
“The Magic Is Real” sjunger Weeping Willows och
Lisa Nilsson 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
bandet 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
tillsammans 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

Peter Pan går åt helvete - 28 januari 2023
Var med när amatörgruppen Teater Thalia ska iscensätta sin största utmaning hittills;
“Peter Pan” – där allt som kan gå fel, tyvärr går fel. Vi vet alla att “the show must go
on” – men kommer den här teatergruppen någonsin nå mållinjen innan hela scenen
fullkomligt kraschar samman? Var med när dom kämpar sig igenom den mest
olycksfyllda, vansinniga uppsättningen om pojken som aldrig ville bli stor. Missa inte
den här halsbrytande, stuntfyllda skrattfesten – med några av landets roligaste
stjärnor som äntligen går ihop i regi och översättning av Edward af Sillén. En hjärtevärmande katastrof: “Peter Pan Går
Åt Helvete”

Biljetterna är placerad på parkett rad 11-13 och delas ut på bussen.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 610 kronor per person och skattepliktigt förmån är 750 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-12-11
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Anneli Stööp

Tack
Tack för all uppvaktning i
samband med min pensionering.
Även tack till Anders Blom för
all hjälp.

Tack
Stort tack för uppvaktningen
i samband med vår pensionering.

Lena, Erik och Urban
                 Kartonglab

Tack
Stort tack till medarbetare och
ledningen på Swedpaper för
uppvaktningen vid min
pensionering.

Göran 'Klacken' Larsson
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