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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  8 december. Se till
att lämna in  ert
material senast  den 5
december.

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

Med höstmörkret kommer myset.

Glöm inte att släcka
ljusen!
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Nu har avtalsrörelsen satt i gång på allvar och LO:s bud till
arbetsgivarna är 4.4 procents lönepåslag.
Hur Pappers kommer att ställa sig till lönekraven, den
frågan kommer att diskuteras på förbundsmötet den 27
november och därefter fattar förbundsstyrelsen beslut i
frågan.

Distriktsmötet Dala Gävleborg
Denna gång hölls distriktsmöte på hotell havsbaden i
Grisslehamn . Jag åkte tillsammans med Emma Magnusson
och Kjell Olsson. Förbundsrepresentanterna Robert
Sjunnebo, Mikael Lilja, Mikael Nilsson var där och

informerade om Avtalsrörelsen, stadgarna till kongressen och förbundets verksamhetsplan.
Förbundet kommer att skicka ut nyhetsbrev en gång i månaden till avdelningarna samt 4 till 6
gånger per år till medlemmarna. Förbundet har en ambition att genomföra en
medlemsundersökning per år. Vi fick information att det är bara cirka 50 % av medlemmarna som
har registrerat sina kontaktuppgifter fullt ut i medlemsregistret, uppmaningen är att gå in på mina
sidor och registrera sina aktuella kontaktuppgifter.
Gävle Dala distriktet passade på att tacka av Kjell Olsson för ett stort engagemang under många
år.

Avdelningsmöte
På avdelningsmötet redovisades och fastställdes verksamhetsplanen 2023–2025 för avdelning 3.
Arbetsmiljö, Studier, Samverkan, Organisation, Lönesystem och Framtiden är områden i
verksamhetsplanen. Tyvärr var det inte så många medlemmar som kunde komma.

Ledigheter och planering av U-tid
Det har varit ett uppstartsmöte för den partsammansatta grupp som har att komma fram till hur
ledigheter och U-tidsplaneringen ska behandlas i fortsättningen.
Denna arbetsgrupp består av representanter från Fiberlinjen, Lut&Kraft, Kartongbruket och
underhåll.
Kollektivets representanter är Mattias Melin, Michael Wallin från massabruket, Erik Olsson från
kartongbruket och Larsa Nilsson från underhåll.
Tjänstemannasidan representeras av Kristian Säkki från massabruket, Jens Skoog, Kalle
Bergström från kartongbruket och Stina Persson från underhåll samt Robin Lindqvist som
representerar företaget.
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Man inledde detta möte med att
tjänstemannarepresentanterna fick redovisa hur man
behandlar ledigheter och U-tidsplanering. Det visade sig
att det är väldigt stor skillnad på hur ledigheter och
U-tidsplanering behandlas.
Pappers informerade att vi har ett lokalavtal som vi
måste följa.

Möte om trivsel
Det har varit ett möte angående trivsel på massabruket.
Man kommer att genomföra en lokal enkätundersökning
på fiberlinjen liknande den som gjordes på Lut&Kraft.
Troligen kommer enkätundersökningen att genomföras i
slutet på året på grund av att man väntar på att
företagets enkätundersökning ska vara genomgången.

Nyanställdas nätverk
Det var cirka 15 glada nyanställda som deltog på träffen
som hölls av Annie Crona och Jenny Tideström.
Jag var där för att informera allmänt om skydd och
säkerhet på fabriken. Annie och Jenny informerade
bland annat om mångfald och inkludering.

PAPPERS KONGRESS
Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och
sammankallas var fjärde år.
Den 25 - 26 november är det dags för Pappers 26:e
ordinarie kongress, som hålls i Uddevalla. 127 ombud
från avdelningarna kommer ta ställning till motioner om
stadgar samt välja en förbundsstyrelse och
förbundsrevisorer.
Till kongressen väljer varje Pappersavdelning sina
ombud. Varje avdelning, det vill säga 54 avdelningar, har
ett ombud. Därutöver erhåller avdelningen ett ombud för
varje påbörjat 200-tal medlemmar.
Pappers avdelning 3 har fem ordinarie kongressombud
på plats och fem ersättare.
Kongressen kommer att livesändas, så är du inte på
plats är du välkommen att delta digitalt. För att kunna
följa kongressen digitalt ska du gå in på Pappers
hemsida.

U-tid 2023
Företaget har bestämt att det blir planerad U-tid under
2023 (Ej Schemalagd U-tid)
Texten nedan är ett utdrag ur lokalavtalet som vi
alla har att förhålla oss till:
Den övergripande planeringen av U-tiden sker i råden.
Det skall alltid ske en långsiktig planering av U-tiden.
Den långsiktiga planeringen av U-tiden för det
kommande året skall vara klar senast 31 december året
före. Alla kända ersättningsbehov planeras in av
arbetsledningen löpande på respektive teams U-veckor
(grundplanering). U-tid och eventuell övertid fördelas
med en långsiktig framförhållning löpande under året, så

rättvist som möjligt inom teamen utifrån de som gjort
minst U-tid/övertid.

Förändringar i planeringen kan diskuteras på
teammöten, löpande på skiftet eller med andra team där
eventuella förslag på justeringar tas fram. Teamet
ansvarar för att arbetsledningen informeras löpande.
Arbetsledningen avgör om framtaget förslag på
förändring i grundplaneringen kan godkännas.
Vid planering av U-tid med kortare framförhållning gäller
att den anställde senast fredag natt (vecka 1 i
skiftcykeln) skall få meddelande om planerad U-tid
under u-veckan, x-veckan och annan ledighet enligt
schemat. Dock gäller alltid minsta tid om 8 dagars
framförhållning vid planerad U-tid. Vid sådan planering
skall U-tiden betraktas som ordinarie arbetstid. Vid
frånvaro sker avdrag efter överenskomna regler.
U-tid skall utnyttjas före övertid. Om U-tid är planerad
och man har gjort cirka 16 timmar U-tid per månad
(juni – augusti borträknade) så kan övertid utnyttjas
även för att ersätta personal som är lediga på grund av
uttag från kompsaldo, flextidssaldo eller arbetstidskonto.

Om behov finns under vår och höststopp har
arbetsledningen rätt att planera 24 timmar U-tid under
U-vecka i samband med stoppvecka. Efter personlig
överenskommelse kan under sådan vecka ytterligare
U-tid arbetas. Sammanlagt får under sådan vecka
maximalt 40 timmar U-tid arbetas.
Planering av stopparbeten innebärande att personal för
stopparbeten planeras in löpande mot kända
stoppdatum. Planeringen läggs mot respektive teams
U-vecka. Planeringen är preliminär fram till fredag natt
vecka 1 då tider och dag skall vara fastställda.

Extra distriktsmöte
Det har varit ett extra distriktsmöte för
kongressledamöterna där vi gick igenom alla motioner
samt gjorde klart nomineringarna till kongressen.
Förbundstyrelseledamot: Marcus Autio Avd4 Fors
Ersättare: Aleksandar Srndovic Avd68 Hallstavik
Valberedare: Auni Pohjonen Avd2 Skutskär
Ersättare: Liisa Blomgren Avd2 Skutskär
Revisorsersättare: Mikael Holmberg Avd 68
Lönenämnden: Bo Myrberg Avd3 Gävle

Info från Trygghetsfonden TSL.
Vi har haft besök av representanter från TSL som
redovisade vad de kan bistå med när det gäller
omställningsstödet.
Två delar i omställningsstödet.
Hjälp till jobb:
Individuellt stöd från en av Sveriges bästa jobbcoacher.
Förstärkt stöd vid sjukdom och Utbildningsinsatser.
Avgångsbidrag (AGB);
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En ersättning i form av ett engångsbelopp på mellan
37 885 kr och 55 100 kr (2022)
De som omfattas av huvudavtalet för trygghet,
omställning och anställningsskydd
kan ha rätt till AGB vid uppsägning på grund av
arbetsbrist.
När ska man kontakta Trygghetsfonden TSL?
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Vid uppsägning på grund av sjukdom.
Vid avslutad tidsbegränsad anställning.
För personer som arbetat i genomsnitt minst 16 timmar
per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader
av de senaste 24 månaderna.
Man kan få stöd till och med man är 64 år och 11
månader.
Ansökan görs på TSL.se.

Ett nytt kompetensstöd
Stödet riktas till privatpersoner som kommit en bit in i
arbetslivet och består av vägledning samt
omställningsstudiestöd motsvarande upp till 80 procent
av lönen för att kunna studera.
Stödet syftar till att stärka den enskildes framtida
ställning på arbetsmarknaden.
Stödet kan nyttjas för längre eller kortare utbildningar
vid flera tillfällen i yrkeslivet.
Det går att få stöd för totalt motsvarande 44
studieveckor på heltid, alltså en längre tid än så vid
deltid.
Villkor

För personer som:
arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en
kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24
månaderna.
Arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under
en kalendermånad i minst 96 månader (åtta år) inom de
senaste 14 åren.
Sökta utbildningar ska bedömas stärka den enskildes
framtida ställning på arbetsmarknaden.
Stödet kan ges för svenska utbildningar som ger rätt till
studiemedel, samt utbildningar som Trygghetsfonden
TSL finansierar.
Utbildningar som bör genomföras av arbetsgivaren för
att en person ska kunna utföra sina nuvarande
arbetsuppgifter ger inte rätt till omställningsstudiestöd.
Mer information om omställnings-och kompetensstödet
finns på:

TSL.se

Avtalat.se

CSN.se (omställningsstudiestödet)

Kontakta oss gärna!
Telefon: 010-480 91 20
E-post: info@tsl.se

Nu börjar tiderna med levande ljus, var försiktig.

Med vänlig hälsning,
Peo

Tiden är kommen, det är återigen dags för Barnjulfest!

Håll koll i nästa nummer av tidningen för mer information

Nu är det jul igen och nu är det jul igen.

Se hit!
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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.

Utryckning
Pappers påtalade vid förra förhandlingen 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 och återkom
vid dagens förhandling med information om att
knappen/valet ”Utryckning mot ersättning” endast
kommer upp när man har rätt till det. Detta innebär till
exempel att det kommer upp om man försöker stämpla in
vid 10 tiden innan ett eftermiddagspass. Man måste aktivt
göra detta val på knappen ”Utryckning mot ersättning”
alternativt i rullistan. Finns inte knappen där så är det för
att man inte har rätt till denna ersättning. Parterna har även
hjälpts åt att skriva en information om detta till
Karskäringen.

Förändringar befattningsgrader/betalning-
stillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Nästa förhandling, byta dag till 2/12
Företaget önskar flytta nästa förhandling från den 25/11
till 2/12. Parterna kom överens om att detta går bra och
kallelsen justerades.

Förhandlingsrapport
Projektanställning
Företaget hade inför förhandlingen skickat över en
projektbeskrivning gällande en projektanställning i
omrullningen. Pappers anser att anställningsformen ska vara
en visstidsanställning i form av en arbetstopp. Företaget
tog tillbaka frågan och återkommer.

Skiftledarersättare
Pappers lyfte frågan om skiftledarersättare då de anser att
det vid förhandlingen om denna förändring sades att inga
ersättare skulle finnas från kollektivet då det finns en extra
befattning på dagtid som kan ersätta vid längre frånvaro
och ersättning i övrigt skulle ske via den egna gruppen. Nu
har Företaget inlett en dialog om att trots allt tillsätta
skiftledarersättare. Företaget tog med sig frågan och
återkommer.

Ersättning skiftledarersättare
Pappers ställde frågan kring vilken ersättningsnivå
Företaget ämnar tillämpa om rollen som skiftledarersättare
införs. Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Angående Utryckning
I senaste Karskäringen gick Pappers och Företaget ut med
ett förtydligande avseende utryckning. Frågan har nu
kommit upp från flera att man inte visste om rätten att
stämpla utryckning då man av någon anledning kallats ut
till exempel innan ett eftermiddagspass.
Gå tillbaka och kolla om du har missat stämpla utryckning
vid något/några tillfällen då ni skulle haft rätt till det och
meddela din gruppchef som får kontakta lön för att rätta
till eventuella felaktigheterna, om så är fallet.

Lönesättning CV
Pappers ställde sig frågande till att ett antal nya
medarbetare anställts på CV med betalning motsvarande
T-grader då det i lokalavtalet finns skrivet att denna typ av
betalgrad skall motiveras skriftligt och de inte fått ta del av
några motiveringar. Pappers anser att denna typ av
hantering från Företaget kan skapa osämja i gruppen.
Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Nästa förhandlingsdag är 2 december
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Jag är uppriktigt oroad för de kommande fyra åren.
Det blir alltid förändringar med en ny regering, men nu blir
det nog mer än vi är vana vid – och bekväma med.

Jag respekterar så klart resultatet av demokratiska val.
Ändå känner jag en besvikelse. Hoppet om en ljus framtid
är inte omedelbart och självklart. Tro mig, jag är allt som
oftast optimist.

Men, det är svårt när partier med helt andra prioriteringar
än de jag har kommer att sitta vid makten. Partier vars
ungdomsförbund vill legalisera cannabis, när försäljning av
droger och de personer som köper bidrar till de kriminella gängens ekonomi.

Partier med en politik med bland annat försämringar av a-kassa och för skyddsombuden.

Jag är orolig för att våra frågor inte får den prioritering som de behöver, utan att de tvärtom kommer att ifrågasättas och
motarbetas. Därför känner jag oro och kval, efter detta val.

De närmaste fyra åren kan vi räkna med angrepp på fackliga organisationer och möjligheten för fackliga organisationer
att företräda medlemmar från politiken. Frågan är när och var de slår till först.

Är det strejkrätten, med vår möjlighet att sympatisera med andra? Kan det vara rätten att utse skyddsombud?
Är de som nu får makten nöjda med de försämringarna i las som nu blivit verklighet – eller blir det ytterligare slag mot
tryggheten på arbetsmarknaden?

Det är viktigt att vi håller i våra krav på politikerna. Pappers medlemmar bidrar varje dag till att samhället får mer
resurser. Då behöver också samhället finnas där för pappersarbetarna. Politiker, oberoende av färg, behöver visa att
arbete och arbetare är viktiga.

Pappers kommer alltid att stå på medlemmarnas sida och kräva mer av politiken. Vi fortsätter att kämpa för att
ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem höjs och följer löneutvecklingen. Pensionen ska ge minst 70 procent och
a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 procent av en industriarbetarlön.

Det ska gå att leva och jobba i hela Sverige. Vi fortsätter att arbeta hårt för att våra medlemmar ska ha schysta villkor,
rätt till ekonomisk trygghet om man blir sjuk, förlorar jobbet och när det är dags att gå i pension.

Vi kommer också alltid att värna våra värderingar. Vi tror på ett samhälle där vi behandlar människor med respekt.
Där man skapar förutsättningar som gör att våra olikheter blir till möjligheter och styrkor.

Oavsett skillnader i åsikter, behöver vi medlemmar i Pappers hålla ihop. Det är när vi organiserar oss och antar de
utmaningar vi möter tillsammans, som vi är som bäst. Så skapar vi styrka och kraft, trots oroliga tider.
Tillsammans!

Källa: Pappers.se

Pontus krönika
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Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att
uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.
25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s
generalförsamling år 1999. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något
orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Det specifika datumet 25/11 valdes för att hedra systrarna Mirabal från Dominikanska republiken.

De lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator,
sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. FN och flera andra aktörer försökte påverka
diktatorn att skona systrarna, som vid upprepade tillfällen fängslades och torterades. Han gick med
på det, men beslutade i hemlighet att lönnmörda dem. De mördades den 25 november 1960, bara
några månader innan Trujillo själv mördades. Mordet betydde inte slutet för hans styre utan sonen
Ramfis, som levde i Paris, hämtades för att efterträda sin far.

En våg av hämnd och våld mot de inblandade i mordet på Trujillo svepte över landet och systrarna
Mirabal blev symboler för folkets motstånd. I deras namn saboterades järnvägar och fartyg som
skeppade iväg varor till USA och Europa från Trujillos imperium. Det dröjde till 1996 innan systrarna
Mirabal erkändes som martyrer och deras namn publicerades i skolböckerna. Idag är huset där
systrarna växte upp ett museum och världen över protesterar människor mot våld mot kvinnor den
25 november.

En av tre kvinnor i varlden utsatts for fysiskt eller sexuellt vald under sin livstid. Våld mot kvinnor och
flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över
lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Just nu i
världen pågår flertalet krig och konflikter där kvinnor och flickor utsättas för könsbaserat våld och
sexuella övergrepp.

Kvinnojouren Blåklockan anordnar  sitt traditionsenliga fackeltåg och manifestation.

Samling kl 17.00 och avgång kl 17:15 från Milles Änglar i
Boulongerskogen i Gävle.
Avslut på Rådhustorget där manifestationen håller rum. 
De tänder ett ljus för varje ny kvinna som sökt stöd hos
Blåklockan under året.

Vad är Orange Day?
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Hej alla. Huvudskyddsombud Peter Karlsson här!
Tre år går fort och nu har våra nuvarande ombud återigen gjort en treårsperiod med bra utförda uppdrag. Nu letar vi
igen efter personer som vill ta eller behålla rollen som ombud. Vi har redan idag många mycket bra ombud,
men kommer att behöva fylla på med nya ombud på en del avdelningar.
Som ombud kommer du att representera och företräda dina
arbetskamrater på din avdelning i många fall i samverkan med
representanter från företaget.
Detta är ett roligt och intressant uppdrag på 3 år som är kopplat till en hel
del ansvar och kan innebära att du skall delta på vissa möten som även
kan förekomma utanför din arbetstid.
Om du redan nu har funderingar kan du vända dig till
huvudskyddsombudet på din avdelning eller till den som är valförrättare
under valperioden.

Uppdrag som du kan bli delaktig i kan vara att.

* Företräda arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor samt arbeta för en
tillfredsställande arbetsmiljö.
* Vara en länk mellan styrelse och medlemmarna, och som ombud
framföra information i båda riktningar.
* Vara beredd att ersätta HSO vid behov.
* Delta vid planeringsmöten gällande ändringar av t.ex. arbetslokaler,
arbetsprocesser, arbetsmetoder
(konsekvensbedömningar och riskinventeringar).
* Bevaka och kontrollera arbetet utifrån gällande lagstiftning och
regelverk inom arbetsmiljöområdet, samt fabriksövergripande
bestämmelser.
* Vara beredd att delta som ronderande skyddsombud vid fabriks/
avdelningsstopp.
* Aktivt delta vid skyddsronder, samt medverka vid rapportering och
utredning av tillbud och olycksfall.

Alla kommer inte att nödvändigtvis deltaga i allt jag skrivit upp här, då ni tillsammans i din ombudsgrupp bestäms vem
som gör vad. Som nytt ombud får du naturligtvis också komma in i allt detta stegvis i den takt du känner fungerar.
Du kommer också att få den utbildning som du behöver för ditt uppdrag.
 Listorna för ombudsvalet hänger uppe tills 17 november och under den tiden skriver ni upp de personer ni gärna vill ha
som ombud. Observera dock att den nominerade alltid ska vara tillfrågad!

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,Michael Wallin

och Emma Magnusson

Pappers Avdelning 3  Tel: 070-7950518
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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 1 Steg 1: 27/3 - 20/3 2023-03-10 Runö, Åkersberga

Steg 2: 8/5 - 10/5
Förbundskurs 27/3 - 30/3 2023-02-03 Runö, Åkersberga
Lag & avtal 17/4 - 20/4 2023-03-10 Runö, Åkersberga
Ungdomskurs 9/10 - 11/10 2023-09-01 Runö, Åkersberga

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.

Sandra Johansson
Studieorganisatör

studieorg@papperstrean.se
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Movember genomfördes första gången i Sverige 2005 av Niklas Forsberg och Erik Boltjes. Man lyckades samla in
ca 30 000 kr till Cancerfonden.

”Våra fäder, partner, bröder och vänner står inför en hälsokris, men det pratas sällan om det.
Män dör för unga. Vi har inte råd att hålla tyst”

HÄR ÄR MOVEMBERS FEM FRÄMSTA SAKER SOM MAN BÖR VETA OM OCH GÖRA:
1. Tillbringa tid med människor som får dig att må bra. 
Håll kontakten. Dina vänner är viktiga och det är bra för dig att umgås med dem. Hör av dig regelbundet, kolla läget och
avsätt tid.
2. Prata mer. 
Du behöver inte vara en expert och du behöver inte vara den enda lösningen, men att vara där för någon, att lyssna och
avsätta tid kan rädda liv. 
3. Känn till dina värden. 
Vid 50 års ålder bör du tala med din läkare om prostatacancer och huruvida det vore bra att göra ett PSA-test. Har du
en far eller bror med prostatacancer bör du ha detta samtal vid 45 års ålder. Känn till dina värden och din risk, tala med
din läkare. 
4. Känn dina kulor. Enkelt. 
Lär dig vad som är normalt för just dina testiklar. Kontrollera dem regelbundet och gå till läkaren om något inte känns
bra. 
5. Rör på dig mer. 
Inför mer motion i din vardag. Gör mer av det som får dig att må bra. 
· Håll ett promenadmöte 
· Parkera längre från stationen 
· Stig av bussen en eller två hållplatser tidigare 
· Ta trapporna istället för lift. 
· Cykla till arbetet istället för att köra bil 

År 2006 började Movember Foundation finansiera program för mäns mentala hälsa. 2021 lyfte Movembers community
mäns hälsa i 20 länder runt om i världen. Tack vare mer än 347,429 mustascher samlade de in 781.3 miljoner kronor
i donationer.. På en global nivå bekämpar vi några av de största problemen som drabbar män: prostatacancer,
testikelcancer, mental ohälsa och fysisk inaktivitet
För mer info: www.movember.com
————————————————————————————————-
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män. Cirka hälften är över 70
år och ett fåtal är under 40 år vid diagnos. 
 
Fakta 
· Prostatacancer i tidigt skede brukar inte ge några symtom. 
· Prostatacancer drabbar framför allt äldre män.  
· Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern. 
Vad är prostatacancer? 
Prostatacancer innebär att det bildas en elakartad tumör i prostatan, oftast i den yttre delen av körteln. 
Det kan dröja många år innan cancertumören trycker så mycket på urinröret att det ger problem med att kissa. 
Numera har de flesta män som får diagnosen prostatacancer inga symtom alls – de har fått sin diagnos efter att ha
lämnat ”prostatablodprovet” PSA.
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Prostatakörteln sitter strax under urinblåsan och omsluter urinrörets övre del, som en kraftig ring. I prostata bildas den
tunnflytande vätska som vid sädesuttömningen blandas med sädescellerna. 
Symtom på prostatacancer  
Vanliga symtom på prostatacancer är 
· att vara kissnödig ofta 
· problem att kissa 
· svag urinstråle 
· blod i urinen 
· smärtor i ryggen eller höfterna 
· blodbrist 
· svullna ben. 
Att behöva kissa ofta och svag urinstråle 
I senare stadier kan prostatacancer ge samma symtom som den godartade prostataförstoringen, det vill säga svag
urinstråle, svårt att ”komma igång” och tätt behov av att behöva kissa oftare. 
Det finns inget samband mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer. Det är två helt olika sjukdomar. Samma
person kan ha båda samtidigt. 
Blod i urinen 
Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod
i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas. 
Smärtor i ryggen eller höfterna 
Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln. Vanligaste symtomet är då smärtor
i ryggen eller höfterna på grund av spridning till skelettet. 
Blodbrist, bensvullnad 
Viktminskning, trötthet, blodbrist eller bensvullnad kan någon gång vara de första tecknen på prostatacancer. 
Sådana symtom kan förstås också ha många andra orsaker. Gå till en läkare och undersök dig, om du har symptom. 
Hur upptäcker man prostatacancer?  
De vanligaste undersökningarna för att upptäcka prostatacancer är 
· PSA-prov 
· magnetkamera 
· biopisi. 
PSA-prov 
Den vanligaste orsaken till att en man i Sverige får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda
värden av blodprovet PSA, prostataspecifikt antigen.  
· PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädesvätskan. Normalt finns
också små mängder PSA i blodet. 
· PSA-värdet i blodet blir högre med ökad ålder och vid prostatasjukdomar, till exempel inflammation, godartad
förstoring och prostatacancer. 
· PSA-test kan användas vid hälsokontroller för att hitta tidig prostatacancer. Det finns både för- och nackdelar
med detta. 
GE EN GÅVA TILL CANCERFONDEN 
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Läs mer om deras viktiga arbete på www.cancerfonden.se. Tillsammans
kan vi besegra cancer. Stöd Sveriges främsta cancerforskning! Ditt bidrag räddar liv. Svensk insamlinskontroll.
 Medlemmar i FRII. Alla bidrag gör skillnad. Ditt stöd är livsviktigt.
Swish: 901 95 14 
PG: 901986-0 
BG: 901-9514 
För mer info:www.cancerfonden.se
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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 2022-11-27

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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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 2022-12-04

Peter Pan går åt helvete - 28 januari 2023 Circus Stockholm
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

Julfesten - 16 december 2022 Göransson Arena
Varmt välkommen till årets julfest – nämligen JULFESTEN!
En underbar kväll fylld av god julmat, fantastisk show och härlig
feststämning! Kvällens artister är just nu Medina, Klara Hammarström,
Anders Bagge, Wictoria, Da Buzz och Chris Kläfford. En till artist
presenteras inom kort. Konferencier är Kenny Mattsson. Biljettpaketet
innehåller middag, show, underhållning och efterfest.

Diamantpaket vilket innebär:
Här sitter ni på de allra bästa platserna med en unik möjlighet att få
uppleva galashowen på nära håll. Ni som sitter på diamant har tillgång till egen garderob och kö in till middagsområdet
samt under galashowen tillgång till egen bar.

KVÄLLENS PROGRAM
17.00 Dörrarna öppnar
18.15 Julmaten står framdukad
19.45 Förshow
21.00 Galashow börjar
23.20 Efterfest med DuoJag
01.00 Julfesten stänger
Tiderna är ca-tider.
Kostnad är 650 kronor per person och skattepliktigt förmån på 650 kronor.
Sista ansökningsdag är 2022-12-04
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