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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  31 maj. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 28 maj.

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 Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91

Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81

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

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Papperstreans personal Tarja Rautiainen
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

Expeditionen på 152:an har
stängt måndag 30 april och
stänger klockan 12
onsdag 9 maj.
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Hej igen!
Verksamheten fortsätter rulla på rätt bra. Nu går vi in i en mer
intensiv period som vi brukar göra den här tiden på året.
Det är allt ifrån lönerevision och lokala reguljära förhandlingar,
träffar med skyddsombud, Kick Off med verksamhetsplanering
för styrelsen, distriktsmöte för Gävle-Daladistriktet, och
koncernövergripande förhandlingar och möten i Solna och
fackliga referensgruppens årsmöte i Billerud Korsnäs och
olika former av medlemsärenden. Utöver det så är det en del
förberedelser inför förbundsårsmötet 24-25 maj och Pappers
kongress som genomförs här i Konserthuset i Gävle 25-27 maj.

Kongressen
Kongressen är Pappers högsta beslutande organ och sammankallas vart 4:e år.
På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor och där fastställs våra stadgar och
förbundsstyrelse och förbundsrevisorer väljs.Att kongressen förläggs i Gävle denna gång känns
extra roligt, för det var ju här det en gång i tiden det började 1920, för så där 100 år sen.
Till kongressen väljer varje Pappersavdelning sina ombud. Varje avdelning, det vill säga ca 56
avdelningar har ett ombud. Därutöver erhåller avdelningen ett ombud för varje påbörjat 200-tal
medlemmar. Pappers avdelning 3 har 5 ordinarie kongressombud på plats och 5 ersättare.

I samband med kongressen genomför Pappers en facklig ungdomskurs här i Gävle. 27 stycken är
antagna från hela Sverige. Riktigt roligt är att lite mer än en handfull medlemmar från Pappers
avdelning 3 är antagna till kursen. Förhoppningsvis får vi även se några av dem på kongressen som
observatörer och i framtiden som kongressledamöter. Vi får väl se.

Värt att notera är att Papperstreans ungansvarig Sandra Johansson är en av kursledarna för
ungdomskursen. Eventuellt kommer de att besöka vår fabrik den 23 maj.

Vi kommer troligen också att inviga Pappers avdelning 3:s nya fana på kongressen som varit under
produktion under en tid. Den gamla fanan har under åren blivit sliten och kommer nu efter
kongressen att lämnas in till Arkiv Gävleborg för arkivering.

Ungdomsträff

Nu är det dags igen för Pappers ungdomsträff som Papperstrean ung genomför, den här gången blir
det heldagsmöte.(Se separat inbjudan i detta nummer) Det är otroligt roligt att se att vi har driv
och engagemang i ungdomsarbetet. Det är jätteviktigt att vi har yngre som är lite nyfikna och
intresserad av fackliga och skyddsfrågor inför generationsväxlingen som kommer. Vi ser redan idag
flera yngre, både tjejer och killer som blivit skyddsombud och vi kommer säkert att se flera ta på
sig uppdrag framöver.

Till den här ungdomsträffen kan alltså alla ungdomar, tjejer och killar upp till 30 år skicka in en
intresseanmälan till sandra.johansson@billerudkorsnas.com om önskemål att delta.
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Arbetsplatsbesök

I slutet av mars fick vi besök av Pappers medlem och riksdagsledamot Peter Persson.
Peter som efter utbildning på Markaryds pappersskola började som instrumentmakare
på Nymölla pappersbruk utanför Bromölla, där han arbetade fram till 1985.
Då började han som ombudsman för Jönköpings arbetarekommun. Sen valet 2010 är
Peter riksdagsledamot och Pappers företrädare i riksdagen där han kan prata för våra
intressefrågor.

Peter har alltid varit intresserad av Pappers och Massaindustrin och följer dess
utveckling hela tiden och har många år haft önskemål om att få besöka
Karskärsfabriken och nu fick vi äntligen till besöket.

Syftet med besöket var att han vill träffa företagsrepresentanter för att höra hur de ser
på företagets och branschens utveckling. Likaså att göra ett arbetsplatsbesök för att se fabriken och träffa Pappers
skyddsombud och övriga medlemmar och prata fackliga och facklig-politiska frågor. Nu fick han träffa
fabriksdirektören och HR-chef, skyddsombud och medlemmar från PM 2 Swedpaper, PM4/5, EBH-utlastningen
och Packningen, Produktlabb och Centralverkstaden. Tanken var att hinna med ett besök på PM 2 Swedpaper,
men tiden räckte tyvärr inte till denna gång. Fler besök vid fabriken som Pappers är inblandad i är att vänta i maj,
ex. kommer Conny Nilsson från förbundet den 16 maj för att träffa medlemmar i s.k. Medlemsdialog. Den 23 maj
kommer deltagare från Pappers ungdomskurs som genomförs här i Gävle på besök och den 24 maj kommer
Pappers med utländska gäster, en delegation från ”Industriall Global Union, Europeiska federationen Industriall
Europé och Nordic IN”.

Fler besök vid fabriken som Pappers är inblandad i är att vänta i maj, exempelvis kommer Conny Nilsson från
förbundet den 16 maj för att träffa medlemmar i så kallad Medlemsdialog. 17 maj  räknar vi med att ett antal
skyddsombud från Sandvik kommer och besöker företaget på förmiddagen. Den 24 maj kommer Pappers med
utländska gäster, en delegation från ”Industriall Global Union, Europeiska federationen Industriall Europé och
Nordic IN” och 25 maj kommer troligen kollegor från Billingsfors som i samband med kongressen vill besöka oss
och företaget.

1 Maj

Snart är det dags att samlas igen för årets 1-maj
demonstrationståg.

1 maj är arbetarnas dag och viktig inte bara av nostalgiska skäl,
utan det är den dagen då vi i arbetarrörelsen - både den
fackliga och politiska - kan föra fram våra budskap och våra
krav på ett rättvist samhälle och våra visioner för framtiden. Det
är många viktiga frågor som våra fackliga företrädare kämpat
och demonstrerat för och som vi kan tacka för. Tacka för det
de lyckades driva igenom för ett rättvisare samhälle.

Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare
fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO och
Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte
varit där vi är idag.

Kom och slut upp i leden och gå med i 1a maj-tågen.

Ha det gott // Kjell

Peter Persson
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Befattningsbeskrivning FU-Tekniker
I senaste förhandlingen presenterade Företaget ett
förslag till befattningsbeskrivning för FU-Tekniker.
Pappers återkommer efter dialog med berörda ombud

Betalning två befattningar
Pappers överlämnade vid förhandlingen i februari ett
förslag till ny lön för befattningen FU-Tekniker som
infördes på Teknik under hösten 2017. Förslaget
motiverades med att man i samband med
organisationsförändringen slog ihop två befattningar och
bör därmed kompenseras med ett MK.
Företaget syn är att det i nuläget inte är aktuellt med
någon lönejustering, då organisationsförändringen även
innebär förändring till mindre arbetsområden med olika
kompetenskrav. Därtill pågår ett arbete med att skapa
en kompetensmatris, alla kommer dock inte att ha
samma kompetenskrav, det kommer att vara ett spann
från nybörjare till specialister.

Företrädesrätter
I senaste förhandlingen gick parterna igenom
frågeställningar gällande företrädesrätter.
Frågeställningar som kom upp var: Vad gäller om man
tackar nej till ett erbjudande?
Om man inte agerat på företagets förfrågan om man
önskar utnyttja sin företrädesrätt, men hör av sig efter 5
månader och begär företrädesrätt, går det?
Parterna återkommer i frågan

Betalning Inrivning
Vid förhandlingen i februari överlämnade Pappers ett
nytt förslag på lönesättning för rivarstation som
Företaget tog till sig och lovade återkomma.
Pappers efterlyste svar på deras förslag på betalning ett
MK för inrivning och ett MK för skiftbilen.
Företaget informerade om att man ännu inte tagit
ställning fullt ut i frågan om inrivning, men påpekade att
företagets förslag på ny lönetrappa för EBH/Utlastning
kvarstår. Beträffande ett MK för skiftbilen säger
företaget nej.

Skiftbytesregler
I senaste förhandlingen diskuterade parterna effekter av
skiftbyten, direkt innan ett skiftlag går på långledighet,
om man återgår till sitt ordinarie skift under ledighet.
Vad händer om man blir sjuk? Är det en inplanerad
återgång hanteras det som vilken sjukskrivning som
helst.
Vad händer om man har schemalagd u-tid och blir sjuk?
U-tid är ordinarie arbetstid och hanteras som vilken
sjukskrivning som helst.

Förändringar i betalgrader
Förändringar i befattningsgrader och betalningstillägg
gicks igenom och fastställdes.

Nästa förhandlingsdag är den 20 april

Lönerevision
Överläggningarna gällande 2018-års lönerevision
påbörjades i början av året. Som ni kommer ihåg lyfte
företaget då frågan om att lösa ut jul och nyårsmiddagen
för skiftare.

Nu har Pappers och BK efter flera veckors
överläggningar kommit överens gällande 2018 års
lönerevision. Ett förslag som antogs av medlemmarna vid
ett extra avdelningsmöte i mars.

En fråga kvarstår dock och det är företagets förslag att
lösa ut jul & nyårsmåltiden. Även här fick vi
godkännande från medlemmarna att gå vidare i frågan.
Företaget menar att det varit en del klagomål från
medarbetarna om kvalitén på jul och nyårsmaten.
Numera blir man dessutom förmånsbeskattad för den
måltiden och därför finns det anledning att ta bort det
helt.

Visst är det väl så att medarbetarna klagar på julmaten.
Det är inget nytt utan det har vi gjort länge och vi har
märkt av försämringen under många år. Försämrade
kvalitén på maten beror troligen på företagets direktiv
och sparkrav att dra ned på kostnaden för dessa
måltider.

När man dessutom blir förmånsbeskattad för maten som
man numera blir finns anledning att fundera på alternativ.
Det vi påpekat till företaget är att andemeningen med de
här extramåltiderna var att medarbetare som lämnade
familjen och anhöriga ensam på jul och nyår, för att åka
och jobba skulle premieras med något extra.

Vi har vi bollat frågan fram och tillbaka om ett utköp och
landat i ett slutbud som innebär att alla skiftare får 15 kr/
månad som läggs ovanpå löneökningen som kommer att
gälla from 1 april. Det motsvarar ungefär den kostnad på
vad maten kostade i början när skiftare som jobbade
fick lite finare mat. Vi presenterade även ett förslag som
innebär att de som jobbar jul och nyår skall premieras
lite extra som andemeningen var från början genom att
de ska få lite frukt vid jul & nyår. Den delen skulle också
vara fri från förmånsbeskattning. Företaget har nu sagt
nej till det förslaget.

Lönerevisionsförhandlingar med Swedpaper och
Göranssons ligger vi i startgroparna med.

Förhandlingsrapport
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Nya lönerna gäller från 1 april 2018

Så här blev din nya dagtidslön

Avtalet är på 5,9 % på tre år.
Lönerna kommer att öka från den
1 april 2017 med 2 % (569 kronor),
1 april 2018 1,8 % (522 kronor)
1 april 2019 med 2,1 % (620 kronor).
Sista avtalsåret 2019 är uppsägningsbart. Avtalet innehåller inga nya avsättningar till arbetstidsförkortning,

 Avtalet 2017-2020

25 279
25 615
26 001
26 387
26 773
27 159
27 545
27 930
28 316
28 702
29 088
29 474
29 660
30 246
30 632
31 018
31 404
31 790
32 176
32 562
32 947
33 333
33 719
34 105
34 491
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Nya lönerna gäller från 1 april 2018

Så här blev din nya skiftlön
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Styrelsen 2018-2019

Michael Wallin
Vice ordförande
Förhandlare

    Peter Karlsson
Samordnande Huvudskyddsombud
           VU, Förhandlare

Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör

        Kjell Olsson
Ordförande, VU
Förhandlingsansvarig

Mats Linander
Kassör, VU
Infoansvarig

Kjell Johansson
Sekreterare, VU
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            Jan Niskanen
ersättare Massaproduktion

         Leif Mellin
Försäkringsansvarig,
1 Vice sekreterare

Stefan Holm
ersättare Underhåll

       Erik Kernehed
     Styrelseledamot

       Anders Blom
ersättare Produktgruppen
Papperstreans stödgrupp

          Bo Myrberg
2 vice Ordförande
Vice kassör Förhandlare
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Den 28 mars hade jag glädjen att besöka Pappers avdelning 3 i Karskär.
Träff med förtroendevalda,företagsledning och besök på fabriken.
Ni har ju glädjen att arbeta på ett bruk som går bra.
I grunden är det sammantaget det arbete som arbetare och tjänstemän
utför som skapar värden i produkterna som lämnar fabriken. En stark
anslutningsgrad till facket och en välorganiserad fackförening är oerhört viktigt.

Tänk hur sårbara och svaga vi hade varit om var och en skulle bevaka sitt intresse.
Det är tillsammans som vi skapar styrka.

Eftersom jag varit, och fortfarande är, medlem i Pappers avdelning 21 Nymölla sedan 10 juni 1974 så är det en
glädje att som Socialdemokratisk riksdagsledamot besöka pappersbruk och massafabriker.

Som ung insåg jag att man inte bara kan förändra och förbättra villkoren innanför fabriksgrindarna.
Samhället påverkar i hög grad vår levnadssituation.

Jag anser att det socialdemokratiska partiet har haft och har stor betydelse för oss och fackföreningen.
Arbetsmiljö, semester, arbetsrätt och utbyggnad av välfärden har skapat helt andra villkor för
löntagare. Inget har kommit gratis, utan är ett resultat av facklig och politisk kamp.

Den 9 september är det val. Då bestämmer du !
Fortsatta satsningar på välfärden och stoppad vinstjakt eller stora skattesänkningar.
Stärkt arbetsrätt eller skrotad LAS och sänkta ingångslöner.

De borgerliga partierna är samlade och Sverigedemokraterna längtar efter en regering med Moderaterna och
Kristdemokraterna.
Ditt val kan avgöra !

Peter Persson
Stolt medlem i Pappers och Riksdagsledamot från Jönköping.

  Riksdagsman på besök.

Peter fick några presenter
av Kjell Olsson.

Några av de medlemmar som var med
och träffade Peter Persson

Peter Persson
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Flemton Hundrings Hö(r)na
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade pölare och pölarinna!
Hoppas det mås brö och att ni inte har alltför ont i kotan
eller har fått vokabulärvibreringar på hypofysen? Helt
vanlig förkylning är ju svår att undvika om man inte äter
mycket vitlök som husse, för då kommer inte folk
tillräckligt nära för att smitta honom. Han blir smartare
min husse, i takt med att han blir alltmer pälslös. Vitlök
är ju dessutom afrodisiaka säger han. Jag vet inte vad
det ordet bentyder men säkert något trevligt. Hoppas ni
börjar hämta er från påskhelgens frosserier. Lustigt med
frosseri förresten, det har ju gått från att ha varit en av
de sju dödssynderna till att ha blivit ett folknöje. Så jag
hoppas ni tog tillfället i akt och åt upp er rejält så att ni
kommer i baddräkten till i sommar. För hunder den
gångna vintern har ni väl skottat så mycket att ni lättat i
vikt eller?

Som ni redan sett så snitsade jag till rubriken ovan, så att
det skulle bli lite påskkänsla över det hela. Jag vet inte
vad ägg och höna och fjädrar har med Jesu
uppståndelse att göra, ben det finns det säkert någon
som vet. Experter finns det på alla områden, och ännu
fler som kallar sig för experter. En äldre släkting till min
husse påstod under sin levnad att han var expert på
piplubbning. Och det var det ju ingen som visste vad det
var så ingen kunde säga emot.  Men uppståndelsen som
sagt, det var ju tur för arbetsgivaren att Jesus gjorde det
på en ledig dag. Han var ju snickare, knegare som er
och husse. Annars är ju svenskarna europas minst
religiösa folk, men helgdagarna är ganska trevliga.

Sommartid har vi fått sedan sist också. Lite tröttsamt
blev det för det var svårare att sova för husse har alltid
persiennerna uppdragna, så den där lampan på himlen
lyser in tidigt på morgnarna. Men då kryper jag under
något. Under täcket eller sängen. Eller grisen. Ja, nu har
vi ingen gris alltså, men om vi hade haft det så skulle jag
väl kunnat krypa under den också fattaniväl! Använd
fantasin – ja, lite mer i största allbenhet så går allting så
mycket bättre. Om ljuset sa min pölare, Afghanhunden
Ali Ben, häromdagen :”Shoo bre brusjan! Jag älskar
ljuset, så nu har jag krupit fram ur idet. Ljuset nu ser ut
som yogurt med saffran, ey hajaru len? Och jag känner

också att jag måste berika
mångfalden genom min
närvaro, förståru bror?
Ingen shuno får hålla mig
borta, det vore fett pesada.
Och olagligt, jag svär bre!”

Men till slut nu börjar det bli
varmare efter en lång vinter, och snön har sjunkit ihop,
men ännu får vi vänta ett tag på att få rulla oss i geggan
som snart kommer att töa fram. Förra året vid den här
tiden hade vi gonat oss i geggan ett bra tag.
Gyttjebrottning och kastat lera på varann som flirtkulor
och liknande vårkänslor. Och husse hade redan hunnit
göra sin vårrusning runt kåken med fladdrande
polisonger spritt naken – under kläderna alltså! Nej
hade han sprungit utan kläder hade han för hundan
kunnat åka in. Till stan.

Hoppas ni arbetar säkert och bra, och mår fint och så.
Skulle ni inte må fint så har ni en diagnosförsäkring
genom facket har jag hört husse säga. Var snälla mot
varann och stryk varann medhårs. Ha det brö så kanske
vi hörs längre fram. Gläfs gärna en hälsning till din
Morrfar i Smygträsk, Lurklurven Trynolf. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton

Reds anm:
Inget av ovanstående motsvarar per definition någon av
nedanstående definitioner.

Sexism; från engelskans sex (=kön), och ism
(=ideologisk inriktning). Innebär fördomsladdad
diskriminering, förtryck eller utnyttjande av människor
enbart på grund av könstillhörighet.

Rasism; särskiljning, exkludering, restriktion eller
företräde baserad på ras, färg, härstamning, nationell
eller etniskt ursprung med syfte eller effekt att åsidosätta
eller skada erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, av
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Våren 2018.

Vad är det som händer under nu våren?
Vi håller på som bäst att titta över hur det ser ut med våra utbildningar
och hur detta matchas av våra ombud.
Hur ser det ut just nu?
Är vi i fas?
Är det något vi måste ta tag i på kort och lång sikt?
Är det något som fattas någonstans eller som bör förbättras eller
förändras?
Är vi rätt utbildade?
Har vi tillgång till de utbildningar vi har behov av eller måste vi ta fram
något nytt ?
Vad har vi för möjligheter att komma iväg och utbilda oss eller har vi
problem med detta?

Detta är några av de frågeställningar vi håller på att diskutera på hemmaplan och på mer central nivå.
Det är ett viktigt arbete som vi håller på med just nu och arbetet kommer förmodligen att pågå ett tag framöver.

Frågorna kommer att diskuteras vidare på i Gävle-Dala distriktet och på central nivå.

Fackligt ombud i framtiden.

Det blir inte lättare att arbeta som fackligt ombud då man hela tiden ställs inför alla slags besparingsprogram av
olika slag och som hela tiden pressar allt och alla på arbetsplatsen. Vi blir heller inte fler på jobbet utan det blir
hela tiden en mindre grupp som skall klara av allt mer.

Att allt detta pressar alla som skall försöka bevaka våra intressen av rimliga arbetsförhållanden på arbetsplatsen,
rättvisa löner som man skall kunna överleva på och att vår arbetsmiljö skall fungera så att vi skall klara av och
jobba säkert och längre än tidigare. Men man behöver inte vara någon raketforskare för att förstå att vi har en
nöt att knäcka om vi skall kunna se till att vi får rimliga arbetsförhållanden som fackligt ombud i framtiden.

Farbror börjar bli till åren och jag får fler gråa hår i kalufsen som för övrigt verkar dra sig lite bakåt om ni förstår
vad jag menar? Förr i tiden så fanns det ofta en över eller ibland en extra på skiftet för att det fanns någon som
var fackligt engagerad på skiftet och var borta en hel del från jobbet. Mycket eller inget av det där existerar inte
längre som bekant men problemen har inte försvunnit och kampen pågår fortfarande.

Jag kan med glädje konstatera att det emellanåt dyker upp ett och annat nyvalt fackombud som är ung, detta gör
mig både glad och stolt. Vi måste se till att dessa nyvalda kamrater får de förutsättningar som de behöver för att
föra kampen vidare framåt när vi gamla stötar inte orkar längre och nya skall ta stafettpinnen.

LO-utbildningar.

Här kommer en liten påminnelse att du kan gå in på LO:s hemsida,
http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/los_centrala_kurskatalog

Hej!
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Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så skall
vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns anmäla dig till utbildningen.

Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00.  Telefon: 026-191053.

Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean:

E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Pappers hemsida:

Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året och i ett tidigt skede kunna se och
planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på www.pappers.se och klicka på ”Kalendarium” högst upp
på sidan.
Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste ansökningsdatum för kursen.

Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan i tid till Förbundet. Jag skriver det datum
jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till ombuden.

Anmäler dig till utbildning gör du hos mig. Fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enligt ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2018:

Studiekonferens Gävle-Dala: 17-18 maj.
POSK: 22-23/5, 28/8, 7-8/11

Pappers Förbundskurs: Steg 1 3-6/9 & steg 2         25-28/9 i Göteborg, senaste anmälan 25/5 2018.
Pappers Lag & Avtal: Steg 1 17-20/9 & steg 2     23-25/10 i Göteborg, senaste anmälan 25/5 2018.
Pappers Miljökurs: Steg 1 29/10-1/11 & steg 2 27-29/11 i Göteborg, senaste anmälan 7/9 2018.

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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      Välfärd
  i stället för vinst.

Huvudprincipen är lika enkel som självklar: Skattepengar ska gå till välfärd, inte till vinst.

Debatten om vinster i välfärden har förts länge och intensivt. Känslorna har svallat och gör så fortfarande.
Nu finns ett färdigt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som visar hur medborgarna i framtiden
ska kunna välja mellan olika leverantörer av välfärdstjänster, utan att alltför mycket av skattepengarna försvinner
ner   i privata fickor.

Ett visst, rimligt rörelseresultat ska tillåtas, men inte mer. Huvudprincipen är lika enkel som självklar:
Skattepengar ska gå till välfärd, inte till vinst.

Det här är ett förslag som stämmer bra med åsikterna hos folk i allmänhet. Undersökning efter undersökning visar
att motståndet mot vinstjakten i välfärdssektorn är mycket utbrett. Även sympatisörer till borgerliga partier gör
i stor utsträckning gemensam sak med väljare på vänsterkanten. Hela 73 procent av väljarkåren vill begränsa
vinstuttaget ur välfärden.

Men alla är inte nöjda. Borgerliga politiker och lobbyister klagar högljutt och tar i så att de nästan spricker.
På Svenskt Näringslivs hemsida torgförs åsikter som att de politiker som vill begränsa vinsterna och i stället låta
skattepengarna göra nytta för medborgarna är ”naiva, okunniga och ideologiskt förblindade”.

Det är anklagelser som likt en bumerang slår tillbaka mot vinstjaktens försvarare, för något mer ideologiskt
förblindat än denna högerns klagokör är nog svårt att hitta.
Särskilt tydligt är detta när det gäller vinstdrivna skolor. Sedan Chile för något år sedan avskaffade sitt under
diktatorn Pinochet införda system, är nu Sverige ensamt i världen med att tillåta vinstdrivande aktiebolag i
grund- och gymnasieskola.

Trots att hela världen i övrigt klarar sig utmärkt utan vinstjakt i skolan, skriker den svenska högerlobbyn som om
vi stod vid avgrundens rand. Högern påstår att valfriheten är hotad, men det är den inte alls. Tala om ideologisk
förblindning!

Nej, låt oss sortera bort de osakliga påståendena ur välfärdsdebatten, de som hörs när vinstintresset desperat
talar i egen sak. Vi kan istället nyktert konstatera att vinstbegränsning inte är något hot mot valfriheten.

Det enda som hotas är strömmen av skattepengar som i dag rasslar iväg till privata fickor och skatteparadis.
Med socialdemokraternas och vänsterns förslag går pengarna istället till det de är avsedda för:
vård, skola och omsorg. Det är just så det ska vara!

Kjell Olsson
Politisk ansvarig i Papperstrean
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Våren nämar sig med stormsteg och snart är det Valborgsmässoafton där vi välkomnar våren ordentligt med kasar
och sång – en högtid som många förknippar med gemenskap och glädje. Och en högtid som för många oftast
förknippas med ledighet och tid för återhämtning är dagen efter denna högtidsafton.
Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas världen över genom manifestationer och
sammankomster.
Papperstrean kommer naturligtvis att delta under första maj-firandet och alla medlemmar är självklart välkomna att
vara med!

sandra.johansson@billerudkorsnas.com

Visste du att...

Den allra första motionen om att göra första maj till en
internationell demonstrationsdag för arbetarnas krav lades
fram i London 1888.
1889 beslutades, under Andra Internationalens första
kongress, att 1 maj 1890 kunde bli en gemensam
manifestationsdag för väldens arbetare.

1890 anordnades de första demonstrationerna i Sverige.
1938 blev 1 maj en nationell helgdag i Sverige.

Nu är det dags för ungdomsträff! 
Efter förra årets succé bjuder Papperstrean Ung åter in till Ungdomsträff! 
Vi träffas för en heldag med information och diskussioner om bland annat facket och 
arbetsmiljö. Tanken är att vi träffas för att tillsammans skapa oss mer kunskap och gemenskap 
för framtiden. 
 
Datum: 15 maj 
Tid: 08.00 - ca 16.30 
Plats: 152:an (gula huset mitt emot Setra sågverk) 
 
Vi avslutar träffen med bowling och mat på O’learys i Gävle! 
 
Du anmäler dig till träffen genom att kontakta Ungdomsansvarig 
sandra.johansson@billerudkorsnas.com,  
tel. 073-735 55 70. 
Sista anmälningsdag är 9 maj. 
Glöm inte att anmäla eventuella allergier eller specialkost. 
 

Papperstrean Ung
Sandra Johansson – Tranport
Evelina Enander Sjökvist – Lut&Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Underhåll
Julia Hillblom – Fiber

Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.

Sandra Johansson
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Tack!
För de fina presenterna och
den fantastiska uppvaktningen
jag fick vid min
pensionering.
Pelle Jansson
Sållhuset

      GF 14 000
Papperstreans styrelse har beslutat att höja vår premieklass
från 2 till 5 prisbasbelopp från och med 1 april på den
sjukförsäkring som vi har.
I dag betalar du som medlem 25 kronor per månad,
det dras direkt från din månadslön.
Prishöjningen står avdelning 3 för. Det blir ingen höjning för
din del eftersom det ingår i din medlemsnytta

Nyhet Nyhet

Styrelsen avd 3

Äntligen så är solen på gång.
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Korpens årsmöte
Torsdag den 12 april
klockan 16:15
BKOM-center Pelarsalen.
Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen

Korsnäskorpen
ordnade en badmintonturnering där Stig Östlund och Henrik Skoog
vann finalen mot Jan Rexland och Johan Hedman.

PS!
Företaget kommer inom kort att gå ut med erbjudande gällande Gruppförsäkringsavtal till alla
anställda. Vad det här innebär får vi återkomma till, men det här är ett erbjudande som i första hand
riktar sig till tjänstemän.
 
Som medlem i Pappers har du redan idag ett bra försäkringsskydd som ingår i medlemsavgiften.
Om man är osäker på vad man har kan det vara läge att höra av sig till Pappers expedition för att få
en tid för personlig rådgivning från Folksam. Som ni redan vet kommer Folksam ut till Pappers
expedition en gång i månaden för personlig rådgivning.
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Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av.
Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss.

FÖRELÄSNING
Blossom Tainton Lindqvist är en strålande talare full med kunskap,
erfarenhet och inspiration. Det är handfasta råd och verktyg och en föreläsning
innehåller alla delar som behövs för att må bra. Alltifrån attityd, vatten, andning,
sömn, mat och träning.

Måndag 16 april:
Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30
Fullbokat, om du har plats men inte har möjlighet att gå, avboka för att ge andra plats.

Tisdag 17 april:
Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30

EVENT
SHOPPINGRESA
Lördag 19 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115 kronor och skattepliktig förmån 120 kronor.  (Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande

Biljetter kvar, först till kvarn!

Lördag 28 april från Frövi och Gävle till Macken
Överallt vid en väg ligger en mack. Den heter Roys och Rogers
bilservice. Dit kommer en gång en man med en vit Opel.
Ring mej sen! säger Roy. Annars händer ingenting.
 Macken ligger där den alltid har legat. Överallt.
Och Roy och Roger förblir precis likadana som dom alltid
har varit.Precis som alla andra bilreparatörer.

Pris: 520 kronor och skattepliktig förmån 515 kronor.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande

Se fondens hemsida för ev. restplatser.

På gång med Sociala Fonden …
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LOKALA EVENT

Björn Skifs Göransson Arena, Sandviken
20 Oktober

Pris: 395 kronor och skattepliktig förmån 400 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Fullbokat!

Tomas Ledin Göransson Arena, Sandviken 3 november

Pris: 495 kronor och skattepliktig förmån 500 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn!

GES- Glenmark Eriksson Strömstedt 18 augusti
Brunnsparken Örebro
Pris: 340 kronor och skattepliktig förmån 355 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 27 maj

FURUVIKSKORT
Furuviksparkens säsongskort för 2018. Pris för barn 3-12 år: 490 kr.
Pris för vuxen (från 13 år): 640 kr. Kortet gäller på alla Furuvikskonserter
i mån av plats, (ej stolt och nykter). Det ger även fri entré till Gröna Lund
samt 30 procents entrerabatt på Kolmården, Aquaria Vattenmuseum och Skara Sommarland.
Sista ansökningsdag 3 juni. (För den som vill gå på Gröna Lunds säsongspremiär är sista ansökningsdag 15 april)

Håll koll på Sociala Fondens sida!

Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.
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Nytt från Läkarvårdsfonden

Kjell Johansson föreståndare och kassör

Från och med 1 februari 2018 är expeditionen på BKOM-center
ibland obemannad. Men du är fortfarande välkommen dit och
lämna dina kvitton. Fyll i en utbetalningsblankett, stoppa den
tillsammans med dina kvitton i ett kuvert och lägg sedan kuvertet i
Läkarvårdsfondens brevlåda som finns där. Sen kommer jag att
tömma brevlådan och betala ut din ersättning så fort jag kan. Du
kan även sända in din kvitton med internposten eller med vanliga
posten som tidigare.

Nu är 152:ans ytterdörr låst. Hyresvärden har
på grund av säkerhetsskäl beslutat detta.
Om du vill komma i kontakt med Papperstrean
eller Sociala Fonden så måste du ringa på
dörrklockan, så kommer vi och öppnar.


