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                     Karskäringens redaktion
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et Det årliga underhållsstoppet är över för denna gång och
fabriken börjar återställas till körbart skick igen. För flera av er
har det inneburit många timmar och långa dagar med slit och
släp. Som vanligt har det varit fullt fokus på säkerheten där flera
av våra ombud varit delaktig som ronderande skyddsombud.
Tyvärr har det skett några olyckor med sjukfrånvaro, men
lyckligtvis inga allvarligare. Inte nog med det så inträffade en
brand i slutet av stoppet vid Indunstning 2. Glädjande nog så
skadade sig ingen allvarligt vid branden och produktion kunde
rulla igång, med reducerad fart, lite snabbare än vad man trodde
från början. Det absolut väsentligaste var att ingen skadade sig
allvarligt i branden.

Pappers har valt en ny ordförande,
Pontus Georgsson heter Pappers nya förbundsordförande. Omröstningen, som ägde rum på
Pappers förbundsårsmöte i Uppländska Bålsta 22-23 maj, var inte någon nagelbitare direkt.
Tvärtom, såväl valberedning som de samlade ombuden var helt eniga om valet.

Pontus Georgsson efterträder alltså Matts Jutterström, som avled efter en tids sjukdom för snart tre
veckor sedan. Tidigare i vår meddelade Jutterström att han skulle avgå vid detta förbundsårsmöte.
Men ödet ville annat, Matts Jutterström avled lördagen den 11 maj efter en tids sjukdom. Han blev
anställd på Pappers förbundskontor 2004 som förhandlingsombudsman på förbundskontoret och
efter några år i Stockholm blev han också utsedd till avtalsansvarig. Matts blev vald till ordförande
på kongressen 2014 och fick förnyat förtroende av en enhällig kongress förra året.
Matts blev 58 år och han kommer att lämna ett stort hål av saknad bakom sig.

Läs separat skrivning i detta nummer. 

Pappers Förbundsårsmöte 2019
Förbundsårsmötet hölls i år den 22-23 maj vid Aronsborg konferensanläggning vid Bålsta.
2:e vice ordförande P-A Pettersson öppnade förbundsårsmötet och höll ett kort inledningstal och
fortsatte med en känslosam parentation, där P-A höll ett fint tal om förbundsordförande Matts
”Jutte” Jutterström och förbundsrevisor Elisabeth Hjelte som båda drabbades av cancer och avled
alldeles för unga. En tyst minut hölls innan man körde igång årsmötet.

Verksamhetsberättelsen för 2018 med redogörelse för verksamheten och ekonomin behandlades,
godkändes och lades därefter till handlingarna. Revisorerna redovisade revisionsberättelsen och
årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 2018. 10 stycken motioner och utlåtanden
behandlades. Därefter stod fyllnadsval på agendan. Pontus Georgsson valdes till ny
förbundsordförande efter ”Jutte”. Som ny ordinarie revisor efter avlidne Elisabeth Hjelte valdes
Janne Öberg från Södra Norrland och som ny revisorsersättare efter Janne Öberg valdes Peter
Karlsson från Östra distriktet.

Pappers juniorombudsman Sara Wiinikka redogjorde lite kort om status Ung 2020 projektet. bl.a.
om Pod Casten man jobbar med, ambassadörsträffen i september och den planerade turnén där
Ung 20-gänget skall ut bland alla bruk och träffa ungdomar under 30 år, Den turnén genomförs
from 11/11-19 tom.28/2-20. Vi får se när de kommer till oss.
Förbundsårsmötet beslutade avslutningsvis att anta ett uttalande om ”Arbetskamrater tills döden
skiljer oss åt” Läs separat skrivning i detta nummer.

Hej igen!
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Ledighetsansökningar

Ombud och medlemmar har hört av sig på grund av man
inte fått svar på inlämnade ledighetsansökningar inför vår
och sommarledigheter. Det handlar om
föräldraledigheter. sparad semester och ATK, vilket man
ska få svar på innan april månads utgång.

Det handlar även om ledighetsansökningar för
skyddsombudsuppdrag. Ledighetsansökningar som
Pappers sökt innan årsskiftet för att företaget i god tid
ska kunna planera in ersättare för skyddsombuden så de
kan utföra sina uppdrag.

Trots det har man inte lyckats planera in ersättare och
skyddsombud har nu nekats ledighet på grund av
personalbrist med följden att våra ombud inte kunde
utföra sina uppdrag som planerat
Det här inget bra och vi får se hur vi går vidare i frågan.

Pappers Medlemsdialog

Pappers 2:e vice ordförande P-A Pettersson och
juniorombudsman Sara Wiinikka kom från förbundet för
årets medlemsdialog. Besöket började med en kort träff
med Styrelsen innan fika.
Därefter påbörjades rundturen på fabriken med guiden
Erik Kernehed. Besök gjordes bland annat vid
Räddningstjänsten, K1(PM4/5) RM4/5, Förrådet,
Centralverkstaden, Transport, PM2, K2(Lut & Kraft)
och Fiber. Det var riktigt bra frågor och synpunkter
förbundsrepresentanterna fick med sig.
Det blev en lång intressant dag som började 7 och som
avslutades vid 19-tiden.
Ämnen för dialogen med medlemmarna var bland annat.

Avtal:
Vad tycker ni är den viktigaste frågan i kommande
avtalsrörelse?
De senaste avtalsrörelserna har vi drivit löneökningen
som ökning i kronor, är det något vi ska fortsätta med
eller ska vi räkna procentuellt påslag?
Får du ledigt som du vill och när du vill?
Lönesystemet, vad tycker du/ni?

Europaparlamentsvalet:
Vad händer den 26 maj i år?
Känner du/ni till att det är val till europaparlamentet?
Tänker du gå och rösta?
LO har en facklig kandidat som driver våra fackliga
frågor, han heter Johan Danielsson

Fackliga referensgruppens årsmöte 2019
Fackliga referensgruppen för BillerudKorsnäs hade
årsmöte den 8 maj. Årsmötet genomfördes som vanligt
vid huvudkontoret i Solna. Referensgruppens
ordförande Marie Olsén, lämnade tillfälligt över
ordförandeklubban till Gruvöns fabrikschef Peter
Lindgren, som var inbjuden att leda årsmötet.
Peter valdes till årsmötesordförande och han
genomförde årsmötet med hjälp av valberedningen och
fastställde de val som skulle genomföras. Inga
förändringar skedde dock i valen.

De fackliga ledamöter från Gävle som omvaldes var
Kjell Olsson, Peter Karlsson och Ulrika Gustafsson.
Personliga ersättare för dessa är Bosse Myrberg, Erik
Kernehed och Geron Forsman.

Till företagets europeiska företagsråd (EWC) blev det
omval på Bosse Myrberg och Ulrika Gustafsson och till
fackliga referensgruppens arbetsutskott (AU)
koncernfackliga förhandlingsgrupp blev det omval på
Kjell Olsson för facken i Gävle.
Som arbetstagarledamot i Bolagsstyrelsen blev det
omval på Ulrika Gustafsson från Gävle.

 Efter årsmötet förflyttade sig fackliga referensgruppen
till Restaurang Grill på Drottninggatan där det intogs
middag på kvällen.

Slutord

Det börjar lida mot sommar och semester, så jag vill ta
tillfället i akt och önska alla en riktigt skön och vilsam
sommar med sol och bad och annat trevligt som har med
sommar, ledighet och avkoppling att göra.

Ha nu en riktigt skön och avkopplande sommar!

 // Kjell
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MK-tillägg
Pappers har tidigare i år lyft frågan om möjligheten att
erhålla ett MK-tillägg när man gör något som ligger
utanför befattningen. Pappers har också överlämnat
konkreta exempel, vilket gjordes till förhandlingen i april.
Företaget informerade då om att ett möte med
arbetsledningen på Kartongbruket har planerats för
diskussion om vidarehantering i frågan. Företaget
återkommer.

MK/Kontaktmannatillägg
Pappers lyfte frågan tidigare under våren om möjligheten
att erhålla både MK- och Kontaktmannatillägg för
medarbetare i Lokgruppen som backar upp på
Transportavdelningen och tvärtom.

MK-lok/transport
Företaget återkom i aprilförhandlingen och informerade
om att man haft ett möte med arbetsledningen för Lok
och Transportavdelningen och beslutat att säga Ok till att
MK kan erhållas för de medarbetare på Lokgruppen
som periodvis går in och ersätter på
Transportavdelningen. För att få kontinuitet och ökad
kunskap bör ett system där lokförare och ersättare för
lokförare periodvis byter plats upprättas.

Kontaktmannatillägg lok
Gällande möjligheten att erhålla ett kontaktmannatillägg
för de som ersätter lokförare vid lokgruppen så
diskuterades frågan vidare vid aprilförhandlingen och i
senaste förhandlingen. Företaget meddelade då att det
inte är tillämpbart med ett kontaktmannatillägg för
lokförarersättarna.

Lönegrad Kvalitetskontroll (QC)
Pappers lyfte frågan gällande lönegradsuppflyttning för
en medarbetare på QC.
Företaget konstaterade att B60 inte är tillämpligt i detta
fall eftersom medarbetaren inte har full kompetens.
Skulle medarbetaren i ett senare skede komma att
arbeta under en längre period vid dagtidslab, kan ett
personligt tillägg i första hand vara aktuellt.

Gällande företrädesrätter gicks igenom.
Pappers har lyft frågan om möjligheten till någon form av
kvittens till medarbetare som gör anspråk på sin
företrädesrätt och anmäler detta till företaget.

De återkom i senaste förhandling i frågan och
meddelade att det just nu inte finns något system för
detta. Frågan kommer dock läggas för bevakning hos
HR.

Lön facklig förtroendeman
Pappers lyfte vid aprilförhandlingen frågan om en facklig
förtroendeman som släpar efter i löneutvecklingen.
Inför senaste förhandlingen hade företaget tittat på detta
och kunde konstatera att en justering bör göras.
Företaget konstaterade även att vi har en process för
uppdatering av lön för facklig förtroendeman och utifrån
denna bör Pappers lyfta frågan vid den första
förhandlingen efter årsmötet.
Parterna diskuterade kring från vilket datum justeringen
bör gälla. Oenighet råder just nu i frågan, båda parter
funderar vidare.

MK för Utlastningen - inrivningen
Pappers lyfte i senaste förhandlingen frågan om när det
tillägg som de medarbetare vid Utlastningen som kör
inrivningen har skall tas bort. Pappers önskemål är att
tillägget skall utgå ytterligare tre - sex månader eftersom
medarbetarna kommer att behöva vara behjälpliga vid
inrivningen och för att göra övergången smidig.
Företaget svarade att Kartongbruket tar över ansvaret
för denna processdel från den 1/7-2019 och då tas
tillägget för Utlastningen bort. Om behov finns att
använda dessa resurser efter övertagandet kommer
frågan lyftas igen och erforderlig ersättning att utgå.
Pappers vidhöll att de önskar en förlängning av detta
tillägg och företaget tog med sig frågan och lovade
återkomma.

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

Nästa förhandlingsdag är den 14 juni

Förhandlingsrapport
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Det var med stor sorg jag mottog meddelandet att Pappers ordförande Matts Jutterström avlidit lördagen den 11 maj
efter en tids sjukdom.
Matts föddes i en arbetarfamilj i Hälsingland och som 17 åring klev han in på Iggesunds bruk där han jobbade fram till
han blev anställd på Pappers förbundskontor. Han blev tidigt fackligt aktiv på bruket och 1997 blev han vald till
Ordförande i avdelning 15, Iggesund.
Efter nio år som ordförande på bruket blev han år 2004 anställd som förhandlingsombudsman på förbundskontoret
och efter några år i Stockholm blev han också utsedd till avtalsansvarig. Matts blev vald till ordförande på kongressen
år 2014 och fick förnyat förtroende av en enhällig kongress förra året. Matts, eller ”Jutte” som många kallade honom
var en omtyckt kollega, lojal kamrat och kär vän, det var lätt att tycka om Matts och det var många som gjorde det,
i förbundet, inom LO och de han mötte i sin roll som företrädare för Pappers.

Med sitt stora röda hjärta satte han alltid medlemmarna i första rummet och varje dag stod han upp för solidaritet,
frihet, rättvisa och alla människors lika värde. Han hade en outtröttlig förmåga att samla, bilda och entusiasmera
människor. Det vet alla som har hört Matts oblygt och med emfas framföra sina ideologiska brandtal så fort han gavs
tillfälle.
Från mörkret stiga vi mot ljuset skulle Matts själv ha sagt och vi vet att din kamp kommer att gå vidare. Vi lovar att
bära med oss minnet av dig och din gärning mot nya segrar.

Matts blev 58 år och han kommer att lämna ett stort hål av saknad bakom sig. Våra tankar går idag till Matts familj,
hans nära och kära.

Högaktningsfullt

Kjell Olsson, ordförande avd 3

Till Minne av Matts Jutterström
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Nu måste vi kämpa för Las!

I senaste numret av Dagens Arbete har Matts Jutterström skrivit sin sista krönika.
Med anledning av hans bortgång har Dagens Arbete publicerat den och vi den nu.

I krönikan slår Matts fast att det är dags att stå upp för Las:

Jag hade väl aldrig trott att jag skulle skriva krönikor som Ordförande i Pappers när jag gick in igenom fabriksporten
i Iggesund 1978.

Det här blir min sista krönika som Ordförande eftersom jag avgår från uppdraget som förbundsordförande för
Pappers i samband med förbundsmötet nu i maj. Sjukdomen cancer, som jag har, kommer att ta över, och då känns
det som jag måste lämna mitt uppdrag till de som är bättre skickade. Jag vet att förbundet kommer att göra det.
Vi kommer att tillsätta en ny ordförande som alla kan stötta och ställa upp på, och det är viktigt för att Pappers ska
nå framgångar tillsammans.

Många olika frågor har jag hanterat, det har främst gällt våra medlemmars villkor ute i fabrikerna. För medlemmar
som behöver en stark fackförening, ja en förening som kämpar för den enskilde och för kollektivet. Behovet av en
stark fackförening finns och har alltid funnits, en förening som inte kliver undan hot. Nu står vi inför ett av de kanske
allvarligaste hoten på väldigt länge: utredningen av lagen om anställningsskydd, Las, och de eventuella ändringar som
kan komma ur den. Vi har tillsammans med de övriga 13 förbunden tagit initiativ till att sondera terrängen om vad det
skulle kunna innebära för trygga anställningar, kompetensutveckling, omställning vid arbetslöshet och en del andra
saker.

Pappers varnade tidigt för att gå in i förhandlingar. Det kommer inte att föra med sig framgångar. Vi kommer kanske
att kunna byta något som är bra för oss mot något annat, men att gå ut ur det på andra sidan med ett värde större än
i dag kan inte ens den mest optimistiska tro. Nä, det verkar som det blir mest skit av det och det blir inte bättre av
att politikerna lägger sig i. Pappers väljer därför att inte medverka. Vi måste helt enkelt kliva av dessa förhandlingar.
Att se en enda uppsida som skulle gynna våra medlemmar är svårt. I alla fall inte så stora att det överväger de
negativa effekter vi ser komma.

Med en ändring i lagen kommer eländet kanske ändå, men då har vi i alla fall inte medverkat till det. Vi tror inte ett
dugg på att nya turordningsregler som förhandlas fram eller lagstiftas skulle bli bättre än de vi har i dag. Det är viktigt
att arbetsgivarna måste förhandla med den fackliga organisationen vid uppsägningar – och att vi då har makten att
faktiskt genomföra reella förhandlingar. Det som nu är i antågande hotar vår makt och då måste vi tillsammans säga
ifrån.

Nu hoppas vi att politiken vrids mer åt vänster. Socialdemokraterna måste bedriva en politik som gynnar oss
arbetare. Det behövs mer av omfördelning och mer rättvisa skatter i det här landet.

Tack för att ni läst, kamrater!

Matts Jutterström
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Omröstningen ägde rum på Pappers förbundsårsmöte i Uppländska Bålsta 22 maj. Det var inte någon nagelbitare
direkt, utan tvärtom. Såväl valberedning som de samlade ombuden var helt eniga om valet.

Pontus Georgsson är 50 år och utbildad processtekniker. Han är uppvuxen i Täby kyrkby strax utanför Stockholm,
och bosatt i Norrköping sedan 1987. Papperskarriären började 1990, när han fick fast anställning som kokerioperatör
på Skärblacka bruk. Där skulle han sedan arbeta fackligt i många år – bland annat som skyddsombud och
avdelningsordförande.Till Pappers förbundskontor kom han för fyra år sedan. Först som ombudsman, senare även
som avtalsansvarig och förhandlingschef. På fritiden tycker Pontus Georgsson mest om att umgås med sin familj, laga
mat och fixa på sin sommarstuga i värmländska Bjurtjärn.
Därutöver är han en stor fotbollsfantast, tillika inbiten AIK:are. I sin ungdom spelade han själv fotboll – i IK Frej,
mestadels som back. Pontus Georgsson efterträder alltså Matts Jutterström, som avled efter en tids sjukdom för snart
tre veckor sedan. Tidigare i vår meddelade Jutterström att han skulle avgå vid detta förbundsårsmöte.

// Kjell

Pontus Georgsson – Pappers nya förbundsordförande.
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               Fackligt Politisk rapport

Pontus Georgsson

            Las-förhandlingarna.
Pappers hoppar av de centrala förhandlingarna om arbetsrätten,
som nu pågår mellan fack och arbetsgivare.Vi tycker metoden och tillfället är fel,
säger förbundets förhandlingschef Pontus Georgsson.

Ämnet diskuterades på Pappers förbundsårsmöte nyligen. Förbundet har som första
förbund meddelat LO att man inte tänker delta i förhandlingarna som leds av
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, och är en följd av att regeringen, Centern och Liberalerna kommit
överens om att det ska bli fler undantag i turordningsreglerna. Om inte parterna kommer överens hotar
lagstiftning.

Förhandlingschefen Pontus Georgsson säger att Pappers tidigare varnat för att ge sig in i den typen av
förhandlingar, även om han tycker att fackets krav på bättre omställning och kompetensutveckling i grunden är
bra. Vi vill egentligen att vi skulle ta det i den vanliga avtalsrörelsen. Nu görs det under en lång tid av fredsplikt
och Pappers tror att man skulle ha större möjlighet att sätta press på arbetsgivarna om det i stället gjordes
närmare avtalens utgång.  Vi vill hellre gå framåt än att göra avkall på saker, det är så vi bäst företräder våra
medlemmar.

Pappers tidigare förbundsordförande Matts Jutterström, som avled den 11 maj, skrev om beslutet att inte delta
i förhandlingarna i sin sista krönika i Dagens Arbete, som vi bilägger i  detta nummer av Karskäringen

                   Papperstreans stödgrupp
På min rundresa bland exempel på bra fackligt arbete gör jag nu ett besök hos Pappers avd 3. På expeditionen
på Korsnäsvägen 152, inte långt från BillerudKorsnäs fabrik i Gävle möts jag av välbekanta ansikten.
Papperstreans stödgrupp består av erfarna fackliga kamrater. Leif Mellin, Michael Wallin, Anders Blom och
Johan Wikström. I kommittén ingår även avdelningens Ordförande Kjell Olsson som för dagen var på möte på
BillerudKorsnäs huvudkontor i Solna.

Vad gör då stödgruppen?
– Det finns många olika problem, säger Leif Mellin, och nämner olika sådana som medlemmarna kan drabbas av,
både i och utanför arbetet: missbruk, sociala problem, etc. Att få rätt ersättningar från sina försäkringar kan man
också behöva hjälp med. Stödgruppen försöker hjälpa medlemmen vad det än gäller. Ofta handlar det om att
stötta medlemmen under allvarliga samtal med arbetsgivaren. Det är bra att ha en person med sig som i lugn och
ro kan lyssna och föra anteckningar. Anders Blom som är sammankallande i gruppen har varit med vid många
sådana samtal.
Han förklarar: – Jag sitter oftast bara och antecknar, skriver ned vad som sagts. Sedan går jag igenom det
tillsammans med medlemmen. Om det blir senare blir uppföljningssamtal med arbetsgivaren, kan jag träffa
medlemmen före och gå igenom vad som tidigare sagts. Den samtalet rörantecknar för det mesta inte själv.
Då kan det vara svårt att minnas.

Michael Wallin berättar att stödgruppen har ett brett kontaktnät med kunskaper inom många olika områden, dit
medlemmar med problem av olika art kan vända sig. – Vi är ju inga experter, men vi kan hjälpa medlemmarna
vidare med de kontakter vi har.

Johan Wikström räcker över en broschyr om stödgruppen. Där finns en lång lista över hjälpkontakter inom en
lång rad områden: olika slags rehab, juridik, kvinno- och mansjourer, polisen, kyrkan, kommunen, etc.
Pappertreans stödgrupp förtjänar egentligen en utförligare presentation än den här, men den som vill lära sig mer
kan alltid ta kontakt med Pappers avd 3 som gärna berättar mer. Henka Sandberg
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Arbetskamrater tills döden skiljer oss åt!

Då har det hänt igen, det som absolut inte får hända!
Vår arbetskamrat, en son eller mamma, någons älskade kom aldrig mer hem från jobbet. Ytterligare en vän
fick sätta livet till på grund av att företagens jakt på vinster är överordnade vår arbetsmiljö, hälsa och våra liv.
Nu får det vara nog!

Enligt arbetsmiljöverkets statistik har dödstalen ökat de senaste åren. Bara under 2019 har hittills 27 personer
dött i samband med arbetsplatsolyckor och tittar vi i backspegeln över de senaste 20 åren har ca 1000
arbetare gått till sitt jobb och aldrig mer kommit hem. Så ser det ut här i Sverige och vi som fackförening aldrig
någonsin acceptera att människor dör på sitt arbete. Vi pappersindustriarbetare kräver förändring!  

Vi vet också att brister i arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, stress och långa arbetspass ökar trötthet och
risktagande på våra arbetsplatser. Det skapar också utrymme för felbedömningar och bristande
uppmärksamhet. Detta leder i sin tur till stressrelaterade sjukdomar, arbetsskador och olyckor och i värsta fall
till dödsfall. Arbetstakten ska anpassas och utgå från de anställdas säkerhet och inte maskinernas förmågor och
arbetsgivarnas vinstmål.

Arbetsmiljön måste utan några som helst undantag vara en av de högst prioriterade frågorna på våra
arbetsplatser, både regeringen och arbetsgivarna har ett stort ansvar och en skyldighet att sätta det självklara
målet om att ingen ska behöva dö på sitt arbete. Att någon dör på jobbet är inte värdigt ett land som Sverige
år 2019.

Vi i Pappers kräver:
Att regeringen skyndsamt presenterar en handlingsplan för nollvision av dödsolyckor i arbetet.

Att Arbetslivsinstitutet återupprättas.

Att regeringen stärker arbetsmiljölagstiftningens sanktionsmöjligheter.

Att resurser ges så Arbetsmiljöverket får fler branschkunniga inspektörer som stöd till lokal samverkan i
arbetsmiljöfrågor, samt fler oannonserade inspektioner.

Att skyldigheten att tillse att skyddsombud och chefer utbildas stärks.

Att arbetsmiljöforskningen ges mer resurser för en sammanhållen forskning.

Uttalande från Pappers förbundsårsmöte den 23 maj 2019
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning alla stövare, strövare och…eh…drönare. Där fick jag med alla
tror jag. Ben även en drönare kan ju vara en trevlig pölare. Det är viktigt att
dröna och slöa ibland också, särskilt som återhämtning nu efter rastgårdens
stoppvecka som ni precis har gått igenom, då ni jobbade hårdare, nej jag
menar lika hårt som ni brukar. Hoppas att alla mår bra och klarade sig från
allvarligare skavanker. Men passa på att dröna som sagt, medan ni ser fram
emot nästa lön som blir fetare än vanligt. Gävleborgarna brukar ju hamna i topp
i svenska hälsorapporter över fetaste länet i Sverige. Så det är ju bra att få en
lön som matchar det.

Ett sätt att gå ner i vikt är om ni skulle spendera sommaren – som haren,
skuttande. Ja, från den ena roligheten till den andra. Och tredje och fjärde och så vidare va? Fattaniväl?
Annars är det ju alltför många av er som känner en press att ni måste jobba en massa på semestern.
Det där gamla Lutheranska oket – alltså att arbeta i sitt anletes svett – kan få folk så utarbetade och nervösa
att brallorna skakar ner till fotknölarna på dom. Tänk om Martin Luther själv hade invigt nunnekloster med
brallorna vid fotknölarna?! Makabert! Nej, hissa upp brallorna och kasta av er oket. Kasta er istället i poolen
eller hängmattan, det har ni förtjänat, eller hur? Gå ner i vikt kan ni väl göra ändå. Gör som husse, ät mer
grönkål, chili och vitlök. Viktminskande, plus en klar afrodisiakisk effekt påstår han, vad han nu menar med
det.

Och på midsommarafton verkar ni tvåbenta äta väldigt dålig mat, eftersom ni mår så dåligt dagen efter. Så där
har ni en startpunkt för att börja äta bättre. Varför inte testa lite nytt? Glurap med kalur och stekta markelianer
istället för sill och köttbullar? För det kan väl inte var något som ni dricker vid midsommar som gör att ni mår
dåligt? Vatten som står i solen kan bli dåligt har jag hört. Gladvatten kallar husse det han dricker till
midsommar. Skoja med vatten tycker jag är lite barnsligt. Men den feta lönen som ni kommer att få, kommer
ju inte förrän strax efter midsommar, tack och lov, annars kanske ni hade skojat upp pengarna redan hunder
midsommarhelgen.

På tal om mat så sänker det sig snart en doft av bruna bönor med stekt fläsk över norra medelhavet på grund
av alla grisskära skandinaver som ligger och steker sig där. Husse har så känslig hud att han blir stekt på nolltid
hunder den svenska solen. Men det är bara en fördel tycker han, för då benhöver han bara lägga till dom bruna
bönorna som är en av hans favoriträtter. Och dessutom benfrämjande för slutprodukten, och den prioriteten
delas ju även av rastgårdsledningen.

Ni kan ju också passa på att lära er att spela ett instrument i sommar. Till exempel balalaika eller saxofonfiol?
Eller Lur? Eller ta en lur – i hammocken. Eller jobba hårt om ni nu tycker att det är avstressande, tokigt nog.
Huvudsaken är att ni gör något som ingen chef – eller annan familjemedlem – har sagt åt er att göra. Hundvik
att få lus i pälsen, fästingar i skinnet och släktingar i sommarstugan. Jag hoppas er sommar blir fin, fiberrik och
fillijoxisk. Det där sista högg jag till med bara för att få tre ord som börjar på ”fi”. Ha det brö och krama
varann så kanske ni får det lindrigt tvivelaktiga nöjet att höra från mig igen framåt höstkanten. Yla gärna en
hälsning till din fuskmoster Frutti i Stöde. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Hej!
Detta är sista studiespalten innan vi går in i den kraftigt efterlängtade
semesterperioden detta år. Äntligen får vi tid att oavlönat bygga och
måla om hemmet, stugan, båten eller vad ni när har som är eftersatt och
bör fixas till.

Semesterperioden är också den längsta sammanhängande perioden utan
att du måste masa dig trött ner till jobbet. Du har snart förhoppningsvis
en möjlighet att sova ikapp, vila upp dig och kanske lite tid att satsa lite
på dig själv. Hur får man ihop detta då kan man undra?
Schemaläggning!

Allt har sin tid och detta gäller även vila så se till att du kommer tillbaka i
ett bättre skick när du kommer tillbaka från semestern än vad som gick
på semester.

Ha en riktigt trevlig semester och så får vi hoppas att väderleken hjälper
till så att det blir din bästa semester som du hittills haft.

Poskmöte den 20-21 maj 2019.

Distriktsmöte 2 reflektion

Distriktsmötet som genomfördes under påsklovet var det få som deltog.
Positiva signaler angående verksamhetsplaneringen, fortsätt så.
Det bästa som hänt.

Utbildningar har varit delvis statiska och det har varit svårt att förändra i utbildningen. Åsikter om motsatsen
finns också.
Bengt Sjöholm som var studieombudsman på förbundet var runt för nu många år sedan och talade om att våra
utbildningar skall utgå från våra behov.
Vi kommer att ha några fasta grundutbildningar som skall förändras över tiden när det behövs. Utöver detta
kommer vi ha utbildningar som kommer in i programmet, är med en tid och när behovet är fyllt läggs det på
hyllan tills behov åter uppstår.

Samordnande huvudskyddsombuden (SHSO) var inte med på distriktens studiekonferens efter beslut i
förbundsstyrelsen. Huruvida det var bra eller inte finns det delade meningar om.
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Det finns några som tyckt att det varit värdefullt att SHSO varit med på studiekonferensen. Det finns även några som
inte förstått varför SHSO skall närvara.
Flera distrikt svällde distriktsmötet så att studieorganisatörerna fick dåligt med tid för studieplanering.

Flera nya studieorg vilket också tog lite tid att förklara uppdraget.
Liten diskussion om det finns avstånd mellan avdelningarna, distrikten och förbundet. Om så är fallet måste vi
hitta lösningar så att vi alla närmar oss.
Vi kanske skall träffas i grupperingar som vi inte gör så ofta.

Det finns några distrikt som är tighta medans några inte är det. Det är också en fråga gruppering som vi skall
lösa. Vi har redan goda exempel i frågan så det borde inte vara något svårt problem att lösa frågan.

Lite svårt för fler avdelningar då det finns många nya studieorganisatörer.
I norr ställer dom långa avstånden till det med då restiden blir betydande på ett negativt sätt på flera sätt.

Pappers studie och organisationskomitté (POSK) roll och uppgift.
Få grupp med molntjänst och tillgång till material för dom i POSK.
Förslag på den operativa rollen och den strategiska rollen.
Försöka få flöde om behov uppifrån och nerifrån så att vi tar rätt beslut i rätt tid.

Rekrytera nya handledare i distrikten.

Diskussion om att försöka så gott det går att genom LO försöka få till att regioner/distrikt att se någorlunda lika ut.
Lite rörigt att hålla verksamhet/utbildningar och söka bidrag i flera distrikt då man söker detta i LO:s regioner eller i
ditt län vilket kan se ut lite hur som helst. Ingen lätt fråga men vi kan se om det går att förenkla att arbeta över
gränser i distrikt, regioner och län.

GDPR ställer till det eller snarare vi själva kanske ställer till det beroende på vad vi tror GDPR betyder. Vi måste
kolla upp vad GDPR innebär för oss i praktiken.

Vi syns och hörs efter sommarlovet!

Tomas Hjalmarsson
Din studieorganisatör

Visste du att...

Du som medlem kan boka en personlig rådgivning med Folksam för att få information
om dina försäkringar och rådgivning gällande din pension.

Kontakta Tarja på expeditionen så hjälper hon dig!
Tel. 026-19 10 53
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Medlemskapets värde och värdet som ligger i kollektivet!
Du och jag är medlemmar i Pappers, en fackförening som vårdar den ursprungliga källkoden högt – att
ensam inte är stark och att styrkan ligger i kollektivet. Du är en av många lika viktiga individer i vårt kollektiv.
Utan dig skulle kollektivet varit försvagat och utan alla oss skulle kollektivet inte finnas över huvud taget.

Vad skulle hända då? Svaret på det hittar vi långt tillbaka i arbetarrörelsens historia då arbetsmiljön var
katastrofal och löneutvecklingen i stort sett obefintlig. Ibland känner jag att vi ”fackliga” marknadsför facket
på ett helt fel sätt! Det första vi tar upp är medlemskapets värde. Men vad är det egentligen? Vi pratar oftast
om den omedelbara kortsiktiga medlemsnyttan. Vi motiverar ett medlemskap med bl.a. våra attraktiva
försäkringar och fackets fina tandvårdsförsäkring eller liknande. Vi börjar med det som är attraktivt och
enklast att förklara. Där felar vi!

Det är därför många fackförbund idag har problem med att behålla en så hög anslutningsgrad att
arbetsgivarna blir tvungna att samtala och samarbeta med oss arbetare. Ibland får jag höra att fackavgiften är
för hög. Jag försöker svara på det genom konkreta exempel. Avgiften är parallellkopplad till
löneutvecklingen. Vårt förbund och vår avdelning har varit framgångsrika i löneförhandlingar och våra
medlemmar har en hyfsat bra löneutveckling.

Det återspeglas i fackavgiften. När vi får hög lön betalar vi mer i avgift – och tvärtom när vi på grund av
sjukdom får lägre inkomst, betalar vi mindre i avgift. När vi pluggar blir vi avgiftsbefriade. En kassörska på
ICA eller lokalvårdare betalar betydligt lägre avgift än en Pappersarbetaren, men deras löner är också
betydligt lägre. Vi  ifrågasätter aldrig bilförsäkringsavgiften som vi snällt betalar in varje månad till
försäkringsbolaget trots att vi inte krockat varje år och utnyttjar försäkringen, och det handlar ändå bara om
bilen. Men försäkringen som hjälper oss själva när vi hamnar i så jobbiga situationer som bara sjukdom och
arbetslöshet kan skapa – då ifrågasätter vi. Det är inte logiskt.

När olyckan inträffar så drabbas hushållsekonomin direkt. I vardagen möter vi medlemmar som plågas av
sjukdom. Man blir lätt utslagen och utan ork att möta alla krav som myndigheterna ställer. Att fylla i alla de
blanketter man bombarderas med eller att kommunicera med en kaxig och ifrågasättande handläggare kan
vara otroligt jobbigt.

Energin försvinner med sjukdomen. Då är det skönt att ha vänner som hjälper till, avlastar en eller
(vilket ofta behövs) och tar kampen mot myndigheten. Inte sällan med juristers hjälp. Vänd dig om i din
närmast omgivning och du kommer att hitta folk som har gått genom det. Medlemskapet i facket säkrar dig
denna hjälp även om jag hoppas att du aldrig råkar ut för något elände. Den fackavgift du betalar bekostar
den tryggheten. Avgiften ska bygga vår kassa för stridsåtgärder – det enda verktyg vi har för att säkra bra
avtal med arbetsgivaren.

Den ska täcka de nödvändiga utbildningar som ger oss kompetenser, som tryggar en bra arbetsmiljö och en
schyst löneutveckling. Den ska betala försäkringen som lindrar läget när du skadas på jobbet eller på
fritiden. Den ska se till att du känner dig trygg i din anställning. Genom att vi alla bidrar, stärker vi kollektivets
värde. Och när vi har säkrat det kan vi som grädde på moset prata om medlemskapets värde.

Ditt medlemskap i Pappers ger dig bättre arbetsvillkor med schyst löneutveckling, fackligt stöd när det
strular, större trygghet både hemma och på jobbet, bra försäkringsskydd och tandvårdsförsäkring som
bonus. Och kom ihåg att det får bara du som är medlem i facket.
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Om någon för ganska precis 1 år sedan skulle berätta för mig att jag idag är
ombudsman på Pappers skulle jag nog sett ut som en fågelholk.
Den såg jag inte komma.
I slutet av maj förra året satt jag ordförande på kongressen i Gävle. Då var jag
ombudsman på LO:s internationella enhet och hade varit det 10 år. Innan jag blev
anställd på LO jobbade jag som central ombudsman på Livsmedelsarbetare-
förbundet i ca 9 år. Jodå, tiden går.  Att få sitta ordförande på en kongress är stort,
det är trots allt fackföreningens högst beslutande organ. Det är den som stakar ut
färdriktningen, behandlar stadgar och väljer förbundsstyrelse vars uppgift är, att med
medlemmarna i centrum, leda förbundet under kongressperioden. Några månader
efter kongressen beslutade sig denna nyvalda förbundsstyrelse att anställa mig.

       Tack för förtroendet, det ska jag med glädje förvalta.

Några ord om mig själv. Skåning från Österlen, 52 år i augusti,utbildad till slaktare, gift med Anna, 1 vuxen dotter,
åker HD, jagar stora och små djur i skog och mark, tävlingsskjuter pistol, stockholmare sedan 1995, torpare,
fackligt aktiv sedan 1988, socialdemokrat sedan jag var stor nog att förstå att jämlikhet, frihet, rättvisa, solidaritet
är smart och varför motsatsen till det jag just skrev är korkat både ur ett individuellt och kollektivt perspektiv.
Jag är sedan den 1 februari anställd för att jobba med förbundets studieverksamhet, våra organisationsfrågor,
kommunikation samt vår internationella verksamhet. Ett arbete som jag ser fram emot att förvalta och utveckla
tillsammans med er avdelningar runt om i landet.

Det finns många viktiga fackliga och politiska frågor jag skulle vilja skriva om men just för tillfället cirkulerar två
högaktuella frågor runt i skallen. Den kommande avtalsrörelsen och EU parlamentsvalet den 26 maj. När ni läser
den här krönikan vet vi vilket Europa vi vaknade upp till. Jag hoppas innerligt att vi vaknar upp till ett Europa där
vi på allvar tar tag i den sjuka konkurrensen som slår sönder kittet mellan oss arbetare. Ett Europa som orkar ta
sig an de gemensamma problemen med fattigdom och social dumping. Ett Europa som skapar ordning och reda på
arbetsmarknaden. Ett Europa som sätter människor före den fria marknaden. Jag vill att vi vaknar upp till ett
folkets Europa.

Den andra frågan som tar min uppmärksamhet är avtalsrörelsen och den längre demokratiska process vårt förbund
nu går in i. I denna process kommer de lokala medlemssamtalen och förbundets medlemsdialoger vara några av de
verktyg vi har till förfogande för att kunna mejsla fram gemensamma krav på förbättrade löner och villkor. Jag
hoppas verkligen att du vill delta i den diskussionen.

Ett annat verktyg som är viktigt och som vi har till förfogande inför vår avtalsrörelse är facklig utbildning. Vi
behöver vara många medlemmar och förtroendevalda som har kunskap om, och är bärare av, de frågor som är
viktiga för oss. Ju fler deltagare vi har på våra kurser ger en ökad kunskap i organisationen, högre kunskap ger oss
möjlighet att fatta klokare beslut, väl underbyggda beslut får man när fler kloka åsikter bryts. När vi låter många
vara med ökar inflytandet, inflytande ger delaktighet, delaktighet stärker demokratin. En stark fackförening bygger
vi genom hög facklig och politisk kunskap. Kunskapen använder vi till att påverka våra arbetsvillkor och vårt
samhälle, fackföreningen är vårt verktyg.

Så vänner använd verktyget, var med och förändra och förbättra. Låt inte ditt viktigaste verktyg ligga kvar i lådan
och rosta ihop, okej? För när du behöver det som allra mest måste det fungera!
Nåväl, allt roligt har ett slut. 3 800 tecken går snabbt, tack för att jag fått skriva i er tidning.
Jag vill ta tillfället i akt och passa på att önska er en riktigt skön sommar, var rädda om varandra.

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson - Ny på förbundskontoret
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Ny sektion i KorsnäsKorpen
Jag fick ett samtal från min kompis Göran ”Klacken”
Larsson, som vill att jag kommer och skriver lite grann
om den nya sektionen inom KorsnäsKorpen,
Frisbeegolf. Okej, frisbee har jag kastat och golf spelar
jag, nu ska man alltså kombinera dessa två saker. Min
första undran blir givetvis, ”är det inte dumt att kasta
klubbor och försöka få dom flyga som en frisbee”? Vet
att vissa har försökt på golfbanan men inte sett någon
lyckats, även om dom flugit ganska långt! Givetvis är det
inte så. Frisbeegolf är en växande sport i Sverige och
även då i Gävle. I Finland är sporten jättestor, större än
långgolf!

Jag träffar Klacken och Pelle Möller från GFDC(Gävle
Frisbee Disc Club) och får sporten presenterad för mig.
Klubben har ca 60 medlemmar, men det är betydligt fler
som spelar. En fin dag kan det vara över 100 personer
på banan och man går i grupper mellan 2-6 personer, men man kan vara ännu fler. Allt handlar om hur lång tid en
runda ska ta. Ibland är det bättre att dela upp sig i mindre grupper för ett snabbare spel. Det är gratis att spela, men
vill man bli medlem i klubben kostar det 150 kr/år och pengarna går till att röja i skogen. Alla fält och gräsytor klipps
av kommunen. Vid hål 1 används häst med klippare!

Hål 6 kommer att sponsras av KorsnäsKorpen och hål 4 samt 5 har Swedpaper tagit till
sig att hålla ordning på.
Att sponsra ett hål kostar 500 kr/år. Frisbeegolf påminner en hel del om långgolf med sina
regler. Det finns ”out-of-bounds”, pliktkast vid olika fel och ”Mandetorys” dvs hinder man
måste runda på rätt sida och inte gena förbi.
Banan i Gävle ligger i skogen mittemot Teknikparken, närmare Gavleån och innehåller 18
olika hål. Den blev klar år 2008 och går genom skogen och öppna fält som finns i
området. Hålen är olika långa och det längsta är en par 4 på drygt 200 meter. Gävlebanan
har enbart par 3 och 4 hål. Lyckas man kasta bra på alla hål, då kommer man runt på 58
kast.

Det finns olika typer av frisbee´s beroende på vilket avstånd man ska kasta på. En
tävlingsspelare bär på en väska med 20-30 olika discar, alla olika beroende på hur hålet ser ut. Vid långa kast
används en ”driver”, som de duktiga kastar över 100 meter med! Sen finns det ”midrange” och ”putter-discar”.
Grovt sett kan man skilja de olika discarna på tjocklek, där de tunnaste är gjorda efter flygplansteknik för att flyga
långt. En putterdisc är betydligt tjockare och stabilare för korta kast. En disc kostar runt
från 100-300 kr, men för att börja behöver man inte köpa på sig en massa olika discar.
Ett nybörjar-set kostar runt 300 kr och allt efter man utvecklas, köper man mer
avancerade frisbee´s som passar sin kastteknik.

Denna sport har blivit stor på Swedpaper, där många anställda börjat spela (15-20
personer) och därför startas den nya sektionen upp i vår Korpsektion. Det är en
utmärkt sport för att komma ut i friska luften, få en promenad på cirka 8 kilometer och
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Efter tuffa matcher i både grundserie och slutspel, så stod Johan.L/ Fagge mot Johan.H/ Henke i finalen.
Johan och Fagge vann. Grattis
Tack för visat intresse och väkommen alla intresserade till höstens turnering.

Badmintonturnering.

Henrik Skog

ha lite roligt tillsammans med några kompisar. En 18-håls
runda tar ungefär 90 minuter att gå. Och likt golfen finns det
ett handicapsystem som nyttjas för att jämna ut spelstyrkan
mellan varandra.

Låter detta intressant och roligt, varför inte komma när
Göran ”Klacken” Larsson kör prova-på-dagar?

Gävle Frisbee tar gärna åt sig att arrangera företagsgolf eller om ni önskar använda Trivselpengarna för en trevlig
stund i det fria. Det kostar 100 kr/person och då ingår att låna discar samt instruktör.
Vill man köpa discar så har klubben även ett begränsat antal begagnade till salu.
Har ni frågor om detta, skriv då till Göran på: klacken@bredband.net eller ring på mobil: 070 - 673 38 86

Er man inom sportvärlden, Ola Carlson

Prova-på-dagar
11 juni klockan 11-13 samt klockan 17-19, 12 juni klockan 11-13
Lånediscar finnes, det enda som behövs är lämpliga kläder och skor!
Ingen föranmälan behövs! Tiderna gäller oavsett väderlek!
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Återigen har Sociala Fonden
bjudit på en föreläsare av klass,
mästerkocken Paul Svensson,
känd från TV samt att han
driver Fotografiska
Restaurangen i Stockholm. Ni
som var där kanske förstår mig,
när jag ska försöka återge
denna energiska Paul och hans

brinnande intresse för mat och framförallt vegetariska
maträtter. Jag vet inte om vi tidigare har haft någon
föreläsare som talat lika mycket med kroppen som med
munnen. Men det var en otroligt intressant och tänkvärd
föreläsning!

Paul Svensson 44 år, bosatt i Stockholm men uppfödd i
Mörarp, några mil utanför Helsingborg eller
”Bonnalanne” som han kallade det. Han är sambo och
har 3 barn, älskar idrott generellt, löper på sommaren
och åker skidor på vintern. Det inte många vet är att,
Paul var elitgymnast fram till 18 års ålder!

När han var ung ville han bli murare, likt sin far, och han
läste Tekniskt Program i gymnasiet. Efter det hamnade
han på KTH och studerade ”Väg och Vatten” innan han
blev inkallad till lumpen, Flottan. Det var först där som
intresset för mat uppstod och han fick en utbildning som
hette ”Mintes” under 15 månader. Efter den militära
utbildningen flyttade Paul till England-93 och blev
kocklärling. Där fick han lära sig konsten att nöta,
utmana gränser på smaker och utvecklas som kock. En
god maträtt ska innehålla ”sött, salt och syrligt” för att
vara riktigt bra!
När han var ung åt Paul mycket ål. Hans farfar var
”ålafiskare” och det var viktigt att äta mycket ål och lite
grönsaker. Så hela uppväxten präglades maten av lite
grönt på tallriken, då husmanskost sällan innehåller
sådant. Ofta tar vi en ”sideplate” med grönt och då är
det oftast kål, majs, morötter, tomat, gurka och så
vidare. Dessa grönsaker är sällan av den bästa kvalitén.

Jag frågade varför man får så små rätter på fina
restauranger och på det svarade Paul att, ”man förväntas
äta många olika rätter”. Äter man kraftiga rätter blir man
mätt snabbare! Smaklösa rätter är enbart bukfylla. Förr i
världen fick man lära sig att lämna lite mat kvar på
tallriken, om man var nöjd med maten. Numer ska man
helst slicka av tallriken för att visa hur gott det var, lite
överdrivet. Går man på en fin restaurang, då bör man
beställa flera mellanrätter för att bli mätt och för att få
den rätta smakupplevelsen.

Paul älskar att laga mat och är även kock i sitt eget hem.
Det blir oftast på helgerna på grund av sitt arbete. Jag
frågade Paul om inte barnen blir bortskämda med god
mat och hans svar var underbart! ”– Sonen var och lekte
med grannens barn, grannen är läkare. När sonen kom
hem berättade han att, han hade ätit den godaste
maträtten någonsin! Han hade fått ris, fiskbullar och
soja.” Ridå!! Ibland är det enkla så himla gott,
underskatta inte det!

Får Paul välja, lagar han en pasta med tomatsås och
parmesan. Och det får inte vara vilken tomat som helst
utan det ska vara egenpressade ”Sanmarsano tomater”!

Det finns otroligt många olika grönsaker av samma sort!
Visste ni att det till exempel finns cirka 400 olika
rödbetor och över 1000 olika morötter, alla med olika
smaker och konsistenser!
Folk ringer ofta hem till Paul på helgerna och frågar om
tips på maträtter utefter vad de har i kylskåpet. Ett tips
för att utveckla sin matlagning är att, jobba er ur
kylskåpet och laga mat av det som finns i kyl och frys
innan ni handlar. Då kommer ni att skapa många nya
spännande rätter! Att stoppa in en oskalad lök i ugnen
med instucken termometer och låta den vara inne tills
innertemperaturen nått 93 grader, ger en helt ny
smakupplevelse! Alla grönsaker har sin perfekta
innertemperatur, gäller bara att ta reda på vilken den är.
80% av affärernas grönsaker är smaklösa, det finns så
många bättre varianter!

Det bästa som finns är att mjölksyra svamp! Man får
fram så mycket mer smak och den blir ännu godare att
äta. Att använda mjölkprodukter som har passerat
utgångsdatum innebär inte att de är dåliga. Tvärtom, de
är alldeles utmärkta till att använda till olika såser och
gör dessa ännu godare!
Köttet vi köper är oftast smaklöst. Vi är generellt rädda
för smakrikt kött typ, get/killing, insekter, föräldrafåglar,
drönarbi eller viltkött. En insekt består av upp till 60%
protein, bara så ni vet. Alternativa proteinkällor kan
också vara vegetabiliskt eller Havsväxter.

Den godaste korven är inte den som innehåller mest kött
utan den som är bäst sammansatt!
Trådarna på rotfrukter är otroligt smakrika. Många
grönsaker är kapade för att få plats i påsen vilket
innebär att, ofta lämnas den godaste delen utanför och
kastas på tippen. Blasten eller handtaget på rotfrukten
som många kallar det, har mer smak än det som är
under jord! Rabarberbladen ska vi dock passa oss för
eftersom de är giftiga på grund av oxalsyror.

Som avslutning vill jag ge lite bassning till er som INTE
kom på föreläsningen men hade biljett. Det var många
ville komma och lyssna på Paul Svensson som tyvärr
blev nekade.
Om man inte kan närvara och har blivit tilldelad biljett,
Gå in på Fondens hemsida och avboka biljetterna.! Då
kan någon annan intresserad få chansen att närvara. Jag
är medveten om att denna föreläsning låg under
Stoppveckan, men man kan ändå kosta på sig ett samtal
och avsäga sig sin plats. Men biljetten fick ni för en dryg
månad sedan och Stoppveckan har ni vetat om i
månader innan, så det är ingen giltig orsak. Skärpning
önskas på den fronten, tack!

Vid tangentbordet//Ola Carlson

Paul Svensson, kock
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Vågrätt
1: Häpen
4: Landet Down Under
9: Returer
10: På sådana finns hantverkare
12: Talas i alla länder
15: Har många gjort innan sommaren
16: Planera brott åt någon annan
17: Forsat
18:Hermelin
20: Språkas
23: Laddas i musköt
24: Får Räddningstjänsten göra en ibland
25: Blev Mora från SHL
26: De rår man om

Lodrätt
2: Begagnade
3: Sådan värmer kalla dagar
4: Blir ett djur
5: Äter fåglar på vintern
6: Smeknamn
7: Finns med
8: Ska böcklingar helst vara
11: Stillasittande
13: Övade sig Robin Hood på
14: Viras på hockeyklubban
19: 21 uttalat
21: Kan nyckel vara
22: Sjukligt glömsk

Sommartävling år 2019
4 5 6 7 8

9

321

 10  11 12 13

 14

 15 16

17 18  19

 20 21 22  23

 24

25  26

Fyll i korsordet så kan ni vinna fina priser. Vi lottar även ut ett pris till er som inte har alla rätt.

Skicka in lösningen till Papperstreans expedition senast den 24 augusti.

Namn  ________________________________________________________________

Avdelning _____________________________________________________________

Telefonnummer _________________________________________________________
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SPORT
Fredag 7 juni från Frövi och Gävle Fotboll: Sverige – Malta Matchen börjar kl 20:45.
Pris: Kostnaden är 240 kr och skattepliktig förmån 255kr per person.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan) Max 4 biljetter per sökande.
Några biljetter kvar, först till kvarn gäller.

EVENT
Fredag 30 augusti från Frövi och Gävle till Dalhalla och The Hives, Mando Diao, The Sounds
Tre av Sveriges bästa liveband, The Hives, Mando Diao och The Sounds
intar Dalhalla. Välkommen till en exklusiv och helt unik rockkväll!
Biljetterna är placerade på kategori grön sektion B.
Pris: 850 kronor och skattepliktig förmån 915 kronor.
I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 9 juni.

Lördag 19 oktober från Frövi och Gävle: En värsting till syster.
Nu kommer äntligen feelgood musikalen En värsting till syster till Sverige.
Det är en gudomligt rapp, rolig och musikalisk komedi, baserad på den
storsäljande filmen Sister Act från 1992 med Whoopi Goldberg i huvudrollen.
Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 1 september.

Lördag 16 november från Frövi och Gävle: Häxorna i Eastwick.
Denna humoristiska musikal bygger på John Updikes kultfilm Häxorna i Eastwick
med Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon i rollerna.
År 2000 hade musikalversionen världspremiär i London på anrika Theatre
Drury Lane. Nu har den prisade musikalen uppdaterats och kommer i sin nya
version ha premiär i Stockholm den 19 september 2019.
Medverkar gör också välkända ansikten som Sussie Eriksson, Jan Mybrand, Hanna Ulvan och Martin Rede Nord
tillsammans med en stor ensemble och orkester.
Pris: 650 kronor och skattepliktig förmån 650 kronor. I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 29 september.

MÄSSRESOR
Bo och bygg samt underbara barn
Lördag 12 oktober. Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 18 augusti.

Allt för hälsan och Sthlm Food and Wine
Lördag 9 november. Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 29 september

Max 6 biljetter per sökande. Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.

På gång med Sociala Fonden...
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LOKALA EVENT
Välkommen till succékonserten Från Broadway till Duvemåla - en föreställning
som turnerat för fulla hus runt om i hela Sverige sedan 2016.Här drabbar stora
röster och stora känslor samman i ett musikaliskt pärlband av de största och
mest älskade hitsen från musikalernas förtrollade värld. Det är med stolthet vi kan
presentera några av Sveriges absolut främsta musikalartister tillsammans på en och
samma scen. Dessa har huvudroller i bagaget från bland annat Phantom of the Opera, West Side Story, Kristina från
Duvemåla, Cats, Broarna i Madison County, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady, Rent, Jekyll &
Hyde, Livet är en Schlager, La Cage aux Folles och Sound of Music. I höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila
Adéle, Niklas Asknergård och Malena Tuvung.  Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till vår nya
solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta och bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa
sångare av tidningen Sweden Rock Magazine.

Söndag 22 september: Från Broadway till Duvemåla, Gävle Konserthus
Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr. Fullbokat

Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla, Örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8. Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kr.
Några biljetter kvar, först till kvarn.

Vintergalan
Vintergalan är en show utöver det vanliga, med Sveriges artistelit!
Årets artister är Jill Johnsson, Molly Sandén, Robert Pettersson
[Stiftelsen/Takida], Pernilla Wahlgren och Eric Gadd.
Konferencier är Kenny Mattsson.
Det blir en helkväll med underhållning från ankomst till hemgång.

Fredag 6 december: Conventum, Örebro
Pris: 555 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i bakkant
av parkett.
Sista ansökningsdag 20 oktober

Fredag 20 december:
Göransson Arena, Sandviken
Pris: 560 kronor och skattepliktig förmån 565 kronor.
Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i mitten av parkett.
Sista ansökningsdag 20 oktober

För båda eventen gäller 18 års åldersgräns och max 2 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida,
fler event kommer till löpande!

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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Kristina Knuts PM 4-5

Tack!
Tack till all uppvaktning
i samband med min pensionering.

Lars-Olov Eriksson PM 4-5

Tack!
Tack till all uppvaktning
i samband med min pensionering.

Roger Hagman Renseriet

Tack!
Tack till alla arbetskamrater för den
fina 50 årspresenten  jag fick.
.

Roger Andersson Massabruket

Tack!
Tack till all uppvaktning
i samband med min pensionering.

Tack!
Ett stort tack till alla för
uppvaktningen vid min pensionering.

Anita Saaristo SP 4

Kimmo Visuri Blekeriet.

Tack!
Tack till all uppvaktning
i samband med min pensionering.
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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
Pappers Avdelning 3  Tel: 070-7950518
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