
Det brobyggande NYHETSBREVET 
NR 3 september 2019 

 

 
PoddPremiär Fiberfabriken - första avsnittet ”Bögen på Bruket”  
Fiberfabriken är här. Så roligt att ni ska få ta del av resultatet. Första avsnittet av sex diskuterar vi: Hur lätt är 
det egentligen att komma ut som bög i en värld fylld av maskiner, män och machoideal? Emma Knyckare 
besöker Katrinefors Bruk i Mariestad och träffar Fredrik Marcusson, som väntade nästan 30 år innan han 
vågade ta steget ut ur garderoben inför sina arbetskamrater. Osäker på vad som väntade.  
Tillsammans med artisten Oscar Zia, som gjort sin egen resa, tittar  
de runt bland pappersmaskinerna och diskuterar jargong, HBTQ-frågor  
och attityder i förändring.  
Podden finns där poddar finns eller så klickar du bara på länken  
iTunes    https://apple.co/2nTsXDe  
Spotify:  https://spoti.fi/2mhPQ35 
Acast:    https://bit.ly/2n4HwDY 
Naturligtvis har vi en rörlig filmsnutt med.  https://youtu.be/iSHt8-2si1U 
Trevlig titt- lyssning! 
 

 

Framtid - UNG19-konferensen på Runö är igång  
Just nu IDAG har vi samlat våra UNG-ambassadörer på Runö. 
77 UNG-ambassadörer från olika avdelningar från norr till söder ska peppas och 
preppas att ta sig an framtidens uppdrag inom Pappers.  
 
När dom åker från Runö ska de hem till sina egna avdelningar och känna sig 
inspirerade och självsäkra i varför man är en UNG-ambassadör för Pappers. 
Deras uppdrag blir att bland annat berätta om UNG2020 i Stockholm och ta med sig 
alla under 30år. Och vem vill inte åka till huvudstaden, FÅ resa, boende, mat (betalt) 
och gå på otroliga föreläsningar av kändisar plus en världsartist som uppträder.  
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Projektgruppens kontaktuppgifter 

Pappers facebooksida  

UNG2020-Instagramkonto 
 
Facebooksida för ambassadörer i Pappers 

Vill du ha nyhetsbrevet och/eller lämna intresseanmälan till eventet 2020 Signa upp här 
 

 

🌹🌹Med varma peppigga hälsningar från höstrusket på Runö🌹🌹 

Pauline Hylander 

Projektledare på Förbundskontoret för UNG2020 
 

https://www.pappers.se/ung-2020/kontakt
https://www.pappers.se/ung-2020/kontakt
https://www.facebook.com/svpappers/
https://www.instagram.com/p_ung2020/?hl=en
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdATmLZeKB1xCnjZAhOKmFd2bZppUMzZLT1BZMlIwMElMQVVRM1dZTUZDTDJQMy4u
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