
- 1 -

Förhandlingar
Läs om det senaste.
sidan 5-6

Ordföranden
har ordet
Besparingsprogrammet
med mera.
sidan 3-4

Jultävlingen
Vem vann.
sidan 16

Redaktionssida 2
Ombudsträffar 7
Årets skuddsombud 10
Flemton 11
Studier 12-13
Sociala Fonden 17-19
Teater 20

Barncancer
Var med och sponsra.
sidan 15

Pappers Ung
Läs om de senaste.
sidan 14

Nr 1 Januari 2020 Årgång 37

Barnjulfest
Bildreportage
sidan 8-9

Nu pågår diskussionerna
mellan Pappers och
Företaget om hur
övertaligheten kan lösas.

Läs mer på sidan 3-4

Barnjulfest för 72:gången
Fler bilder på sidan 8-9



- 2 -

Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  5 Mars. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 2 Mars.

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 Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

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

Håll ut!
Snart så

börjar det.
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Hej igen!
Verksamheten är igång igen efter långhelgerna och ett nytt
verksamhetsår står på agendan.
Nu handlar det mesta om den fortsatta processen gällande
övertaligheten på företaget. Men vi har också en hel del annat
på gång, bland.annat avstämningar med Förbundet kring
pågående avtalsrörelse och om Pappers Ung 2020, lokala
förhandlingar med BillerudKorsnäs och Göranssons,
koncernövergripande MBL-förhandlingar och Pappers
distriktsmöte i Gävle-Dala med mera.

Besparingsprogrammet
Ni har kunnat följa processen via treans hemsida, men jag tänkte lite kort återge läget nu.
Processen fortsätter kring övertaligheten på företaget utefter förhandlingarna gällande
kostnadsbesparingsprogrammet. En övertalighet som facken inte anser finns.

Nu pågår i alla fall diskussionerna mellan Pappers och företaget om hur övertaligheten kan lösas.
Vi  håller på att gå igenom LAS-listan och Pappers har också under en tid samlat in
intresseanmälningar från medlemmar och skickat till företaget, det vill säga om företaget kan tänka
sig en ekonomisk lösning för att hantera en del av övertaligheten. Pappers fortsätter att ta in
intresseanmälningar från  medlemmar. Kontakta mig omgående om intresse finns via mail, sms: eller
ring. Företaget tar däremot inte emot intresseanmälningar från enskilda anställda.
Vi har även haft Förbundet på plats för att diskutera och förbereda övertalighetsfrågan. Då passade
vi  också på att diskutera andra frågor, bland annat den påbörjade avtalsrörelsen, U-tidsfrågor och
andra avtalsfrågor som är ganska heta här på Karskärsfabriken.

Företaget har påbörjat samtal med medarbetare om ”erbjudanden” Av erfarenhet från tidigare
neddragningar så har de här samtalen varit av blandad karaktär. De kan vara både bra och mindre
bra, rentav bedrövliga. Därför ska Pappers delta på alla samtal som företaget genomför för att
kunna stötta medlemmarna om det skulle behövas.

Pappers och företaget har också träffat TSL-omställning för att förbereda hanteringen av
övertaligheten. Vad är då TSL-omställning för något? År 2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett
avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades.
TSL:s omställningslösning gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-
förbund. TSL:s mål är att alltid hitta en lösning för privatanställda arbetare som sägs upp på grund
av arbetsbrist. TSL erbjuder ett individuellt stöd till de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist
och tillhandahåller jobbcoacher. Förutom att ge hjälp på vägen mot ett nytt jobb kan de bistå med
hjälp i kontakt med myndigheter till exempel Försäkringskassan samt utbildningsinsatser.

Det här är inte roligt för någon av oss. Men förhoppningsvis kommer vi att ta oss igenom den här
förändringen till slut. Frågan är bara hur med allt som nu ska ske på ganska kort tid bland annat
stora utbildningsinsatser med långa upplärningstider för att klara kompetensväxlingen, minska
entreprenörskostnaderna, förändra arbetssätten och under resan skicka hem personal.
Inom cirka ett år är vi 30 färre på kollektivsidan. Färre medarbetare ska då klara samma och till
och med flera arbetsuppgifter. Jag hoppas verkligen att vi slipper vara med om allvarliga olycksfall
eller andra ödesdigra konsekvenser på grund av personalreduceringarna.
En sak är i alla fall säker och det är att vi kommer att kriga för Pappers medlemmar så långt det
bara går.
Medlem i Pappers står aldrig ensam! Följ fortsatt process på treans hemsida!
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Extra Medlemsmöte
Ett extra medlemsmöte genomfördes i veckan. Vid det
välbesökta medlemsmötet redogjorde vi lite om läget
och fortsättningen på processen gällande övertaligheten
på företaget. Frågorna är många och stämningen är allt
annat än bra. Det märks och hörs att många
medarbetare är förbannade över företagets
befattningsreduceringar vid Karskär, eftersom vi redan
idag går på knäna.
Likaså att fördelning av kollektiv / tjänstemän blev så
skev och att kollektivet återigen får ta den största
smällen av befattningsreduceringar. Nu får det vara nog!

Vi behandlade även andra viktiga ärenden. Bland annat
valdes Emma Magnusson och Simon Walldén in som
ledamöter i Papperstrean Ung. Mötet beslutade även
bevilja ett anslag på 8 000 kr till Familjeslanten och dess
verksamhet.

Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen har rullat igång.
Den 20 december lämnade Pappers över sina krav.
Det är massor av bra idéer som gör arbetsgivarna
bättre. Pappers tog också emot arbetsgivarnas krav
inför avtalsförhandlingarna.
Vad ser vi för krav från arbetsgivarna?

Pappers ordförande Pontus Georgsson skriver lite om
det i hans senaste krönika:
Bland annat vill arbetsgivarna minska fackets inflytande
över lönen, tiden och arbetsmiljön.
Flexibilitet avseende arbetstid, lön och ersättningar samt
bemanning är i detta hänseende prioriterat.”
I samband med huvudsemesterperioden förläggs
ATK-ledighet endast efter överenskommelse mellan
arbetsgivare och arbetstagare.”

Ett krav som kan verka harmlöst men som begränsar
den makt du som anställd har över när ATK-ledigheten
ska tas ut. Det är den enda ledigheten du har en reell
makt över.
Pappers har i stället överlämnat krav på ökat inflytande
över ledigheter. Här kommer avdelning 3:s fråga upp,
nämligen om du har jobbat övertid ska du ha rätt att
lägga motsvarande tid till kompbanken, och du ska ha
rätt att ta ut den. Pappers vill skapa en större frihet för
individen att ta ut ledig tid.

Industriarbetsgivarna ser ett behov av att stärka
kollektivavtalets regler om individens ansvar för
säkerheten. Känner vi igen den frågan?
Arbetsgivarna vill flytta ansvaret för om olyckan är
framme till dig. De kanske tycker att de gjort tillräckligt,

men det tycker inte vi. Pappers vill däremot samverka
för ännu bättre lösningar vad gäller arbetsmiljöutbildning,
introduktion vid nyanställning och vid återkomst efter en
längre frånvaro.

Tillsammans med tjänstemännen inom branschen vill
Pappers se en uppryckning när det gäller
arbetsanpassning och rehabilitering. En bättre
arbetsmiljö är målet och det genom ett större
engagemang hos individen, inte hårdare piskrapp.

På sin agenda har arbetsgivarna också att minska
fackets makt och inflytande. Det blir extra tydligt när de
vill ha in en text i avtalet, som handlar om kraften i våra
lokala avtal. Om de får sin vilja igenom förändras
maktbalansen mellan parterna i sådan utsträckning att vi
inte riktigt kan se alla konsekvenser av det.

Ja vad säger ni? Jag tycker det ser ut som att det blir en
lång och stökig avtalsrörelse!

Fackens 72:a Barnjulfest
En positiv händelse varje år på Trettondagen är den
återkommande barnjulfesten. I år genomfördes den för
72:a gången med deltagande av barn, föräldrar, mor och
farföräldrar och andra anhöriga.
Läs mer om festen längre fram i detta nummer. Kom
ihåg att boka in den 6 januari 2021 då nästa barnjulfest
blir. Jag vill passa på att tacka alla inblandade för all
hjälp, ingen nämnd och ingen glömd.

Papperstreans årsmöte genomförs 25
mars – 2020,  på Winn Hotell
Snart är det dags för Papperstreans årsmöte igen! Om
någon funderar så är årsmötet flyttat ca en månad framåt
och kommer framöver att genomföras i mars. Lägg
redan nu in onsdag den 25 mars 18:00 i er planering så
ni kan delta. Vi kommer denna gång att genomföra
årsmötet på Winn Hotell.
Mer info kommer om det och när man kan börja anmäla
sig och vilken maträtt det finns att välja på.
Flera viktiga förtroendeuppdrag ska väljas, bland annat
Ordförande, Studieorganisatör och två Ledamöter
Nomineringsprocessen för dessa tyngre uppdrag
avslutas den 19 februari då vi har nästa avdelnings/
nomineringsmöte på Visitor center.
Boka redan in det nu!

Vi hörs och ses.
Ha de bra // Kjelle
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Företrädesrätter

Gällande företrädesrätter gicks igenom. För
närvarande är det två personer som uppnått dagar
motsvarande företrädesrätt. Samtliga har ett
pågående vikariat och innan dessa avslutas delges de
information om hur man gör anspråk på
företrädesrätt.

Sommarjobbslöner

Företaget lämnade ett förslag för justering av
sommarjobbslönerna för sommaren 2020.

Efter en ajournering återkom Pappers med ett
motförslag.

Då parterna inte kunde enas om vilken nivå som skall
tillämpas, beroende på att det centrala avtalet för
2020 ännu inte är klart, enades man om att avtalen
för sommarjobben 2020 skrivs i 2019 års lönenivå.
En justering får sedan göras retroaktivt.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg

Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Övrigt

a) Hantering lönegradsuppflyttningar

Pappers efterfrågade om Företaget förändrat
hanteringen av lönegradsuppflyttningar.

Företaget svarade att så är fallet och att gången nu är
enligt nedan:

1. Närmaste chef fyller i blanketten ”Förslag till ny
lön, Kollektivanställd” då en lönegradsuppflyttning är
aktuell tex efter genomfört befattningsprov. Chefen
signerar även dokumentet.

2. En dialog hålls med skyddsombud om den
föreslagna lönegradsuppflyttningen. Om
skyddsombudet gör bedömningen att den föreslagna
förändringen är okej signeras dokumentet.

3. Närmaste chef skickar blanketten till ansvarig HR
Business Partner.

4. HR Business Partnern kontrollerar dokumentet
och tar med det till avdelningens ledningsgruppsmöte
där signering görs av avdelningschefen om denna
anser att den föreslagna förändringen är okej.

5. Underlaget skickas till HR för att tas upp på nästa
ordinarie förhandling.

b) Betalning AHSO och Ordförande

Pappers lyfte frågan om justering av löneläget för
AHSO (Arbetsställets Huvudskyddsombud) samt
Ordförande om de efter årsmötet omväljs.

Företaget tog med sig frågan och lovade att
återkomma.

c) MK Våtändesoperatör

Pappers har tidigare lyft frågan om hur Företaget ser
på möjligheten att erhålla ett MK-tillägg när man gör
något som ligger utanför befattningen och undrade
nu hur statusen är för denna fråga.

Företaget svarade att de har frågan och
återkommer.

Förhandling
Pappers – BillerudKorsnäs (BK)

Nästa förhandlingsdag 28/2



- 6 -

Förhandling Pappers – Göranssons
Personalfrågor

Personalfrågor av olika karaktär diskuterades. Två personer har sagt upp sig.
Rekryteringen redan klar för dessa.
Ökad arbetsbelastning på befintlig personal på grund av hugghaveri i Skutskär
gör att man tar in extrapersonal.
Samordnare är inte tillsatta på alla skift ännu (5-skift).

Övertid/U-tid 2019

Pappers efterfrågade en övertids/u-tidsredovisning för 2019 från Göranssons.
De lovade att skicka över materialet så fort det är klart.

C-kortskrav 2+5 skift

Alla nyanställda skall ha C-kort. Befintlig personal som inte har C-kort erbjuds att ta detta.

Introduktion för nyanställda

Pappers frågade hur introduktion av nyanställda fungerar på Göranssons.
Företaget svarade att det berörda skiftlaget informeras.
 Introduktionsplan upprättas för varje individ.

Avskrivning av U-tid vid sjukdom

Pappers frågade Göranssons hur det fungerar med avskrivning av U-tid vid långtidssjukskrivning.
Göranssons svarade att man följer skrivningen i lokalavtalet.
Vid korttidsfrånvaro skall den inplanerade U-tiden avskrivas.

      Apropå Bruksdagarna
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     Julträff med skyddsombuden
Innan jul hade vi återigen en heldags informations och utbildningsträff för våra skyddsombud.
Platsen även denna gång var Scandic Hotell Väst. Inbjudna gäster och föredragare var fabrikschef Ing-Marie
Andersson-Drugge och förhandlingsombudsmannen Lasse Wåhlstedt från Förbundet.

Till årets skyddsombud valdes Stefan Holm och Joel Sjödin som gör ett bra jobb som skyddsombud för UH och
Teknik. De är också med och drog ett stort tungt lass vid MBL-förhandlingarna gällande
kostnadsbesparingsprogrammet.

Vi fastställde också ombudsvalet och tackade alla avgående skyddsombud för alla år de varit med.
Vi tackade också alla andra duktiga hårt arbetande skyddsombud för ännu ett verksamhetsår.
De gör ett jättejobb utöver sitt ordinarie arbete.

Tack!
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Fackens årliga julfest har åter genomförts nu för 72:a gången och den 17 gången i föreningshuset.
Även i år genomfördes barnjulfesten med samma upplägg som förra året. IK Huge och deras ungdomslag i hockey
U 15 samt deras föräldrar, fick uppdraget att leda oss genom festen vilket de gjorde på fantastiskt bra vis. De fixade
med musik och dans kring granen, visade film och serverade fikasugna barn och anhöriga.
Tomten delade ut ca 115 godispåsar vid hemgång av de 135 biljetterna som delats ut.
Som vanligt vill Barnjulfestkommittén tacka alla som varit med och bidragit och gjort denna tillställning till en stor
begivenhet. Likaså ett tack till alla barn, föräldrar, mor och farföräldrar eller andra anhöriga som tar chansen till en
svängom på dansgolvet som faktiskt gör denna tillställning till en enda galaföreställning för barn, föräldrar och andra
anhöriga.

Ett speciellt tack till
Göran ”Klacken” Larsson som barnjulfestansvarig höll i denna trevliga tillställning.

Portvakten och Fredrik Karnatz på HR för all hjälp med biljettutdelning.

Tarja vid Pappers expedition för förberedelser och beställning av material och biljettutdelning.

Företaget BillerudKorsnäs AB som står för kostnaden av godispåsarna, hyra av ljudanläggning och lokalerna.

PIRAB som på sedvanligt maner ser till att vi får en fin julgran inburen och klädd.

Tomten T P ställde upp som tomteersättare och genomförde uppdraget perfekt.

Huge hockey U 15 och deras föräldrar.

Alla fackliga representanter som är med och bidrar och gör denna tillställning möjlig år efter år.

Inte att förglömma, viceordförande Michael Wallins otroliga jobb med att fixa så allt fungerar!

Som ni förstår så är det många som drar sitt strå till stacken för att detta skall fungera i slutändan.
Ett stort tack till er alla som deltog och som hjälpt till och gör det till den fest som det återigen blev.

Kom ihåg att planera in 73:e barnjulfesten som genomförs nästa år den 6 januari 2021 i Föreningshuset.

Barnjulfestkommittén
”Klacken”, Walle, Kjell, Ulrika,

Barnjulfesten 6 januari
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Grattis!

På sedvanligt vis har årets skyddsombud
utses av SHSO Peter Karlsson. och för det
gångna året blev det återigen två personer.

·   Dessa tilldelas priset för sitt stora engagemang för sina arbetskamrater under året.

·   Utöver detta har Stefan och Joel varit ett ovärderligt stöd till
förhandlingskommittén i arbetet med besparingsprogrammet.

   Joel Sjödin och Stefan Holm får i år denna utmärkelse.

Joel Sjödin     Stefan Holm Peter Karlsson
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken kärade lång-och kortbeningar, pälsbärare och hårlösa.
Hoppas ni morr brö så här efter storbenhelgerna, och att ni liksom jag och
husse lade på er ett fettlager inför vårens övningar. Har ni inga övningar
planerade så sätt igång att planera för hundan! Sitt inte där med hängnäsa,
agera! Agility, höll jag så när på att säga. Göra tricks och konster ni vet, som ni
människor vill att vi hundar ska göra. Kanske som kompensation för att andra
försöker att få er att göra konster och krumsprång? Jag vägrade göra tricks åt
husse – fast ibland hämtar jag hans ena toffel – och det tycker jag inte ni ska
göra heller. Varken åt husse eller någon annan. Får ni bra betalt så kan ni
överväga saken, om ni inte äventyrar er säkerhet. Det är för lite olydnad rent
allbent, tycker jag.

Och nytt år har vi fått sedan ni sist hade det tvivelaktiga nöjet att höra från mig. Att ni blivit ett år äldre kan man ju
verkligen inte låta bli att tro när man ser er, ben att jag blivit sju år äldre kan man ju absolut inte hundvika att låta bli
att tro. Jag har ju bara fått tre nya grå hår, inte sju!

Och grönt och skönt var det hunder Julen, till mångas förtret. Fast jag gillar det, för det var tillräckligt varmt för att
jag skulle hitta gegga att rulla mig i, innan husse hann stoppa mig. Ben jag hoppas som sagt att ni åt mycket grisstjärt
med senap på, och gjorde något kul under Julen, så att ni kunde glömma neddragningar och annat elände ett tag.
Eftersom det är barmark så kanske ni plockade kottar och kastade på varann som flirtkulor, så att ni liksom fick en
nytändning. Inte bara i samlivet, utan även i Juleljusen – fast utan öppen låga naturligtvis.

Neddragningarna drabbade ju även Tomten, benrättade han när jag råkade stöta ihop med honom på bakgården på
Julaftonskvällen. Han hade inga renar, så Jag frågade var han gjort av dom. ”Flygfodret kostar för mycket”, muttrade
han sorgset, på bruten tyska. ”Så nu körde jag igenom biltvätten på väg hit, så att släden blev renhjord.” Sa han, och
såg med ens lite gladare ut.

Har ni gjort som husse, och tagit ut ett nytt gymkort? Han tänkte försöka komma i samma badbrallor som i somras.
Han tycker att det låter lite djuriskt på gymmet så det gillar han som den djurvän han är. Det stånkas och grymtas
och stönas så han känner sig lite som en storbonde när han går dit. Eller som en bonntjyv, åtminstone.

Ljusare har det blivit sen sist, ben det gillar inte husse än så länge, för nu syns det att han har ketchupfläckar på
långkalsongerna. Och ännu ljusare blir det tills vi hörs nästa gång, förhoppningsvis även på det privata planet.

Ha det bra så länge, och var snälla mot varann. Bjud någon intet ont anande på markelianer och knosis-mosis.
Fast innan jag slutar vill jag säga det här: Det här!  Och yla gärna en hälsning från mig till din trebrylling i Salsåker,
Lurkhanen Jöngert. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Hej!
Nytt år med nya och gamla utmaningar. Vad är det som
händer för närvarande i Studiekommittén?
Vi håller på som bäst att träffa ombudsgrupperna för att
informera om studieplaneringen för 2021.
Fabriksplaneringen och Produktgruppen har vi redan
träffat och Underhåll och Massaproduktion återstår.
Själva studieplaneringen utförs på de nästkommande
ombudsmötena under våren.
Det finns ett antal grundutbildningar som alla
skyddsombud skall gå. Naturligtvis skall man upprätta
en rimlig utbildningsplan för alla som är genomförbar.
Hur den ser ut kan skilja sig beroende på hur det ser ut
för den berörda. En sak är nog ganska klart, det tar flera
år att gå alla grundutbildningar! Man behöver sålunda
inte vara rädd att man måste gå alla så snabbt som
möjligt. Först i mål vinner inte. Min erfarenhet är att det
inte är så bra att utbilda sig i för snabb takt. Det är
viktigt att det även skall fungera med familjen, fritiden
och arbetsplatsen för att det skall bli så bra som möjligt.

Finns det något du som fackligt ombud funderar över,
tveka då inta att fråga när vi kommer på besök eller om
du skickar frågan till Studieorganisatören på e-
postadressen som finns lite längre ner på sidan.

Möte med studiekommittén 2019-01-22.
Studieplanering 2021.
Studiekommittén diskuterade 2021-års studieplanering
och vilka frågor man skall fokusera på denna gång. En
fråga som varje år kommer upp är hur man får betalt när
man deltar på en utbildning. Det finns flera sätt som man
får betalt på men grunden är att man inte skall förlora
något ekonomiskt när man åker iväg på utbildning.

Betalning när du åker på kurs.
Betalning enligt förtroendemannalagen (FML):

Arbetsgivaren betalar faktiskt förlorad arbetsförtjänst.
Man registrerar i tidsregistreringssystemet att man har
facklig ledighet med betalning och får då betalt av
arbetsgivaren som om man hade varit på jobbet dvs.
man får samma betalning som om man hade jobbat och
man förlorar inget. Här behöver man inte göra så mycket
mer än att vänta tills lönebeskedet kommer och titta att
det blivit rätt.
Om man går en utbildning på en dag man är ledig från
jobbet och får betalt enligt FML då får man ingenting
från vare sig arbetsgivaren eller Förbundet. Vi i
Papperstrean har något som vi kallar fritidsersättning.
Om du deltar på en facklig verksamhet så som en
utbildning, ombudsträff eller dylikt och inte får någon
betalning så får vi 800 kr för en heldag och 400 kr för
en halvdag och för att få detta måste du kontakta din
fackexpedition så hjälper dom dig att fylla
uppdragsredovisningen för detta.
Får du betalt med utbildningsarvode eller stipendie så får
du betalt enligt nedan fastställda summor 2020.

Arvode och Stipendie 2020
Utbildningsarvode och Stipendie  Vecka 6840 kr eller
4620 kr    Dag  1368 kr eller 928 kr Timme  171 kr
eller 116 kr

Hur du får betalt när du går en utbildning står i kallelsen
till varje utbildning. Får du utbildningsarvode eller
stipendie måste du kontrollera hur stort avdraget på
lönen blir och jämföra detta med hur stor ersättning du
får från Pappers. Är ersättningen större än löneavdraget
är det bara att gratulera men är ersättningen mindre än
löneavdraget skall du skriva en uppdragsredovisning och
där fylla i mellanskillnaden mellan löneavdraget och den
ersättning du får från Pappers. En uppdragsredovisning
kan man skriva digitalt på nätet eller på en blankett som
man får på utbildningen. Oavsett på vilket sätt man fyller
i uppdragsredovisningen skall den skickas till
Förbundskontoret. Finns det något du undrar över så
kan du alltid fråga handledaren på utbildningen eller din
studieorganisatör när du kommit hem.

Studieplanering med Produktgruppen.
Studiekommittén träffade Produktgruppen för att
informera om årets studieplanering och svara på frågor
till ombuden. Studieplaneringen kommer genomföras på
nästa ombudsmöte för Produktgruppen den 11 mars.

Nästa möte. 8 april 2020 i VU-rummet på 152:an då
man även träffar Massaproduktion på deras
ombudsmöte.

Datum då Studiekommittén kommer till våra
ombudsgrupper på besök under 2020.
8 april (Massaproduktion)., 26 augusti (Underhåll).
4 november (Fabriksplanering).
Studieplanering 2021.
Tidpunkter och ansvariga för respektive ombudsgrupp.
Fabriksplanering: 4 mars. Ansvarig Sandra.
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Produktgruppen: 11 mars. Ansvarig Janne.
Underhåll: 29 januari, 1 april. Ansvarig Tomas
Massaproduktion: 12 februari, 8 april. Ansvarig Mattias
och Kjell.
Aktuella utbildningar & träffar 2020!
Studiekommittén: 8/4, 26/8, 4/11
Pappers miljökurs steg 1 & 2: Steg 1 10-13/3, steg 2
31/3-2/4 på Runö Folkhögskola i Åkersberga.
Sista anmälningsdag 31/1-2020.
Lag & Avtal steg 1 & 2: Steg 1 15-17/3, steg 2 15-
17/4 på Lastberget i Bålsta. Sista anmälningsdag 31/1.
Ungdomskurs: 20-24/4 på Bohusgården i Uddevalla.
Sista anmälningsdag 13/3-2020.
Pappers Förbundskurs steg 1 & 2: Steg 1 1-4/9, steg
2 22-25/9 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 5/6-2020.
Pappers miljökurs steg 1 & 2: Steg 1 10-13/3, steg 2
31/3-2/4 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 5/6-2020.
Styrelseutbildning: 15-17/9 på Lastberget i Bålsta.
Sista anmälningsdag 5/6-2020.
Lag & Avtal steg 1 & 2: Steg 1 26-29/10, steg 2
16-19/11 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 18/9-2020.

Exempel på utbildningar på Runö Folkhögskola.
Det finns fler utbildningar i deras utbud.

Huvudskyddsombud 1:
8-10 juni, senaste anmälningsdag 3 april 2020.
31 augusti-2 september, senaste anmälningsdag 12 juni
2020.
Huvudskyddsombud 2:
9-11 mars, senaste anmälningsdag 21 februari 2020.
5-7 oktober, senaste anmälningsdag 14 augusti 2020.
Att informera och agitera:
11-15 maj, sista anmälningsdag 28 februari 2020. 31
augusti-4 september, sista  anmälningsdag 29 maj.
Retorik: 17-19 augusti, sista anmälningsdag 29 maj
2020. 16-18 november, sista anmälningsdag 4
september2020.

Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är
fritt att söka alla utbildningar på LO:s hemsida. Kallelser
till de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt
att skickas ut i god tid före sista anmälningsdatum. Du
kan redan nu börja fundera om det är någon av de
ovanstående utbildningarna som skulle passa. Gå gärna
in på Pappers och LO:s hemsida och titta om det är
något där som kan vara intressant för just dig.
Adresserna till dessa hemsidor finner du lite längre ner i
texten under länkar till studier. Kom dock ihåg att
snarast meddela mig när du anmält dig till någon av
utbildningarna.
Länkar om studier (finns även på vår hemsida,
www.papperstrean.se).

Pappersindustriarbetarförbundet: 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 anmäla sig till, gå
då in på Pappers kalendarium, se länken nedan. Där ser

du vilka kurser och aktiviteter som är inplanerade och
senaste ansökningsdatum för respektive aktivitet. För
närvarande finns inte allt för nästa år upplagt men det
kommer att föras in mer så fort detaljerna är klara.
Pappers kalendarium: https://www.pappers.se/kalender

Runö Folkhögskola. Genomför ett flertal
arbetsmiljöutbildningar. Gå in och titta på deras program
på Arbetsmiljöutbildningar: https://www.runo.se/
utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
Andra fackliga utbildningar: https://www.runo.se/
utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/

LO: Senaste nytt gällande LO:s utbildningsprogram är
att det nu från den 1 januari 2020 kan du även anmäla
dig till ”Insikter”. Insikter är en utbildning för fackligt
förtroendevalda och kommer vara en av Pappers
grundutbildningar och ligger efter förbundskursen i
pappers utbildningstrappa. 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.
Skriv in länkarna nedan så kommer du direkt till
utbildningsprogrammet som du kan anmäla dig till.
Arbetsmiljöutbildningar: https://www.runo.se/
utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
Andra fackliga utbildningar: https://www.runo.se/
utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/

Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu möjlighet att anmäla sig till
utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på
någon av ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig
direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande
till mig på studieorg@papperstrean.se snarast efter att
du anmält dig där du skriver: Namn.Telefonnummer som
jag kan nå dig om behov finns. Vilken utbildning du har
anmält dig till.Vem som genomför utbildningen,
exempelvis Pappers, Runö eller LO? När utbildningen
kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till
dig om det behövs.  Detta för att jag så snabbt som
möjligt får reda på när någon har anmält sig. Du kan
också precis som tidigare anmäla dig till mig. Fyll i
bifogad anmälningsblankett, skriv ut den och skicka in
den till mig precis som vanligt i ett internkuvert
adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas
Hjalmarsson Det går även bra att skicka via e-post
studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma
uppgifter som på anmälningsblanketten. Tänk på att jag
måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din
ansökan.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an
(Sociala Fondenhuset) och jag finns ofta där någon gång
på måndagar mellan 8:00–16:00 beroende hur jag
jobbar (A-Skift). Telefon: 026-19 10 53. E-post:
studieorg@papperstrean.se   Internpost i
internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas
Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson
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HÅLL UTKIK! Anmälan till eventet öppnar inom kort!

Anmälan sker via Pappers.se
Gå med i Facebookgruppen Papperstrean – UNG2020!

Där kan du ställa frågor och få löpande information från våra ambassadörer fram till eventet!

Papperstrean Ung

Kommande utbildningar för dig som är ung!
Pappers Ungdomskurs
Datum: 20 april 2020–23 april 2020
Plats: Uddevalla
Sista anmälningsdag: 13 mars

Kursen riktar sig mot er nya yngre medlemmar som inte tidigare har gått på någon ungdomskurs inom Pappers men
vill ni gå utbildningen igen - är välkomna att anmäla er igen. Träffa andra unga vuxna från hela landet.Ni får
grundläggande kunskaper som Pappers organisation och verksamhet. Inriktningen är att ge er insikt och kunskap om
hur man via egen aktivitet kan vara med och påverka utvecklingen på din arbetsplats och i samhället. • Vad är
Pappers? • Vi och Organisationen • Studiebesök på ett pappersbruk • Vad kan jag göra för att engagera mig?
• UNG2020 – Ett jätteevent för dig som är medlem i Pappers.

LO-utbildning - OM Facket
Datum: 26-27 februari
Plats: Falun
Sista anmälning: 7 februari
En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet
och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.
Innehåll: Människovärde, Unga arbetare och makten på arbetsmarknaden, Klass och rättvisa, Facklig aktion och
påverkan.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson

sandra.johansson@pappers.se

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut & Kraft
Per Thollin – PM4-5
Anders Edlund – Underhåll mek
Sandra Bogren Bohlin - Utlastningen
Simon Wallden
Emma Magnusson

Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.
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    För 6:e året Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: 23 februari 2020   Klockan 09.00 – 18.30

Plats: Gavlehov Alfa- och Novahallarna
Flick- och pojklag i ålder 8 – 12 år 67 u-lag deltar. Rekord

Matchtid: 11 och 13 minuter nonstop.
Ingen match får sluta oavgjort. Då blir det lottdragning.

Historia:
2015 80 matcher 234 mål. 2016 92 matcher 253 mål. 2017 90 matcher 213 mål.
2018 102 matcher 246 mål. 2019 95 matcher 270 mål. 2020 112 matcher ??? mål.

Under 5 år har cupen spelat in 498 269 kronor till BCF.

          VAR MED I MÅLSPONSRING
     Skänk 50 öre/mål = 1 lott.      1 kr/mål = 2 lotter.       2 kr/mål= 4 lotter osv

SKÄNKTA OCH SIGNERADE PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
Tre Kronor Matchtröja Channel Cup 2019. Damkronorna Matchtröja 2019.

SvFF P 18 Landslaget Matchtröja 2019.
   Gefle IF Matchtröja Brynäs IF Matchtröjor. SAIK Bandy Matchtröja. IFK Norrköping Matchtröja

Peppe Femling Skidskyttelandslaget Nummerlapp Holmenkollen. Tröja. Mössa.
Anna Magnusson Skidskyttelandslaget Nummerlappar Pokljuka. Halsduk. Stafettlaget Hochfilzen

Peppe Femling och Anna Magnusson Skidskyttelandslaget 2 Cykeltröjor
 Gävle Teater 2 biljetter till en föreställning, våren 2020 när programmet kommer.

     Mer information på GFF hemsida:  www.barnhjälperbarn.se barnhjalperbarn@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________________
HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN

 BARN HJÄLPER BARN Cupen söndag den 23 februari 2020 Gavlehov. Alfa- och Novahallarna
Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i målsponsringen:

Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller på ledig tid.

JA. Jag vill vara med i målsponsringen. Mitt bidrag är __________/mål (från 50 öre och uppåt)
TEXTA TACK! Avdelning ___________________________________
Namn____________________________________________Mobil/
Telenr_________________________________________
Adress___________________________________________ Post nr/Hemort
______________________________________
E-post adress______________________________________________________________________________

                  INSKICKAD TILL AVD 3: SENAST DEN 19 februari 2020
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Lyckliga vinnare i Julkrysset
1:a pris Bluetoothhögtalare Mikael Kütt, GTAS
2:a pris Liten brandvarnare Ellinor Andersson, Pensionär
3:e pris Batteriladdare med 4st AA-batterier Sofia Backlund, Processlab
4:e pris Powerbank 6700 mAh Mikaela Gustafsson-Bär
5:e pris Ståltermos samt mugg Sandra Lundgren & Anders Karlsson, Fiber
6:e pris Verktygs-set i 27 delar Johan Wickström, GTAS
7:e pris    Verktygs-set i 27 delar Anders Lundgren, PM-5

  Grattis alla vinnare
                   Priserna hämtas ut på 152:an under kontorstid.

Anders Blom
Pappers Avdelning 3  Tel: 070-795 05 18

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.

Fackliga Stödgruppen

Sune Karlsson Tekniker Lut & Kraft

Ett stort Tack för all hjälp vid min sjukskrivning
och pensionering till Peter Karlsson och
Kjell Olsson på Pappers avd.3
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FÖRELÄSNING
GRATIS Föreläsning Shahrzad Kiavash  ”Jag hade två val. Och jag valde att leva.”

2012 var Shahrzad Kiavash klar med sina studier på KTH
och hennes karriär hade just börjat. Hon tränade, levde
hälsosamt och umgicks med vänner. Som en blixt från en klar
himmel drabbades hon av en mycket allvarlig blodförgiftning,
meningokocksepsis.
Hon överlevde mirakulöst nog, men det gjorde inte hennes
underben. Efter mer än 40 operationer kunde läkarna
konstatera att benen inte gick att rädda och Shahrzad Kiavash
blev tvungen att genomgå en amputation av båda hennes
underben. Med denna nya, bistra verklighet hängandes över

henne hade hon kunnat välja att ge upp. Istället valde hon att samla sina sista krafter och upparbeta en drivkraft så
stark att hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare. Sommaren 2015 genomförde hon ett
triathlon, 1500 m simning, 40 km cykling och 10 km löpning med proteser och fick äntligen ta revansch på den elaka
sjukdom som drabbade hennne 3 år tidigare. Men hon tänker inte stoppa här! Boka ett föredrag med Shahrzad
Kiavash för att få en unik inblick i hur hon går, springer, cyklar och simmar vidare efter sitt livs största motgång.
31 mars Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – ca. 19.30 1 april Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30.
Sista ansökningsdag 23 februari.

EVENT

Från Gävle och Frövi Ola Salo Hamburger Börs 15 februari
Det finns rockstjärnor, det finns popstjärnor och så finns det Ola Salo.
Upplev Ola Salo upphöjt till 1000 och de odödliga hits han skrev under tiden med The Ark – En rockshow
extravaganza med extra allt. Storslaget, bombastiskt och spektakulärt är bara förnamnet. Så skruva upp
förväntningarna på max och räkna med ett stycke rockpoesi av finaste sort. Men framförallt, ställ in dig på en
extravagant helkväll med landets kanske mest karismatiska liveartist! Detta är något ni inte vill missa!
Pris: 865 kronor och skattepliktig förmån 865 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett  2rätters lunch och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande.  Biljetter kvar, först till kvarn gäller.

Annie på Intiman från Gävle 21 mars

Musikalen ANNIE är en känslofylld och rolig musikal som handlar om föräldralösa ANNIE som bor på barnhemmet
på Hudson Street i New York som drivs av den lätt alkoholiserade Ms Hannigan i 30-talets Amerika. ANNIE har
inte gett upp hoppet att en dag förenas med sina föräldrar. Med hjälp av en silvermedaljong och ett brev hoppas hon
hitta sin biologiska mamma och pappa. Titellåten TOMORROW som ANNIE sjunger, gav en tro på en gyllene
morgondag i depressionstidens pessimism.
Förutom himmelsk musik levererar ANNIE spänning, kärlek och feelgood. En helt förtrollande upplevelse för hela
familjen. Broadwaymusikalen fick hela 7 Tony Awards och blev bland annat utsedd till årets bästa musikal.
Pris: 420kr per person och skattepliktig förmån 420 kr per person.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Biljetterna är placerade på parkett rad 12-13. Åldersgräns: 5 år.
Max 4 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 2 februari.

På gång med Sociala Fonden …
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Från Gävle och Frövi Rhapsody In Rock, Dalhalla 15 augusti
Följ med oss för en riktigt minnesvärd konsertupplevelse i Dalhalla i sommar.
Den 15 augusti kommer Robert Wells och Rhapsody in Rock att äntra scenen
för den 60:e gången.Föreställningen Rhapsody in Rock har sedan 1998 framförts
hela 59 gånger i Dalhalla med 55 utsålda tillfällen. Senaste gången var år 2010 och
nu till sommaren är det alltså dags igen.Det blir en kväll att minnas där publiken tas
med på en musikalisk resa under en föreställning som är speciellt framtagen för kvällen i Dalhalla. Med sig har
Robert Wells en stor orkester med musiker av klass. Under kvällen kommer även flera hemliga gästmusiker att
presenteras.
Biljetterna är placerade på sektion C rad 37-40 (något spridda).Pris: 795 kronor och skattepliktig förmån 795
kronor. I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 3 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 14 juni

Från Gävle Forever Piaf - Musikalen Göta Lejon 10 oktober
Göta Lejon presenterar ”Forever Piaf ”, en nyskriven musikal med
alla hennes kända låtar, en episk berättelse om hennes liv, hennes musik
och hennes män. Som den äldre Piaf ser vi Malena Ernman och som den
yngre hennes dotter Beata Ernman, som tillsammans gestaltar Ediths inre
och yttre verklighet. Genom Ediths dialog mellan sitt vuxna jag och det
ständigt närvarande barnet berättas historien om flickan som upptäcktes
när hon sjöng i ett gathörn i Paris och steg från ett liv i fattigdom till att bli en av de klarast lysande stjärnorna på
världshimlen…Ediths vänner, älskare och kollegor gestaltas på scenen av ensemble och orkestermedlemmar.
Flera av de viktigaste personerna i hennes artistiska utveckling spelas av Björn Kjellman.
Biljetterna är placerade på parkett rad 15-16. Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 30 augusti

MÄSSRESOR
Allt för sjön och Explore  Lördag 14 mars Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 2 februari

Sportfiskemässan Lördag 21 mars Pris: 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor.
Sista ansökningsdag 2 februari

Nordiska Trädgårdar  Lördag 28 mars Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor.
Sista ansökningsdag 2 februari
Max 6 biljetter per sökande. Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.

LOKALA EVENT

OH WHAT A NIGHT – OUR GREATEST MUSICAL HITS, Göransson Arena 14 februari
Äntligen återförenas succékvartetten från Jersey Boys! Fyra av Sveriges främsta musikalartister David Lindgren,
Peter Johansson, Robert Rydberg och Bruno Mitsogiannis ger er OH, WHAT A NIGHT! – OUR GREATEST
MUSICAL HITS. Med de allra största hitlåtarna från de musikaler artisterna själva medverkat i, så som Jersey
Boys, We Will Rock You, Saturday Night Fever, Grease, Rock of Ages, Mamma Mia!, Hairspray, Jesus Christ
Superstar, Spamalot, Fame, High School Musical, Footloose, Buddy Holly, Singin’ in the Rain, American Idiot och
West Side Story bjuder kvartetten publiken på en helkväll med en fullspäckad repertoar.

OH, WHAT A NIGHT! är en produktion i storformat med fullmatade nummer där dansare och musiker, under
ledning av Marika Willstedt från Så ska det låta, ger en maxad kväll i musikalens tecken.
Göransson Arena, Sandviken  Pris: 420 kronor och skattepliktig förmån 425 kronor.
I priset ingår entrébiljett placerad längst fram på parkett. . Max 2 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn.
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Miriam Bryant Conventum, Örebro 20 februari
Att hon har rösten, stjärnstatusen och karisman vet alla vid det här laget. I våras släpptes
den första delen av albumet ”Mi Amor” på vilket Miriam Bryant visar nya sidor av sig
själv och sitt artisteri. Albumet är inspelat helt analogt med liveinstrument och för första
gången sjunger Miriam nyskrivet eget material på svenska; låtar skrivna ihop med
Jocke Berg, Veronica Maggio, Adam Olenius och Maja Francis för att bara nämna några. Släppet innehåller hyllade
singlar som ”Neråt/Uppåt”, ”Du Med Dig” och ”Blåmärkshårt (Mi Amor)” - alla vilka flitigt både streamats och
spelats på radio.
Conventum, Örebro  Pris: 230 kronor och skattepliktig förmån 230 kronor. Ståplatser, 13 års gräns.
Max 4 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn gäller

Diggiloo Strömvallen Gävle 21 augusti och Kalskoga 7 augusti
Sveriges största sommarturné är redo att ge sig ut på vägarna igen, större och
bättre än någonsin tidigare och som vanligt fullproppad med några av våra
mest älskade artister och musiker! För vad sägs om återvändarna från förra
sommaren, David Lindgren, Jessica Andersson och Mariette? Eller varför inte
Tommy Nilsson och Per Andersson som äntligen gör comeback? Dessutom
har vi med oss multibegåvade Sarah Dawn Finer, rockdrottningen Sanne

Salomonsen, skönsjungande Frida Öhrn och faktiskt både sist och minst, eller i alla fall yngst, stjärnskottet Theoz på
Diggiloo-scenen för första gången. Rutinerade Lisa Stadell ser vi självklart också tillsammans med nykomlingen
Kristina Lindgren. Ja, ni hör ju själva - med det här gänget kan det inte bli annat än succé!
Biljetterna är placerade i sektion gul inkl. Diggiloo-filt och program.
Pris: 400 kronor och skattepliktig förmån 495 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 31 mars

Pernilla Wahlgren har Hybris Gävle Konserthus 18 oktober 2020
Hon Kom, Hon Sågs, Hon Sponsrades.
Pernilla Wahlgren har Hybris. Efter att oavbrutet har firat sina 40 år på
scen och 50 år på jorden i ett födelsedagskalas som pågått i ett och ett
halvt år med 140 000 av hennes närmsta vänner kan inte Pernilla
Wahlgren få nog.
Trots att ensemblen har försökt att stoppa henne är nu beslutet taget att det kommer att bli en helt ny show.
Gävle Konserthus Pris: 300 kronor och skattepliktig förmån 305 kronor. Biljetterna är placerade på parkett rad 11.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 1 mars

Al Pitcher Conventum, Örebro 29 oktober 2020
Al Pitcher är engelsmannen som har fått svenskar att skratta åt Sverige.
Hösten 2020 är det dags för en gedigen arenaturné runt om i landet med
nya humorshowen ”My Happy Place”.”My Happy Place” handlar om
Al´s signaturhumor, Sverige, som har blivit Al´s hem och även hans Happy Place. Genom svenskarna och de
svenska traditionerna, som han fortfarande kämpar med att förstå, försöker han att hitta sin plats och som oss
andra letar han efter lyckan. Finns den? I sådana fall, var? Al Pitcher välkomnar publiken till hans värld och
Happy Place.
Biljetterna är placerade på parkett C, rad 13 och 14.
Kostnaden är 295kr per biljett och skattepliktigt förmånsvärde på 300kr per biljett. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 1 mars

        Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande! Just nu pågår kulturutlottning.

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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Lilla Fransyskan
Bernard har tänkt sig en kväll med
älskarinnan Susanne eftersom frun
Jaqueline, planerar att åka till sin
mor.

I sista minuten ändrar sig Jaqueline
och stannar hemma för att hon fått
reda på att Robert kommer på
besök.

Förutom älskarinnan och Robert så
har cateringfirman Lilla fransyskan
skickat sin bäste kock, Suzette och
så är förvecklingarna i full gång.

Med 80-talet som inramning är Lilla
fransyskan en rolig och kvick fars
med många förväxlingar och
oväntade vändningar.

   Välkomna.
Premiär 14 mars 2020 klockan 16.00
Spegeln Norra Köpmansgatan 11
Speldatum 14/3, 15/3, 21/3, 22/3, 28/3, 29/3 4/4, 5/4, 12/4, 13/4, 1874, och 19/4.
Biljetter säljes av www.entregavle.se och Gävle Turistbyrå tel: 026 17 71 17.


