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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 17 september. Se till
att lämna in  ert material
senast den 14 september. .

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

Besöksstopp på expeditionen!
På grund av Coronaviruset håller vi
expeditionen på 152:an stängd för besökare.

Vi  hänvisar till telefon         026-19 10 53.
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Hej igen!
Coronakrisen är inte över på länge än och den har försatt oss
alla individer, företag, anställda och samhälle i ett krisläge som
vi sällan eller aldrig upplevt. Vi vet inte när det riktigt vänder.
men vi måste försöka stå ut och tillsammans klara denna svåra
tid. En sak är i alla fall säker och det är att en dag kommer när
vi kan säga att eländet är över nu.

När samhället går från hundra till noll på så kort tid som det
gjort, så ställer det företagen och de anställda i en hopplös
situation. Vid såna här tillfällen skulle stora starka företag kunna
passa på och kompetensutveckla sina anställda istället för att
satsa på stora aktieutdelningar. Drygt 20 miljarder kronor hade

Tillväxtverket i början av maj beviljat stöd till företag som infört korttidsarbete. Kritik har riktats
mot företag som ansökt om stöd och samtidigt beslutat om aktieutdelning. Nu har regeringen
beslutat stoppa den möjligheten.

Många människor undrar vad som händer om de blir arbetslösa, hur man ska klara sig, om man har
rätt att få A-kassa eller inte? Ja, en sak vet vi och det är att är man med i facket och i A-kassan så
vet vi svaret, men är man inte det, så får man problem.  Vår bransch har klarat sig bra ändå,
några bruk kör så mycket det går eftersom det är stor efterfrågan, några har infört
korttidspermittering och något bruk har stängt ned helt under en tid.  Om man skulle råka illa ut och
bli av med jobbet och är medlem i Pappers har man ett utökat försäkringsskydd from 1 juli i år.

Pappers inkomstförsäkring
Världens bästa fackförening skall ha världens bästa försäkringsskydd om det händer oss något.
Som jag tidigare informerat om har Pappers förbundsstyrelse tagit beslut om att alla medlemmar
skall omfattas av en inkomstförsäkring vid en eventuell arbetslöshet.
Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020 och alla som är medlemmar i Pappers och
Pappers A-kassa kommer direkt att omfattas av försäkringen.

Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från A-kassan och ingår i
medlemskapet. Blir man medlem efter den 1 juli 2020 träder en karenstid in för att man måste ha
varit medlem i Pappers i minst 12 månader, samt vara kvalificerad till inkomstbaserad ersättning
från A-kassan.
Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit).
Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd på upp till 80% av en ersättningsbar inkomst
upp till 50 000 kr per månad. 

Det nya sen jag senast informerade om försäkringen är att förbundet nyligen beslutade att
uppgradera försäkringen och att den nu kan ge ersättning i 300 dagar.

Coronaviruset (Covid-19)
Den lokala grupperingen har fortsatt sitt arbete med de lokala riskerna och implementering av
riktlinjer som rör Coronaviruset. Nu på senare tid har man ett möte i veckan för att följa upp och
bevaka aktuellt läge. Detta kan komma att ändras med kort varsel om/när läget förändras.

Frånvaroläget inom produktion är fortsatt normalt för säsongen.
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Det pågår fortfarande en smittspridning i samhället.
Att sjukvården kan hantera denna beror på att vi som
medborgare följer de råd som ges. Vi måste fortsätta att
stanna hemma om vi har symtom (även milda), hålla god
handhygien, inte peta oss i ansiktet och hålla avstånd
från varandra både inomhus och utomhus.

Flera beslut om aktiviteter, regler och riktlinjer är tagna
för alla. Dessa måste vi fortsätta följa. Alla icke
lagstadgade utbildningar ställs in fram till midsommar,
vilket i praktiken innebär att de ställs in fram till hösten.

De lagstadgade utbildningar som ska köras redan nu ska
riskbedömas och anpassade lokaler ska användas. Det
kan också vara så att antalet medverkande personer på
utbildningen minskas och fler tillfällen sätts in. Vissa
utbildningar genomförs via exempelvis Skype.

Kommande underhållsstopp
Med anledning av företagets flytt av underhållsstoppet
har planering för semesterförläggning och individuella
lösningar under en tid pågått och skall nu vara färdiga för
de som berörs. De avdelningar som är berörda av
årsstoppet är bland annat underhåll, PM4/5, Lut &
Kraft, fFber, (inte Renseri) och Transport.

Vi har fått en del frågor från medlemmar från olika
avdelningar som berör årsstoppet men jag tror att infon
vi delgett under resans gång och som skickades ut till
alla medlemmar för någon vecka sen har rätat ut många
frågetecken. Tyvärr har några chefer gått ut med felaktig
information om villkoren, men jag tror vi rett ut det
också. Läs mer om det här under separat skrivning
gällande stoppet

Besparingsprogrammet ”Melius”
Hanteringen av övertaligheten på företaget har fortsatt,
och vi närmar oss slutet på detta elände. Avdelningarna
har lagt pusslet med att få till bemanningen och
identifierat luckor här och där.
Därefter har Företaget fortsatt med sina erbjudanden om
omplaceringar, vilket flera har accepterat. Företaget har
också fortsatt med riktade erbjudande om
avgångsvederlag och bland annat erbjudit flera från
Pappers intresseanmälningslista erbjudande om
avgångsvederlag vilket varit bra.
Men man har även fortsatt med riktade erbjudanden till
andra medarbetare som inte ansågs ha någon plats i
företagets nya organisation på sin egen avdelning.
Företaget och närmaste chef har då pekat på att de i
vissa fall saknar kompetens, har dåligt medarbetarskap
eller någon annan anledning.

Flera av de här medarbetarna har jobbat i många år,
som nu helt plötsligt inte duger och inte har någon plats.
I stället för att riskera bli uppsagd och föra tvist i frågan
och hela den processen, väljer man att acceptera
erbjudande om avgångsvederlag och kommer att sluta
på Företaget.
De som nu valt att skriva på avgångsvederlag kommer
ett omställningsföretag som heter Antenn att hjälpa med
coaching till att försöka få ett nytt jobb eller att
förbereda pension. Antenn hade vi som
omställningsföretag vid neddragningarna 1999.
Fortsättning följer.

Bemanningen
Medlemmar hör av sig och är minst sagt oroade och
irriterade över hur bemanningssituationen ser ut och
ställer sig frågande hur det blir i sommar när två skiftlag
går på semester.

När jag sammanfattar situationen för bland annat
operatörer vid Massa och Kartongbruket och tittar på
vad som väntar dem så förstår jag att de känner en slags
hopplöshet och frustration.

Man springer mellan olika befattningar för att man är
lojal och för att klara produktionen.Ja det ser ut att bli
en hel del extra 12-timmars skift och tjänstemän som går
in och ersätter på gruna av personalbrist trots att de
borde ha fullt upp att göra med sina ordinarie uppgifter.

När företaget äntligen börjat anställa personal så att de
som nästan dog av övertidstrycket kan få luft igen, så
ska man återigen minska på personalen i
besparingssyfte.

Det är för ”jävligt” uttrycker en medarbetare sig. Tillbaks
till ruta ett och kanske till och med värre än det.

Att det kan bli värre är ju att så många ”övertidskungar”
nu samtidigt signalerar att nu är det fan nog med övertid.
Mindre personal och många som lägger ner övertiden är
ju en riktigt dålig kombo. Nu tror man också att
sjukskrivningarna kommer att öka rejält på sikt.

Det är sorgligt hur det har blivit. Det var någon i kuren
som sa att SMARTBOARDSEN fått
produktionsledningen att tappa kontakten med
operatörerna/maskinerna lite när dom ofta står med
ryggen till. Ungefär som att dessa gigantiska skärmar är
portalen till Gud eller nåt. Det var väl kanske lite ”over
the top” att säga så men lite roligt var det ändå. Och lite
sanning ligger det nog i det också säger personen i
f råga.
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LAS-utredningen
Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina
förslag på hur las kan förändras. Enligt Dagens
Arbete som tagit del av dem redan nu, är varken fack
eller arbetsgivare  nöjda. Som en del av januariavtalet
tillsatte regeringen en utredning om hur lagen om
anställningstrygghet, LAS skulle kunna förändras.

Kommande måndag ska förslagen presenteras, där
utredaren förslår flera förändringar, bland annat en
utvidgning av undantagen i turordningsreglerna.

I dag får arbetsgivare med upp till tio anställda undanta
två personer från reglerna. Det föreslås utökas till fem
personer, och gälla även företag med fler än tio
anställda. Ålder ska inte heller vara en faktor vid
arbetsbrist. Om två personer har arbetat lika länge får
arbetsgivaren välja vem som får gå.

Visstidsanställda skulle eventuellt kunna se en viss
förbättring. Utredningen föreslår att de som har jobbat
nio månader under tre år ska få förtur till en
tillsvidareanställning. I dag gäller tolv månader.

Facket kan i en del fall förlora möjligheten att
ogiltigförklara en uppsägning. I dag kan en anställd
behålla jobbet och lönen tills en sådan tvist är löst.
Utredningens förslag gäller företag med upp till femton
anställda.

Skulle allt de föreslår bli verklighet, vore det förödande
för hela arbetsmarknaden. Våra och andras medlemmar
tappar trygghet, och jag tror att trygghet är bra för
arbetsmarknaden, säger Pappers förbundsordförande
Pontus Georgsson och föreslår att utredningen slängs i
papperskorgen.

Det är bara att instämma med Pontus och hoppas att de
tänker om, men vi får se.

Pappers Ung 2020
Den 20 maj tog Pappers förbundsstyrelse ett oerhört

tråkigt beslut. Omständigheterna i Sverige och världen

gör att vi inte kan genomföra UNG2020, som det var

tänkt i höst. Århundradets största ungsatsning inom

fackföreningen i Sverige ska nu ställa om. Ett digitalt 100

års jubileum kommer att genomföras den 1 oktober som

ni alla kan delta på. Det är också starten till ett nytt

UNG2020.

Sommarjobbare
Nu är äntligen våra sommarjobbare (ca 75 st.) på väg
in, en del har redan börjat och en del står i
startgroparna. I år får Pappers tyvärr inte möjlighet till
att träffa dem som vi normalt brukar göra vid
introduktionsdagen, då vi har fått en stund att informera
om och fördelarna med att gå med i
Pappers.Introduktionsdagen har ställts in pga. Corona
Covid-19. Nu vill vi gärna att ni sommarjobbare
kontaktar Pappers för att få den informationen som ni
ska ha av oss och i samband med det bli medlem.

Ni kan maila oss på papperstrean@telia.com eller ringa
026-191053.

Lycka till med sommarjobbet och lova att vara försiktig,
tänk efter före ni gör något.

Papperstreans årsmöte
Vi har än en gång tvingats flytta Papperstreans årsmöte.
Nytt datum för årsmötet är fastställt till den 22
september vid Clarion Hotell Winn Hotell kl. 18.00.
Mer info kommer efter sommar och semester.

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

Trevlig sommar! // Kjelle
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Visste du att….
Det snabbaste djuret, Pilgrimsfalken, kan uppnå en hastighet av 325 km/h..
D-vitamin är inget vitamin utan ett hormon..
Badminton är världens snabbaste bollsport, bollen kan uppnå en hastighet av över 400km/h..
Björn Borg är Sveriges rikaste idrottsman genom tiderna..
Dansken Stig Severinson lyckades hålla andan under vatten i 22 minuter..
Ingemar Stenmark hoppade 126 cm jämfota upp på en plint vid 63 års ålder..
Att en jättesköldpadda kan bli upp till 255 år..
I slutet av 80-talet blev Pepsi Company Världens 6:e största militärmakt under en stund..
Att myggan är världens farligaste djur..
Att ett av dessa påståenden är felaktigt, vilket då?

Förhandling Pappers – BillerudKorsnäs (BK)
Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För
närvarande är det fem 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.

Befattningsbeskrivning Resursoperatör
Pappersmaskin (PM) BEF-11445
Företaget hade inför förhandlingen skickat ut ett förslag
till uppdatering av befattningsbeskrivningen för
Resursoperatör PM. Förslaget har även gåtts igenom
med ombuden på avdelningen.
Pappers hade inget att invända mot denna och parterna
godkände i och med detta befattningsbeskrivningen.

Befattningsbeskrivning Resursoperatör
Rullmaskin (RM) 4-5 BEF-11449
Företaget hade inför förhandlingen även skickat ut ett
förslag till uppdatering av befattningsbeskrivningen för

Resursoperatör RM4-5. Förslaget har även gåtts
igenom med ombuden på avdelningen.
Pappers hade inget att invända mot denna och parterna
godkände i och med detta befattningsbeskrivningen.
Pappers efterfrågade även en checklista för denna
befattning. Företaget tog med sig frågan till ansvarig
chef.

RM Resurs
Pappers lyfte frågan om vilken lönegrad som skall
tillämpas för RM Resurs.
Företaget tog med sig frågan och återkommer

Befattningsbeskrivning 2-skift
Produktionsservice
Pappers saknar befattningsbeskrivning för 2-skift
Produktionsservice och undrar när denna skall tas
fram. Företaget tog med sig frågan och återkommer.

Lön 2-skift Produktionsservice
Pappers lyfte även frågan om vilken lönegrad för
dessa 2-skiftsbefattningar skall vara. Företaget tog
med sig frågan och återkommer.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Nästa förhandlingsdag är torsdag den  28 maj.
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Kommande underhållsstopp
Pappers och övriga fack har vid ett antal överläggningar suttit och diskuterat kommande årsstopp,
vilket Billerud Korsnäs ensidigt beslutade att flytta från vecka 19 till vecka 32. Bedömningen gjordes att säkerheten
för medarbetare och entreprenörer inte kunde tillgodoses på ett tillräckligt säkert sätt. Att flytta stoppet in i
semesterperioden var inte optimalt men företaget ansåg det vara bästa lösningen utifrån säkerhetsläget och rådande
förutsättningar.

Vi ville givetvis att det här skulle lösas på frivillig basis mot en ekonomisk kompensation istället för att det skulle bli
tvingande för de som nu hade planerad semester under denna period.

 Företaget såg inte det förslaget som en framkomlig väg, eftersom mer eller mindre alla kommer att
behövas på de avdelningar som berörs, före, under och efter stoppveckan och de ville därför
också göra en justering av schemat och att semester schemaläggs under annan del av sommaren.
Samtidigt informerade de att det kommer att finnas utrymme för individuella lösningar. Därefter
fastställde företaget schemat som de för någon vecka sedan presenterades på avdelningarna.

 

Vi har under överläggningarna gällande villkoren haft rådgivning med förbundet i frågan och
bland annat ställt frågan som flera av Pappers medlemmar ställt - Kan företaget göra så här
och gå mot semesterlagen? 

I det här läget kan företaget hävda ”force majeure” eller särskilda skäl och vare sig vi vill eller
inte kan företaget besluta att förlägga årsstoppet som de gjort nu. Därför uppmanade
Förbundet oss att förhandla fram så bra extra villkor som möjligt .

Facken presenterade inledningsvis förslag på en rejäl ekonomisk kompensation som företaget
inledningsvis förkastade med hänvisning till besparingskraven. Därefter har vi fortsatt att förhandla om ekonomisk
kompensation och villkor utöver de villkor som gäller enligt avtal för alla som drabbas på ett eller annat vis.

 

Många av medarbetarna och Pappers medlemmar kommer att få slita otroligt hårt under
sommaren och blir hårt drabbade av denna flytt, inte bara genom arbetet utan också att familj
och anhöriga drabbas som man planerat semester tillsammans med sen tidigare. Men vi är väl
medvetna om att det är en speciell situation som inte bara vi utan hela världen befinner sig i.

 Vi har gjort vårt bästa för att hitta så bra villkor som vi kunnat för våra medlemmar och man
kommer att kompenseras mer än de avtalsenliga villkor som gäller för de ändringar som flytten
av stoppet innebär.

Förhandlingskommittén.



- 8 -

Även om vi inte kan svara på vart ditt liv är på väg vågar vi lova att det kommer bjuda på överraskningar. Även
sådana du helst sluppit. Olyckor sker, känslor svalnar och nya känslor blossar upp. När det sker är risken stor att du
upptäcker regler och lagar som påverkar dig och kan göra en redan svår situation ännu krångligare.

Få är insatta i familjejuridik. Därför bjuder vi dig på en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca. 950 kr). Du får då
prata med en av våra jurister som analyserar just din familjejuridiska situation och ger svar på vad som händer med
dina tillgångar och relationer om du till exempel skulle gå bort eller separera. Du får även veta hur du kan förbereda
dig och vad du kan göra för att få det som du vill.

Börja med att se över frågorna nedan. Om flera av påståendena stämmer in på dig rekommenderar vi dig att du
bokar en Livsbesiktning®. Det är tryggt att veta vad som händer i framtiden. Det kostar dessutom ingenting

Jag är sambo...

 och vill att min sambo ska ärva mig

 och har barn sedan tidigare

 och betalade mer än min sambo när vi köpte bostaden

 och har köpt saker till det gemensamma hemmet för egna pengar

 och vill kunna behålla ”mitt” om vi någon gång separerar

Jag är gift...

 och har barn sedan tidigare

 och har ärvt något som jag vill ska stanna inom min släkt

 och äger mycket mer än min make/maka

 jag vill kunna behålla ”mitt” om vi någon gång skiljer oss

Jag är ensamstående...

 utan barn och vill själv bestämma vem som ska ärva mig

 utan barn och vill inte att mina föräldrar ska ärva mig om något händer

Jag har barn...

 och vill inte att mitt barn ska dela arvet med sin make/maka vid separation/skilsmässa 

Jag äger...

 en lägenhet, villa eller fritidshus

 något som jag vill att någon ska ärva

         Pappers 3:ans Försäkringsansvarige/informatör Leif Mellin/Anders Blom

    Gör en Livsbesiktning en betryggande titt in i framtiden
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Tänk på att du som medlem ung som gammal
Har rätt till 3 timmar/år i Juristhjälp därefter har vi ½ priset per timme om det behövs.
Förbered dig och tänk på hur du/ni vill ha det och prata igenom det så spar man tid, om du utnyttjar 2 timmar
så har du 1 timme kvar att utnyttja under året.

Kontakta Familjens jurist  Ring: 010-458 08 00  kl.8-17.30 mån-tor. 8-17 fredag
Boka på nätet  bokning@familjensjurist.se Webb https://www.familjensjurist.se
Du blir kontaktad av familjens jurists kundcenter och ni bokar en tid med en jurist
Ditt ärende hanteras vid normal beläggning inom 2-3 arbetsdagar

Familjerätt frågor gällande:
Äktenskapsförord, Samboavtal, Bodelning, Vårdnad, boende och umgänge mm
T.ex. man äger en bostadsrätt och säljer den flyttar ihop och köper något nytt, då är det viktigt att man skriver
någonstans att man har fört in pengar i den nya bostaden om man sedan går skilda vägar.

Arvsrätt frågor gällande:
Testamente, Bouppteckning, Arvsfrågor, mm

Konsumentköp
Frågor i samband med köp av varor och tjänster

Pappers 3:ans Försäkringsansvarige/informatör
Leif Mellin/Anders Blom

Du som vill ha en försäkringsgenomgång av Folksam till hösten kan ta kontakt med
Leif Mellin eller Anders Blom som vidarebefordrar det till Folksam eller så tar man
själv kontakt med Camilla Andersson på Folksam camilla.andersson@folksam.se
eller tel. 070 831 55 44 för en tid.
Tänk på att vara försiktig nu när sommaren kommer och fästingarna vaknar till liv,
blir du fästingbiten med Borrelia som följd, och sedan behandlas av det, tag kontakt
med Folksam, det finns med i vår fritidsförsäkring, och då kan du ha rätt till
ersättning.
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I våra reportage om medlemmar i ”Ung 2020” har nu
turen kommit till Evelina Enander Sjökvist,
Operatör inom Lut & Kraft på Vita sidan.

Evelina har varit anställd sedan år 2016, efter att ha
deltagit i BillerudKorsnäs traineeprogram. Hon sökte dit
efter att hennes mamma sett en annons i tidningen och
tjatat på henne.

Evelina arbetade på McDonalds vid det tillfället och
kände att hon ville gå vidare i livet. På sista
ansökningsdagen skickades ansökan in och det beslutet
har hon inte ångrat! Arbetet hon har nu är så roligt på
grund av att det inte är förutsägbart. Man lär sig hela
tiden av nya erfarenheter och ingen dag är den andra lik.
Dessutom är det bra arbetskamrater vilket förenklar
arbetet.

Evelina är med i kommittén för Pappers 3:an Ung och
där hamnade hon efter att ha blivit uppraggad av dess
Ordförande Sandra Johansson. Engagemanget i Ung-
kommittén innebär, förutom det fackliga, att hon får
träffa andra unga inom företaget, byta erfarenheter och
även skapa nya vänkontakter.

Vem är Evelina Enander Sjökvist privat?

Hon bor i Kungsgården tillsammans med sin kära sambo
och dvärgpudeln Skrållan. Evelina är född och uppvuxen
i Hamrånge, men när de fick ett tips av en kompis att det
gamla värdshuset i Kungsgården var till salu, då slog de
till och såg de utmaningen i att flytta. Huset var nästan
färdigrenoverat, men den finns en hel del kvar att göra
på utsidan. Gamla hus blir egentligen aldrig färdiga, det
är ett ständigt jobb med underhåll.

Studenten togs år 2015 efter att hon gått på
fotbollsgymnasium inom Samhällsprogrammet.
Evelina har dock avslutat sin fotbollskarriär men
fortsätter att träna så fort det ges tid. Löpning och gym
står högt upp på dagordningen men även att umgås med
kompisar har hög prioritet.

Som de flesta andra, älskar Evelina att resa och
upptäcka nya kulturer. En av de mest spännande resor
hon gjort var, en Medelhavskryssning under 10 dagar.
Att få besöka nya städer och göra rundvandringar kan
vara mycket givande, spännande och ha stort historiskt
värde.

Ung och facklig 3

Till exempel besökte de Pompeji och fick se hur man
grävt fram staden som begravdes av lava och aska efter
vulkanutbrottet år 79 e.Kr. Även att få historier om
Barcelona och andra städer är intressanta att höra.
Resor skapar minnen för resten av livet!
Men drömresan för närvarande går till U.S.A och New
York. Inte bara för kulturen utan för att det verkar vara
en häftig stad! Även att få göra en ”roadtrip” över hela
den amerikanska kontinenten skulle vara en häftig
upplevelse.

När jag frågar Evelina om hon har något oväntat som
ingen känner till om henne blir svaret att, hon har dansat
hip-hop och disco på Acke´s Dansskola under 7 års tid.
Och för er som funderar över hennes efternamn Enander
och om det finns någon koppling till den före detta
Brynässpelaren Mikael Enander som var med och tog
SM-Guld-12. Jodå, det finns en liten släng av guld även
i Evelinas ådror då Micke är hennes farbror.

Med denna lilla text vill vi på Karskäringens redaktion
hälsa Evelina hjärtligt välkommen till ”Ung 2020” och
hoppas att hon fortsätter att trivas med sitt arbete, både
inom företaget och med sina medarbetare inom Lut &
Kraft!

Bakom pennan//Ola Carlson
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning alla mångbeningar, gatukorsningar och kvastfeningar! Med eller
utan päls. Där fick jag med alla tror jag. Alla ska med. Hoppas att ni alla morr
brö efter omständigheterna. Det är ju lätt att få smitta på era händer men bara
ni tvättar er oftare än förut så ska det gå bra. Och att ni försöker att hundvika
ovanan ni människor har att stoppa era fingrar i mun och näsa och andra
slemhinnor. Jag har ju tassar så dom stoppar jag inte in någonstans. På mig
själv. Följ mitt exempel.

Ben en sak som jag antar att ni pälslösa primater gläds åt, är att värmen börjar
komma tillbaka. Fira sommarens ankomst genom att knäcka en burk frolic och
en flaska med valfritt (valar är fridlysta va?) innehåll. Husse blev så exalterad över värmen att han sprang runt huset
iförd en hög hatt. Och på huvudet hade han en toppluva. Fast den slet han av sig för han ville stoltsera med sin nya
sommartrimning som han fick på hundfrissan samtidigt med mig. Jag fick en trimning i hundbensmönster, och då tog
dom husse samtidigt för dom misstog honom för en långhårig stövare, sa dom efteråt. Egentligen ville frisören kamma
bena också, men husse hade för lite hår på dom.

Och Midsommarhelgen ligger framför er också. Det kan väl vara skoj, även om ni nu inte i år ska vara så närgångna
mot okända som ni brukar. Enligt husse är det vanligt att dricka gladvatten ur små glas. Konstig vana tycker jag.
Ben varför inte variera maten åtminstone? Istället för sill och gravlax och fänkålsflisor så kan ni prova lite nya grepp
och smaker. Grodlår med knosis-mosis eller Fnyckelbokorv, stekt i grönsudret. Och danska jordbär istället för våra
jordgubbar till efterrätt.

Ben ni kan nog få en trevlig sommar bara ni håller koll på avstånd och vindriktning. Utöva era hobbies kan fungera
fint. I rastgårdens pistolklubb till exempel, kan ni träffa folk. På avstånd alltså. Knyppling går också bra, men
trehandskarate och dubbelpiano kan bli lite väl närgånget. Likaså maskeradparty kan bli lite väl närgånget i dessa
tider, såvida det inte sker inom familjen alltså. Grannfrun bjöd husse på maskerad hos sig i vintras, med ornitologi-
tema, och han gick dit som gök, eftersom han är lite kocko. Grannfrun däremot hade klätt ut sig till fågelholk. Det
blev en trevlig kväll med mycket kuttrasju. Fler var inbjudna och några finkar blev fulla, och en stork som var
uppkäftig fick en orre på näbben.

Med förhoppning om att ni håller er friska och tar det lugnt och säkert på storstoppet, hörs vi framåt hösten då vi
förhoppningsvis får återuppta kontakt och socialisering. Till dess får ni vara snälla mot varann. Raka rören, plocka
råttorna, snyt barna och skoja med Karl-Gösta. Ja, om din granne heter Karl-Gösta kan du väl skoja med honom?!
Fast på avstånd!

Hoppas er sommar blir kul, kuriös och kusisk. Det där sista sa jag bara för att jag ville ha tre ord på ”ku”. Yla gärna
en hälsning också till din drylling i Hinsnoret, Tramstaxen Mjulla. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Hej!
Vi lever för närvarande i en knasig och märklig tid då ett litet virus
snurrar runt i världen just nu.
Detta lilla men ack så argsinta virus               påverkar allas vardag på
ett eller annat vis i stort som smått.
På nyheterna rapporteras det flera gånger om läget på såväl hemmaplan
som många länder runt om i världen.
Jag hoppas att alla håller sig friska och krya och att ni är vid gott mod!

Detta har fått till följd att en stor mängd försiktighetsåtgärder både i
samhället, på företagen och i Pappers. Flera beslut är redan tagna
och fler kommer kanske att beslutas inom en snar framtid. Det mesta
har ni säkert redan hört och läst många gånger redan.

Vad innebär det för oss i Papperstrean och Pappers i Sverige?
Många eller alla möten och utbildningar i Pappers är inställda,
framflyttade eller så har man förändrat både längden på mötet och
sättet man träffas på. Alla sammankomster ifrågasätts just nu, måste
man träffas eller kan man skjuta fram tiden när man måste träffas?

Videokonferens på internet är ett sätt som används just nu i klart större omfattning än tidigare.

Händer då något över huvudtaget? Jo det gör det men man försöker minska alla fysiska möten till ett minimum
tills man får ordning på Covid-19 viruset och dit har man ännu inte nått, men det jobbas frenetiskt överallt för
att lyckas.

Vad händer då på hemmaplan i Papperstrean? I stort sett samma sak som i Förbundet. Man minskar på fysiska
möten även här så mycket man kan. Exempelvis är ombudsgruppernas möten lagda på is för närvarande.
Alla större sammankonster är inställda eller framflyttade till senare datum i hopp att läget då har förbättrats
tillräckligt mycket så att man kan träffas utan risk för att smittas.

Fackexpeditionen kommer att hållas stängd ett tag framöver men om det händer något och du vill ha hjälp kan
du alltid ringa expeditionen på 026 19 10 53

Tänk nu på att vara rädd om dig och alla andra så syns vi säkert snart som vanligt igen.

Mvh
Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

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

    Gå in på www.papperstrean.se!

En rapport  från

Utbildnings-
departementet
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Varken fack eller arbetsgivare är helt nöjda med hur arbetsrätten fungerar idag. Allmän visstid innebär i praktiken att
arbetsgivarna fritt kan säga upp en arbetstagare, även om formen är en annan. Arbetsgivarna har naturligtvis helt
andra ingångar. Det är här förhandlingar bör ta vid för att alla ska kunna få ut något av förändringarna, inte politisk
styrning som bara ser till delar av arbetsmarknadens behov.

Det är väl känt vad facken tycker om arbetsrätten. Vi vill att det ska vara arbetsmarknadens parter som förhandlar
fram lösningar och beslut. Det har tjänat Sverige väl, både vårt välstånd och ekonomiska motståndskraft.
Det finns dock andra som istället är högljudda förespråkare för att politiken ska styra och ställa med löner och
arbetsmarknadens funktionssätt. Det vore förödande för svensk ekonomi. Både enskilda löntagare och företag
skulle drabbas.

Som ett resultat av kompromisserna i Januariavtalet (JA) pågår en utredning om arbetsrätten. Utan den
kompromissen hade vi haft en högerregering som ensidigt drivit igenom stora försämringar för löntagarna.
Därför var kompromissen i JA det minst dåliga alternativet. Utredningen ska presenteras inom kort. Av det som
framkommit finns anledning till oro.

Sveriges problem är inte att människor har för mycket trygghet på jobbet. Tvärtom. Otryggheten har ökat och spridit
sig brett i arbetslivet, genom timanställningar, visstider och andra osäkra anställningar. Det märks för hela
befolkningen, inte minst unga.

Att mitt under den värsta krisen i modern tid, öka anställdas otrygghet än mer innebär stora risker för samhället.
Svåra tider i kombination med ökad otrygghet för breda grupper är en livsfarlig kombination.

Det är samtidigt naturligt att det kan finnas behov att modernisera arbetsrätten. När arbetsmarknaden och ekonomin
förändras kan arbetsrätten behöva förbättras. Flexibilitet är viktigt – men frågan är flexibilitet för vem?
Och på vems bekostnad?

Den svenska modellen har länge visat prov på stor flexibilitet, tack vare att det är parterna på arbetsmarknaden och
inte politiken som bestämmer tillsammans. På så vis kan parterna finna vägar framåt som passar dem utifrån rådande
läge, och det är enkelt att anpassa för olika branscher efter deras behov.

Om politiken ska in och styra skapar det en trögrörlig dynamik där anpassningar blir svårare och otydligheten över
vad som gäller ökar. Ser vi ut över Europa och världen är erfarenheterna knappast att mer politisk styrning av
arbetsmarknaden borgar för mer flexibilitet. Snarare motsatsen.

Många förslag på lösningar är också alldeles för förenklade för att göra nytta annat än att låta bra i den offentliga
debatten. Ett sådant förslag är till exempel idén om fler undantag i Lagen om anställningsskydd (LAS).
Företag kan redan idag behålla kompetent personal, efter att fack och arbetsgivare förhandlat fram vad som är rätt
kompetens. Det är en väl fungerande ordning för båda parter som skapar flexibilitet utan att skada den enskildes
trygghet i onödan.

Så den typen av förslag är överflödiga. Och vad värre är, de leder till att urholka den välfungerande svenska
modellen. Därutöver är det uppenbart att politiskt genomförda försämringar i LAS allvarligt skulle rubba
maktbalansen mellan parterna, till löntagarnas nackdel om de inte balanseras med andra lika stora ingrepp.

Fackliga utskottet Gävleborg
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Fram till kongressen 1945 var det förbundets förtroendeman som var förbundets talesman och ansikte utåt.
Förtroendemannen var anställd. Eft er kongressen 1945 avskaff ades förtroendemannen och blev istället
förbundsordförande. Mellan 1920-45 var förbundets ordförande den som ledde förbundsstyrelsens möten och viss
representation m.m. Han var dock inte särskilt synlig utåt. Detta ändrades i och med att kongressen 1945
sammanslog förbundets ordförande med förtroendemannen i en funktion och skapade en förbundsordförande.
Nedan ses vilka som innehaft uppdragen under förbundets 100 år.

Förbundsordföranden
Gustav Ossian Strand, 1920-1937 – förtroendeman
G O Strand var anställd förtroendeman och agitator inom Sågverksindustriarbetareförbundet fram till dess han
anställdes på Pappers när förbundet bildades 1920. Kom från Sågverks avdelning i Gävle.

Hjalmar Adiels, Nol, 1937-1953, - förtroendeman 1937-1945 och förbundsordförande 1945-1953
Sanfrid Engström, Mariestad, 1953-1965
Nils Haglund, Norrsundet, 1965-1970
Roine Carlsson, Hallstavik, 1970-1982
Ingvar Jansson, Laxå, 1982-1991
Sune Ekbåge, Gruvön, 1991-2006
Jan-Henrik Sandberg, Karskär, 2006-2014
Matts Jutterström, Iggesund, 2014-2019
Pontus Georgsson, Skärblacka, 2019-

   Gustav Ossian Strand                                 Hjalmar Adiels                                        Sanfrid Engström

Ordföranden i förbundsstyrelsen 1920 - 1945
Oscar Magnusson, Skutskär, 1920-1921
Vilhelm Jonsson, Harnäs (Skutskär) 1921-1928
G A Malmborg, Norrköping, 1928 – 1937
Birger Öhqvist, Skoghall, 1937-1945

PAPPERS FÖRBUNDSORDFÖRANDE
GENOM TIDEN

Den här artikeln kommer från P Magasinet.
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        Nils Haglund                                         Roine Carlsson                                Ingvar Jansson

                    Sune Ekbåge                                Jan-Henrik Sandberg                                  Matts Jutterström

Pontus Georgsson
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       Sommartavlingen

Göran Larsson Lut & Kraft

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

               Leta efter Coronaviruset.
Vi har gömt ett antal bilder i tidningen,

    både svartvita och i färg. Storleken varierar från stora till små.
  De som hittar flest antal vinner som vanligt ett fint pris.

Det är sådana här bilder ni ska leta efter.
jag har hittat ______   bilder.

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

Alla ni ser räknas.

Namn  ________________________________________________________________

Avdelning _____________________________________________________________

Telefonnummer _________________________________________________________

Skicka in ert svar till Karskäringens expedition på Korsnäsvägen 152.
Senast den 11 september 2020.
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Vi ställer om!
Den 20 maj tog Pappers förbundsstyrelse ett oerhört tråkigt beslut. Omständigheterna i Sverige och världen gör
att vi inte kan genomföra UNG2020, som det var tänkt i höst.

Århundradets största ungsatsning inom fackföreningen i Sverige ska nu ställa om. Ett digitalt 100 års jubileum
kommer att genomföras den 1 oktober som ni alla kan delta på. Det är också starten till ett nytt UNG2020.

I Pappers har vi hittat det engagemang hos er som anmält er till århundradets event, hos alla ambassadörer
som kämpat för att det skulle bli verklighet och som insett att Pappers och andra fackföreningar behövs både
nu och framåt.

Ända fram till sista anmälningsdagen har det anmälts 700 unga medlemmar från bruk i norra till södra Sverige.
Och under tiden har flera av er axlat ett förtroendeuppdrag i er avdelning. Vi är mäkta stolta – och det ska ni vara
med!

Ni är inte bara framtiden – ni är nu också. Vi vill ha ert engagemang, vi vill att ni är med och formar Pappers med
sikte på att vi ska vara ett starkt Fackförbund i 40 år till.
1 oktober 2020 genomförs ”Fiberfabriken TV – ett digitalt event för att fira Pappers 100 år”. Det blir musik, humor
och allvar. Vi pratar med er ute i avlånga Sverige. Var med och fira, bjud med dina kamrater och kollegor.

När Corona släppt greppet om samhället, fortsätter UNG2020, kanske på ett annat sätt – möjligen ännu bättre.
Det som är beslutat är att vi ska göra något! Just du kanske är med och påverkar vad och hur. Inget är bestämt
förutom att UNG2020 fortsätter och att vi vill göra det tillsammans med er.

Följ med oss via hemsidan och sociala medier för mer information om den nya UNG2020.

Vi vill önska alla medlemmar en skön och frisk sommar -
oavsett det blir jobb eller ledighet. Tvätta händerna!
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På gång med Sociala Fonden...

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.

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 20 februari 2021
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 12 december

JÄVLA PAJAS – EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Hur tacklar man situationen att livet ställs upponer samtidigt som man försöker
hålla karriären igång? I inspirationsföreläsningen "Jävla Pajas – föreläsningen" berättar
Måns med humor och allvar hur han radikalt tvingades ställa om sitt liv och vad det
inneburit när hans son diagnosticerades med autistiskt syndrom.

Nu ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna markant igen i Sverige.
Vilka tekniker kan man använda för att minska stressen när vi drabbas av
personliga kriser samtidigt som man förväntas prestera på topp i arbetslivet?

Det är en väldigt varm och bitvis hysteriskt rolig föreläsning. Men svärta? Nja, det är inte mörker eller sorg
som syns i Måns ögon när han pratar om sin son Viggo. Bara närhet och en väldig massa kärlek.

Föreningshuset 10 november 17.30 - 19.30
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Kom i håg att avboka dina utlandsbokningar
senast 31 juli!
Inom Sverige är allt fortfarande bokningsbart.

Ansökan för Furuvikskorts säsongskort är nustängd pga av att Furuviksparken har
beslutat att inte sälja säsongskort under rådande omständigheter.
Alla Guldkort och säsongskort som sålts innan den 29 april kommer även att vara
giltiga under sommarsäsongen 2021.

David Sundin
2020 åker komikern David Sundin ut på Sverigeturné med sin första stora egna
standup-föreställning – Nya svenska ord. David är en av Sveriges just nu mest älskade
tv-personligheter och med Nya Svenska Ord återvänder han till standup-scenen.
Med sig tar han nykomponerade ord som han kommer att presentera för sin publik.
Den 15 oktober kommer David till Gävle teater!

– Jag kommer i den här föreställningen att försöka lansera ett gäng ord som jag tycker saknas i det svenska språket,
säger David Sundin. Till exempel finns det inget bra ord för att beskriva "stulen fruktkompott" – det är ju långt och
ganska krångligt att säga. Då är det ju mycket enklare att säga ”snylt” tycker jag. Förutom det blir det helt nyskriven
standup och säkert en och annan klassiker.

Biljetterna är spridda på i hela teatern bakre parkett, loge och balkong.
Kostnaden är 210 kr per biljett och skattepliktigt förmånsvärde på 210 kr per biljett

Datum: 2020-10-15  Plats: Gävle Teater Tid: 20:00

Trazan & Banarne
Familjemusikalen Trazan & Banarne är en aktuell musikal om vikten att vi tar
hand om vårt klimat, vår miljö och våra barn. Ni får höra svängig musik av
Schaffer-Åberg och möta en hel del kuliga typer på scen" - säger Lasse Åberg

"Det här är en musikal jag är väldigt stolt över där flera av våra mest kända hits
finns med men även några specialskrivna låtar för musikalen. Ämnet för
musikalen är även högaktuellt eftersom den handlar om att rädda regnskogen från att skövlas för klimatets skull.
Mitt miljö och klimatengagemang började redan 1966 då jag skrev min studentuppsats om Rachel Carsons miljöbok
Tyst vår så ämnet ligger mig varmt om hjärtat." - säger Janne Schaffer

Biljetterna är placerade på rad 7 och 8.
Kostnaden är 290 kronor per biljett och skattepliktigt förmånsvärde på 290 kronor per biljett
Datum: 2020-11-29 Plats: Gävle Konserthus. Tid: 14:00



- 20 -


