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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 14 oktober. Se till
att lämna in ert
material senast den 11
oktober.

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 Per Olov Olsson 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, Mikael Persson
och  Per  Thollin

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!
Verksamheten är igång efter sommar och en välbehövlig
semester för alla. En sommar som tråkigt nog går mot sitt slut
och vi börjar sakta men säkert gå mot höst.

Bemanning

Den här sommaren går nog till historien som en av de värsta
gällande problem med bemanningsfrågor.

För att lösa problemen och klara av att köra fabriken har många
av medarbetarna ställt upp på att bryta semestern, jobbat extra

12-timmarsskift och ställt upp på andra lösningar. Pappers har med anledning av det efterfrågat en
sammanställning av antal brutna semestrar, antal extra 12-timmarsskift, hur många tillfällen man kört
med fel kompetens samt lite annat för att klara av att lösa dessa problem. Som tur är har vi även
haft bra hjälp av våra utbildningsstöd, vikarier och sommarjobbare som också ställt upp så gott de
klarat av. Även 2-skiftarna har blivit tvugna att gå in i driften för att klara bemanningen.

Problemen har gällt som mest vid Massa och Kartongbruket. Nu ser vi konsekvenser av tidigare
neddragningar. Vi är helt enkelt för få på kollektivsidan som det ser ut nu och vi behöver därför
utöka bemanningen.  

Trivseln på Företaget

Diskussionerna gällande trivseln på företaget fortsätter men haltar lite på någon avdelning. Men vi
jobbar vidare med att fortsätta diskussionerna, bland annat med Fabrikschef, HR, Avdelningschefer
och Huvudskyddsombud på avdelningarna. Det finns mycket att ta tag i här men trots en rejäl
uppförsbacke med hur saker och ting hanteras ute i verksamheten ser jag fortfarande försiktigt
optimistiskt på det här projektet. Vi börjar så smått märka av vissa förändringar till det bättre och
jag är helt övertygad att det bara är början. För att bilda sig en uppfattning om de problem och
missnöje som finns ute i verksamheten har under sommaren Fabrikschefen följt med samordnande
Huvudskyddsombudet på rundvandring på de avdelningar där det är störst problem och missnöje.

Det är viktigt att vi fortsätter att kämpa för att höja trivseln och få till en bättre stämning på
Företaget.

Min tidigare förhoppning står fast om att vi ska börja se ett positivt resultat av det här projektet i
slutet av 2021 och i början av 2022, vi får väl se. Det här är inget som man snabbt kan lösa, utan
det kommer att ta lite tid.

Yrkestraineer

Förra veckan fick vi möjligheten att träffa 7 unga, taggade blivande operatörer, som nu påbörjat sin
Yrkestraineeutbildning. Här fick jag, Peter Karlsson, Emma Magnusson och Anders Blom berätta
om vilka vi är, om de uppdrag vi har och lite om Papperstreans verksamhet även hur organisationen
är uppbyggd och om varför man ska vara med i facket. De fick information om arbetsmiljö och
säkerhet och hur skyddsorganisationen med skyddsombuden ser ut. Likaså vilka försäkringar som
ingår i medlemskapet.

Emma passade givetvis på att bjuda in till kommande Ungträff i oktober och Ung 2022-eventet i
maj, men hon gjorde också klart för gruppen att kravet för att delta är att man måste vara medlem.
Alla 7 kommer garanterat att bli medlemmar i Pappers. Vi hälsar traineerna välkomna till
BillerudKorsnäs och Pappers.
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Ekmanska stiftelsen
Jag vill påminna om att det är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen, senast 30 september.

Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt
ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet
att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns
kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet.
Frågor kring det här besvaras av Ida Rosén på telefonnummer 026-151355
Ansökan som finns på intranätet under:
Min anställning – Gävle - HR-portal och Hälsa, därefter klickar ni på Ekmanska och gör en ansökan.

Slutord

Höststoppet närmar sig och planering och förberedelser pågår som bäst inför detta. Arbetsställets
huvudskyddsombud och flera av våra övriga skyddsombud är som tidigare år inblandad i detta arbete då flera av
ombuden fungerar som ronderande skyddsombud. När stoppet väl sätter igång så är det som vanligt mycket folk ute
i verksamheten och riskerna ökar för tillbud och olyckor. Kom ihåg att rapportera in riskobservationer, tillbud och
olyckor. Ta hjälp av skyddsombuden om ni är osäker!

Var rädd om er så ni kommer hem i samma skick som när ni gick till arbetet, lova det? BRA!
// Kjelle

Snart börjar älgjakten. Jägare se upp, Hälge
är i farten.
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Förhandlingsrapport
Pappers – BillerudKorsnäs (BK)

Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande är det tre personer som idag inte har en anställning hos
oss som uppnått företrädesrätt. Dessa kommer inom kort få ett brev med information om detta.

Projektanställda

Pappers lyfte en fråga vid juniförhandlingen om de tidigare projektanställda, fyra namngivna medlemmar som
vid årsskiftet ändrades till vikariat. Pappers anser att det skall räknas som LAS-grundande tid även under
projektanställningstiden som de menar var en felaktig anställningsform. Och när medlemmarnas
vikariatsanställning upphör kommer Pappers hävda att de är konverterade, det vill säga tillsvidareanställda.
Företaget informerade vid senaste förhandling att de lyssnat på Pappers och att den totala anställningstiden för
dessa fyra kommer beaktas.

Lön Teknik

Företaget presenterade vid förhandlingen i februari ett förslag till lönegrad B70 för Mekaniker och vilka
kompetenser som krävs för att nå denna. Parterna diskuterade utifrån detta och Pappers bad att få ta med sig
förslaget och återkomma. De önskar även att motsvarande förslag tas fram för Automationstekniker. Pappers
återkom vid förhandlingen i mars i frågan och har med hjälp av ett antal ombud tagit fram ett alternativt förslag
som de delgav Företaget, gällande tre befattningsbeskrivningar. De har även haft en dialog om förslaget med en
Sektionschef på Teknik. Företaget tackade för förslaget och lovade ta med sig det till Teknik för genomgång.
Företaget återkom vid förhandlingen i maj och meddelade att Tekniks ledning kikat på förslaget som Pappers
lämnat och gjort några förslag till justeringar som gicks igenom. Vid förhandlingen i juni kom parterna fram till
att detta skulle diskuteras vidare mellan Tekniks ledning och ombuden till Pappers hade inför senaste
förhandling skickat in ett justerat förslag till Företaget. Parterna anser att nästa steg är att Underhållsledning
och ombud går igenom detta, där Krister Jonsson kommer att kalla till ett möte.

Lön Kontinuerlig Två-skift Produktionsservice

Pappers lyfte vid förhandlingen i april 2020 frågan om vilken lönegraden för kontinuerlig 2-skift produktionsservice
som ska gälla.  Frågan har därefter diskuterats i förhandlingarna under 2020 och 2021. Rekrytering till dessa 2-skifts
befattningar kommer oftast ske från 6-skift och då bibehålls lönen. Det finns även en satt ingångslön på nivå B20 om
nyrekrytering skulle tillämpas. Pappers har framfört att det är bra att det nu finns en tydlighet i ingångslönen och att
bibehållen lön tillämpas vid rekrytering från 6-skift. Pappers anser dock att lönetrappan som funnits för
dagtidsorganisationen vid Kartongbruket skall gälla även för 2-skift.  Likaså att det finns ett behov av en lönetrappa
om rekrytering skulle ske utifrån. Pappers baserar även detta på att de anser att det behöver tydliggöras hur de olika
uppgifterna från dagtidsgruppen och inrivningen värderas. Företaget har därefter informerat att de kommer att titta
på den gamla trappan och uppdatera denna så den fungerar för dagens uppgifter i denna grupp.
Företaget har även informerat om att arbetet med att upprätta en kompetenschecklista för befattningen pågår i dialog
med medarbetarna. Företaget har föreslagit att befattningen värderas till en B50-befattning, utifrån den aktuella
upplärningstiden, och att den läggs in i gällande lönetrappa för PM5.

Pappers vill också att checklistan färdigställs samt att de önskar att ett lönesteg läggs in mellan B20 och B50.
Pappers informerade vid senaste förhandling om att arbetet och dialogen med ansvarig chef pågår men bad att få
återkomma i frågan.
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U-tid Kvalitet

Pappers ställde vid förhandlingen i maj, frågan kring hur inställd och flyttad u-tid på Kvalitet skall hanteras
eftersom gruppchef ställt in och planerat om u-tiden för några medarbetare vid Kvalitet-lab. Företaget återkom
i juniförhandlingen i frågan och meddelade att en dialog hållits med ansvarig chef och att förändringarna skall
diskuteras med ombud och medarbetare vid avdelningen. När det gäller omplanerad u-tid skall man vara
överens och då genererar det divisor 315.

Komp till pension för nyanställda

Pappers ställde vid en tidigare förhandling frågan om möjligheten för nyanställda att avsätta komp till pension.
Denna grupp gör inte något ATK-val idag, då det är obligatoriskt med pension under de första 5 åren.
Men Pappers anser även att valmöjligheten borde finnas även för dem. Företaget återkom i juniförhandlingen
och meddelade att nyanställda bör självklart ha möjlighet att avsätta komp till pension på samma sätt som man
kan om man gör ett aktivt val av ATK till pension. Detta har hittills lösts av lön för de som hört av sig om att
avsätta komp till pension. Förhoppningen är att vi ska kunna ha den lösningen i nya lönesystemet.

Skiftschema 2022/2023

Skiftschemat 2022/2023 gällande kontinuerligt 2-skift, 6-skift samt Loket fastställdes vid senaste förhandling

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg

Företaget överlämnade en lista på förslag till lönegradsuppflyttningar. Alla lönegradsuppflyttningarna
fastställdes.

Vi vill än en gång påminna gruppchefer, skyddsombud och avdelningschefer att hantera och skicka in
ansökningar om lönegradsuppflyttningar i god tid före förhandling som vanligtvis sker runt den 25:e varje
månad!

Nästa förhandlingsdag är den 30 september
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MBL-Kartongbruket

Parterna har under flertalet tillfällen diskuterat möjligheterna för medarbetare att kunna dela på en befattning
inom 2-skift på Kartongbruket. Den senaste diskussionen uppkom då en medarbetare hade önskemål om att
gå ner i arbetstid till 50% men inte uppfyller villkoren om deltidspension enligt kollektivavtalet mellan
Industriarbetsgivarna och Pappers, Bilaga 4 § 3 Deltidspension.

Pappers föreslog då att medarbetaren i fråga kan dela på en befattning med en annan medarbetare som
uppfyller villkoren för Deltidspension enligt Bilaga 4 § 3 Deltidspension i avtalet.

Företaget lämnade då ett förslag att vi förhandlar om en 100% FTE till två FTE om 50% vardera.

Vidare påpekar företaget att problem kan uppstå om en av de två innehavande av 50% tjänst väljer att sluta
(exempelvis ta ut full pension) Om Företaget inte hittar en ersättare på 50% skall en ny förhandling genomföras
för att då återgå till en 100 % FTE istället för två FTE om 50% vardera. Den kvarvarande medarbetaren som
innehar 50% tjänsten skall då erbjudas 100% tjänsten.

Parterna är överens om att det finns en vinning med denna lösning då företaget kan tillmötesgå medarbetares
önskemål och samtidigt lösa eventuella problem med medarbetare som inte kan jobba 6-skift längre.

Pappers godkände ovanstående förslag och parterna är överens om att omvandla denna MBL-information till
en förhandling gällande en 100% befattning på 2-skift inom Kartongbruket till två 50% befattningar.

Förändringen träder i kraft 1 oktober 2021.

MBL info/förhandling - chefstillsättning tillförordnad gruppchef Processnära UH
Mek Kartongbruket
Företaget informerade i denna MBL att Gruppchef för Processnära Mek Kartongbruket, kommer att få andra
uppgifter. Man behövde utifrån detta omgående tillsätta en tillförordnad Chef för gruppen. Företaget presenterade
Magnus Axelsson som förslag till tillförordnad Gruppchef Processnära Mek Kartongbruk. Efter en ajournering
återkom Facken och lämnade ett positivt besked. I och med detta omvandlades MBL-informationen till en
MBL-förhandling och parterna faställde Företagets förslag.
Avdelningschef för Teknik kommer omgående skapa ett rekryteringsärende för att inleda en ersättningsrekrytering till
rollen som Gruppchef för Processnära Mek Kartongbruk. Annonsen för detta kommer gå ut både internet och externt.
Magnus tillträdde i den nya befattningen den 6 september 2021. Slutdatum sätts tillsvidare till 31 december 2021.

MBL-info Gävle Bruk
Företag och Fack inledde den 31 augusti en MBL-process gällande en organisationsförändring inom Gävle Bruk med
avseende på förändringar i Fabriksledningen samt övriga avdelningar. Föreslagen förändring innebär en reducering om
cirka 4-6 stycken befattningar på Tjänstemannasidan.
Då det finns vakans inom vissa områden, ser Företaget ingen övertalighet i dagsläget. Ett första förhandlingsdatum är
satt till den 16 september 2021.
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Skyddsombudsträffar Maj 2021
Som brukligt har vi även i år genomfört vårens stora ombudsträffar. Denna gång i digital form via Teams.
Inbjudna föreläsare denna gång har varit Lasse Wåhlstedt, Helena Solum, Pierre Aggarwal och våra
försäkringsmästare Anders ”Blomman” Blom och Leif ”Mella” Mellin.

Lasse som är ombudsman på Pappers tog oss genom gällande avtal och kommande eventuella förändringar i
detsamma. Vi fick också lite insikt i det centrala arbetet med neddragningar och tänkta nedläggningar inom Pappers
där han nämnde Ortviken, Hyltebruk, Svanskog, Säffle och Kvarnsveden.

Hur viktigt det kan vara med ett skrivet testamente och hur krångligt det kan vara med juridik gällande arvsordning
och liknade gick Helena Solum från Familjen jurist genom med oss på denna träff.

Ett annat uppskattat digitalt besök var när vår nya ansvariga Fabrikschef, Pierre Aggarwal, dök upp och berättade
om sin syn på fabriken och sitt nya arbete här hos oss samt tog en diskussion i aktuella frågor.

Försäkringsinformation är något som vi inte kan få nog av, och som dessutom hela tiden förändras i någon del. Här
har vi på avdelningen tur som har våra duktiga informatörer Leif Mellin och Anders Blom och denna gång fick vi en
diger genomgång av våra gällande medlemsförsäkringar

Som avslutning på dagen för då fullmatade och trötta huvuden visade vi en förinspelad föreläsning kallad ” Drömmen
om piketen på norrmalmspolisen”
Den handlar om hur den nybakade polisen Mikael Lund uppfostras inom polisen under många år. Den berör
värdegrundsfrågor, vikten av att vara en god förebild, och hur vi möter våra rädslor för att skapa trygghet.

Trötta men nöjda avslutade vi sen dagen för att åka hem och vila och smälta dagen alla intryck.

Med vänlig hälsning Peter, Kjell och Peo

Lasse Wåhlstedt

Helena Solum
Pierre Aggarwal
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Kickoff 2021
Årets Kick Off för Papperstreans styrelse genomfördes under två dagar förra veckan. Deltog gjorde även
revisorsersättare Per Thollin. Det är vid de här tillfällena vi brukar diskutera vilka utmaningar avdelningen står inför
och lägger därefter en plan, en verksamhetsplan för kommande år för att kunna möta de utmaningarna.
I år beslutade vi att förlänga nu gällande verksamhetsplan som gäller för 2021 - 2023, men vi kommer att lägga till
en extra punkt som handlar om framtiden för Papperstreans styrelse och övriga uppdrag i avd 3 med anledning av
den kommande generationsväxling som påbörjats. Vi har som sagt börjat förbereda lite inför den kommande
generationsväxlingen men vi måste fortsätta det arbetet på lite bredare front. Därför la vi stort fokus på just den
frågan vid årets Kick Off. Vi kommer nu att sammanställa styrelsens arbete och lägga till en punkt i
verksamhetsplanen som förslag för 2022 - 2024 och skicka till Förbundet och därefter förhoppningsvis för
fastställande på kommande medlems/avdelningsmöte i oktober.
Vi bjöd även in en bekant från avd. 68 Hallstavik, nämligen Roger Berglund som kom och berättade lite om livet i
Grisslehamn där han bor om hur det var gammalt tillbaka och hur det är där nu.

Roger Berglund berättar

Grupparbete
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                                   Säkerhetsdag 2021

Som en del av årets hållbarhetsvecka genomfördes även en säkerhetsdag på torsdagen. Denna gång gick detta av
stapeln inne på området vid ”Marmafickan” istället för på Visitor Center som brukligt.
Detta innebar lite mer besvär då alla leverantörer måste aviseras för att komma in på området, vilket dock löste sig
under morgonen. Jag vill rikta ett stort tack till våra leverantörer Sono, Blåkläder, Tools och Previa som genomförde
detta mycket bra som vanligt. Utöver möjligheten att se på nyheter i sortimentet fanns även möjligheter att utbilda sig
i hjärthälsa samt hjärt- och lungräddning . Därefter fanns kaffe och hälsosamt fikabröd att tillgå.
När dagen inne på området gick mot sitt slut kunde den
som ville knalla över till Räddningstjänsten där
personalen gjorde ett riktigt bra jobb för att ta hand om
anställda och deras familjer.
Intresset för att besöka våra leverantörer under dagen var
tyvärr klent och många stunder fanns ingen besökare vid
våra tält förutom vi i gruppen som arrangerade dagen.
Du som har någon idè på hur vi kan öka på besöksantalet
får gärna höra slänga iväg ett mail med dina idèer till mig.
På Räddningstjänsten däremot var det betydligt fler
besökare som verkade trivas bra under besöket.

Ett stort tack till alla er som var med och arrangerade
denna dag.
Peter Karlsson

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, Kjell Olsson, Johan Wikström,
Leif Mellin, Michael Wallin
Pappers Avdelning 3  Tel: 070-7950518
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Benicken Frolicken pölare och pölarinnor, oavsett om ni har stamtavla eller hur
många ben ni har! Och även om ni inte har päls så får ni vara med ändå! Alla
ska med och ingen ska glömmas! Annars är det ju lätt att glömma, eller hur?
Ni vet,  bilnycklarna, byxorna och Fläsk-Orvar! Ja, har man en morbror som
kallas för det, så kan man väl glömma honom också, fattaniväl!
En gång när jag och husse var ute och gick vår vanliga runda så glömde han att
gå hem. Han gick runt kvarteret sju gånger i rena förvirringen för att han hade
tankarna på vattnets betydelse för båtarna. Det gjorde inte mig något, desto
mer inpinkat fick jag i reviret.

Men alltså, både jag och husse hoppas att ni kommit tillbaka från semestern vid era sinnens fulla bruk. Eller
benminstone halvfulla. Även om en del av er fick avbryta semestern (morr!) så hoppas jag att ni lyckades ladda
några batterier i alla fall.

Dyker det upp problem så är det lika bra att ta itu med dom på en gång. Lyckas man då trassla till det ännu mer så
har man i alla fall tagit itu med det. Som husse för några år sedan när han tyckte att han hade blivit lite väl rynkig
(nuförtiden ser han sämre så rynkorna syns inte). Hursomhelst så gick han till en plastikkirurg för ett kostnadsförslag
för en ansiktslyftning, men det var åt helsike för dyrt. Däremot kunde dom sänka kroppen för halva priset! Ben dom
pengarna investerade han istället i avfjölningsbranchen.

Jag har alltid haft bra minne. Ända sedan jag var valp så har jag kunnat alfabetet, men det vet ju ingen tvåbening
eftersom jag inte kan prata. Men husse är ganska glömsk, som jag nämnde tidigare. En natt i förra veckan hade han
svårt att somna för han hade en känsla av att det var något han hade glömt. Mitt i natten kom han på det - han hade
ju planerat att somna tidigt! Men för det mesta nuförtiden sover han bättre.  Som ett spädbarn faktiskt, han vaknar
skrikande mitt i natten!

Hoppas att ni morr brö rent allbent, och att ni kunde hitta på något roligt hunder sommaren som sagt. Husse och jag
tyckte att det var för tidigt än att åka till Markelian-arkipelagen, så vi stack till Stränksudret istället och fiskade
flinyngel, störing och malört. När vi kom hem så kastade husse ner allt i en matberedare och gjorde fiskbullar av
alltihopa. Det blev jättegott tillsammans med knosis-mosis och frypongelé!

Det börjar bli lite mörkare kvällar nu men fint på dagarna, så ut i skogen med er och passa på att plocka  svamp,
lingon och bortslagna golfbollar. Kan bli ett bra extraknäck, ben skynda er innan älgjakten för annars får ni springa
hukande kilometervis under plockningen. Håll er friska, göm knastret, stånka korven och lämna trädgårdsmöblerna
ute ett tag till. Ha det brö så hörs vi mer längre fram. Yla gärna en hälsning också till din Fjaster i Hönö, Mögtaxen
Majbro. Benare!

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Jag kan nu meddela att vi i Pappers äntligen har börjat utbilda våra
medlemmar och fackliga ombud igen. Jag sitter just nu i skrivande stund
på Runö i Åkersberga där vi genomför Pappers Förbundskurs, jag
känner mig lycklig!

Det har varit en tung och tråkig tid då all utbildningsverksamhet har varit
stoppad och lagd på vänt. Det är fortfarande pandemi även om det ser
ganska skapligt ut men vi har lite sömnigt startat upp verksamheten och
vi är vakna.

Hemmavid så kommer vi starta upp verksamheten inom kort. Vi vet inte
riktig vad vi får för möjligheter att träffas just nu men vi kommer dyka
upp på något vis för att diskutera framtiden på både kort och lite längre
sikt. Det är frågor om exempelvis utbildning, utbildningar, kompetens
och önskemål hos våra ombud och medlemmar.

PRESSTOPP!! FYSISKA UTBILDNINGAR I HÖST!!
Om du inte har gått någon av nedanstående utbildningar, ANMÄL DIG SNARAST

Fysiska utbildningar på Runö i Stockholm under hösten!
Miljökurs: steg 1 25-28 oktober, steg 2 15-17 november, sista anmälningsdag 17 september 2021.
Lag & Avtal: 25-29 oktober. Senaste anmälningsdag 1 september.
Är du intresserad? Hör av dig snarast så kollar jag om det finns platser kvar.

Ett sätt att anmäla sig till utbildning!
1. Gå in på https://www.pappers.se/kalender
2. Klicka på den utbildning du vill gå och anmäl dig via datorn.
3. Skicka e-post till studieorg@papperstrean.se och tala om vem du är och vilket skift du jobbar på,
vilken utbildning du anmält dig till och när utbildningen genomförs.

Hej!
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Mitt namn är Emma Magnusson, jag är 30 år, bor i Bomhus med en jänta på 8
år och jag jobbar som bestrykare på PM4, Kartongbruket.
Jag började min anställning som Yrkestrainee och blev sedan anställd 2019.
Jag brinner för jämställdhet och rättvisa, och det är genom organisering vi kan
skapa det.
Efter föregående årsmöte fick jag förtroendet att ta över stafettpinnen ifrån
Sandra Johansson som Ungansvarig på avdelning 3.
Jag vill rikta ett stort tack till Sandra som gjort ett enormt bra jobb som
Ungansvarig.
Du är redan saknad Sandra!
Förutom att vara Ungansvarig har jag andra uppdrag med. Jag sitter också
med som ersättare i styrelsen, är med i Mångfaldskommittén och är facklig
politiskt ansvarig.
Jag är tacksam och glad att fått detta förtroende. Det är fint att ni tror på mig!

Om vi blickar framåt så har vi en efterlängtad Ungträff som Papperstrean Ung har planerat.
Årets Ungträff kommer att ske 29/10 och blir en heldag på Folkets Hus, där vi bland annat kommer att gästas av
organsationen Suicide Zero, som kommer  att hålla ett föredrag om psykisk ohälsa.
Det blir en genomgång av Anders Blom som är Försäkringsansvarig plus lite annat smått och gott.
Vi kommer att avsluta kvällen på Interpool med middag och Shuffleboard.
Nytt för i år är att denna Ungträff är riktad för dig upp till 35 år.
Skulle du ha jobbat 29/10 söker du ledigt. Och om din chef godkänner ledigheten har du rätt till 8 timmar UVA.
Du kommer alltså inte att förlora inkomst.
Anmälan görs till emma.magnusson@billerudkorsnas.com

OBS!
Det finns ett max tak för deltagare.
Först till kvarn gäller!

Ny Ungdomsansvarig Emma Magnusson

Vi tar revansch från 2020, och kör ett Ung 2022!
 I maj nästa år bjuder Pappers in 800 personer till ett event exklusivt för Pappers unga
medlemmar. Vi kommer att ses under 3 dagar i Stockholm med varierat innehåll av fest, god mat,
underhållning och spännande föreläsningar.
Målet är att unga medlemmar träffas för att komma fram till vad som är viktigt för Pappers nu och
framåt. Genom fest och glädje varvat med samtal och diskussioner skapar vi lust att engagera oss
i viktiga frågor som vi alla berörs av. Tillsammans ska vi öka gemenskapen för ungdomarna på
våra arbetsplatser.
Det blir ett varierat innehåll mellan föreläsningar, filmer, överraskningar, övningar och möjligheten
att träffa andra unga inom Pappers. Det blir också glatt och festligt med förstklassig underhållning.
Vi vill är ledorden för eventet. Vad vill du?
Efter sommaren kommer det att skickas ut inbjudningar och information via mejl och sociala
medier så håll utkik! Hoppas att ni alla är taggade.
Vi ses!

FÖR PAPPERS UNGA MEDLEMMAR PÅ MüNCHENBRYGGERIET I STOCKHOLM 10-12 MAJ 2022

Ungdomskommiteén består av:
Emma Magnusson
Joel Ross
Simon Walldén
Ebba Andersson
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Rätta svar till sommartävlingen

Vinnare
Första pris: Per-Ove Andersson          PM5
Andra pris: Hanna Fängström              PM5
Tredje pris: Mikaela Gustafsson-Bär    Processlabb

4-7e pris: Jörgen Karlsson PM4, Peter Skärberg GTFA, Anders Holmgren PM2,
Sandra Johansson Utlastningen
Tröstpris: Erik Kernehed PM5

Grattis till er!
Era priser finns att hämta på expeditioen.

Anja PärssonBritney Spears

Alice Bah-Kuhnke
Måns Zelmerlöw

André Myhrer

Lasse Åberg

Jack Nicholson
Helena Bergström

Steven Spielberg
Anna Book

Jessica Andersson

Maria Montazami

Anders Lundin
Charlotte KallaKosovari Asslani
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Nu har vi äntligen öppnat! 

Biljetterna till höstens föreställningar på Gävle Teater är nu släppta. Som vi har längtat efter er, vår kära
publik! Nu får vi äntligen ses i salongen och uppleva scenkonst tillsammans.
Läs mer om hela vårt program på gavleteater.se
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Som brukligt är, försöker vi på Karskäringens redaktion presentera nya
personer i ledande positioner inom BillerudKorsnäs-Gävle när de tillsätts.
Denna gång har turen hamnat på vår nya Kartongbrukschef Evelina O´Nils.

Men innan jag började min intervju, ville jag ställa ett par personliga frågor
till Evelina.

Min första fråga var om namnet Nils-Erik betydde något? Då kom det ett litet skratt och svaret blev, ”- Det är min
farfar och du måste vara travintresserad, va?”

Helt rätt, jag har ett stort travintresse och kommer mycket väl ihåg den gode Nils-Erik O´Nils, travtränare och
grön/vit kusk, som hade sin hemmabana på Bollnästravet.

Min nästa fråga blev om namnet Magnus betydde något? ”-Det är min pappa”.

Vad roligt, svarade jag. Då har han gått i parallellklass med min fru i Arbrå under högstadiet.

Och från där, hade Evelina och jag ett mycket lättsamt och trevligt samtal om både arbetet och privatliv. Och vi
börjar med att presentera Kartongbrukschefen Evelina.

Hon är en 33-årig tjej från Undersvik, som ligger mittmellan Bollnäs och Järvsö, i Härliga Hälsingland. Evelina har en
Kemi-ingenjörsexamen i grunden och har tidigare haft en anställning på Kartongbruket i Gävle som Processingenjör.
Då var hon barnlös och kanske lite naiv, när hon trodde att hon skulle orka pendla mellan hemmet och arbetet varje
dag, eftersom hon hade sin ögonsten till häst att ta hand om. Tyvärr blev det lite för mycket och Evelina kände att
hon inte riktigt räckte till.

Hennes karriär tog ny fart, då hon började på Iggesunds Bruk. Där hade hon först en anställning som
Produktionsingenjör innan hon klev upp och blev sektionschef på Kartongmaskin 2.

Vad är det viktigaste att jobba mot i närtid på BillerudKorsnäs/Gävle?

”-Trivsel för medarbetarna”, svarar Evelina blixtsnabbt! Vi måste få tillbaka arbetsglädjen på företaget!

Och det finns så mycket outnyttjad kompetens att ta vara på. Vi måste bli mycket bättre på att utnyttja alla fina
resurser som finns bland våra anställda!

Vilka utmaningar ser du då i ett längre perspektiv?

Givetvis vill vi öka vår kartongproduktion på sikt samt ha en stabil och leveranssäker produktion. Kartongbruket
måste försöka dra sitt strå till stacken med vissa förändringar i  körsätt av slutprodukten.

Karskäringen presenterar den nya Kartongbrukschefen

Evelina O´Nils



- 17 -

Hur ser du på bemanning och utbildning av olika operatörspositioner?

Vi behöver långsiktiga planer, där vi säkrar upp bemanningen. Det är en mycket viktig fråga! De tunga positionerna,
som till exempel Maskinförare, tar lång tid att utbilda. Även en ”enklare” arbetsposition tar tid. Det fungerar inte så
enkelt att, får vi en uppsägning på en tung position, då behöver vi mer än 3 månader att för vidareutbilda en operatör
eller en nyanställd operatör.

Mer om Evelina

Hon är en tvåbarnsmamma som bor med man, hus och häst i en gammal familjegård i Undersvik, som ligger 3 mil
norr om Bollnäs. Släkten O´Nils har funnits på denna gård sedan år 1610, vilket finns dokumenterat i böcker. Huset
ligger helt underbart, med utsikt över Ljusnan, med ett lugn så långt ifrån storstadsstress man kan komma. Hon är
mycket hemmakär och här finner Evelina ro och kraft för att orka ta sig an de viktiga frågorna som finns i både hem
och arbete.

Eftersom det är en släktgård, skulle det kännas oerhört tungt att behöva flytta på grund av arbetet. Det skulle kunna
vara en möjlighet att flytta tillfälligt om arbetet så kräver. Men med smartare pendling, övernattningar och att
eventuellt ta bil nångång till arbetet, ska det underlätta vardagen betydligt och vardagslivet blir enklare.

Evelina äger en häst och har tidigare tävlat i dressyr. Hon älskar att träna med hästen och känna hur de blir ”ett”
tillsammans. Träningen sker bland annat på Bergåkra Gård, gården som blivit känd genom TV4:s ”Bonde söker fru”.

Förutom arbetet är det familj och häst som tar mest tid. Men som så många andra gillar Evelina att resa. Och det är
inte själva målet med resan som är viktigast, det är upplevelsen. För resan kan lika gärna gå till pizzerian i Lessebo
som till New York! Fast visst finns det en drömresa i bakhuvudet. En upptäcksresa till Maldiverna vore inte fel.

För att åka charter ligger inte för familjen O´Nils. Det får gärna vara lite spännande resor, liknande den de gjorde till
Island. Eller varför inte som resan Evelina och hennes man gjorde till Indien, där de firade jul på ett tåg och
uppståndelsen de skapade där. Evelinas man är lång och blond och blev väldigt exotisk på färden. Väldigt många
ville samlas runt den långa, blonda killen från Sverige för att ta kort tillsammans. Och i Indien bor det väldigt många
personer som vill ta kort! Det tog tid att ta sig fram i vimlet, men det blev en mycket minnesvärd upplevelese.

Det fanns iallafall en stor  fördel med att ha en lång, blond man på resan. Han syntes överallt! Han var lätt att hitta i
det enorma folkvimmel som är i Indien.

Med detta önskar vi på Karskäringen Evelina O´Nils välkommen tillbaka och hoppas att hon kommer trivas bra
med sin nya tjänst som Kartongbrukschef.

//Vid tangenterna Ola Carlson
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Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning för BillerudKorsnäsanställda i samband med anhörigs
fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges
från kommun eller stat.Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för:

 hjälpmedel till minderåriga barn

 make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande
          hälsovård.

 minderåriga barns lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade.

Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan.

Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter för företag och fackliga organisationer och
har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.

Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september.
Ansöker gör du genom att gå in på intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar
lämnas av Ida Rosén,  telefon 026 -15 13 55.

Ett stort tack
Till alla som var med och samlade
till mitt presentkort.
Tack Anders Blom & Leif Mellin.
Tack alla fina arbetskollegor.

Juha Hakola

Eftersom förra säsongen blev helt utan publik har vi beslutat att
förra årets utlottning ska gälla för årets säsong.
Vi vet inte i skrivande stund hur Covid kommer att utveckla sig
under hösten, så vinnarna går in i turordning efter vår tilldelning
av biljetter.
Grattis till vinnarna, listan finns på vår hemsida,
papperstrean.se.
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Från och med 1 juni är det ordinarie avbokningsregler som gäller för
svenska resmål.
Uppdatad 29/3-21  Se FAQ för mer information.

För utländska resmål fortlöper de tillfälliga avbokningsreglerna:
Med anledning av coronaviruset utgår ingen avbokningsavgift oavsett orsak eller när du avbokar.
Du kan alltså avboka utan avgift oavsett om det är på grund av restriktioner, avrådan, sjukdom, osäkerhet, inställda
flyg eller annat.

Står det en avbokningsavgift när du avbokar så tas denna avgift bort när vi hanterat avbokningen.

Observera att avbokning inte görs automatiskt.
Avbokning gör du via Mina Sidor eller avbokningsblankett.

På gång med Sociala Fonden...

Från Gävle Forever Piaf - Musikalen Göta Lejon
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: 745 kronor och skattepliktig förmån 750 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag 2021-10-06

Charlie Babbitt (Jonas Karlsson) är en samvetslös streber, en bilhandlare som är
snabb i käften och ständigt på jakt efter pengar. Han har under hela sitt vuxna liv
hankat sig fram under mer eller mindre tveksamma omständigheter. När han nås av
beskedet att hans förmögne far avlidit ser han en chans att komma ur sin skuldfälla.
Glädjen blir dock kortvarig när han får veta att fadern testamenterat alla sina pengar
till en för Charlie okänd bror, Raymond Babbitt (Robert Gustafsson).

Kostnaden är 550 kronor per person och skattepliktig förmån 550 kronor per person.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Från Gävle Rain Man - 6 november Oscarsteatern

Lördag 9 oktober
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