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Enade vi stå söndrade vi falla. 

Jag  ska  nu  försöka  skriva  ner  lite  som  ny llträdande 

Förbundsstyrelseledamot  för  Gävle  Dala  distrikt,  eller 

som  jag  ser  det  en  samordnare/talesman  för  vårt  di‐

strikt  (idag  Skutskär,  Karskär,  Fors,  Kvarnsveden, Hall‐

stavik  och  Grycksbo)  inom  förbundet.  Jag  började  di‐

rekt e er gymnasiet (2‐år processteknik) min ”karriär” 

1979 i Kvarnsveden som hjälprullare och sedan arbetat 

vidare  hela  den  som  ski gående  och  har  sedan 

många  år  utbildning  som  pappersmaskinförare,  eller 

som det heter här på KP ”våtändesoperatör”. 

 Mi   fackliga  intresse  kom  igång  i mi en på  ‐80  talet 

då jag blev med i en arbetsgrupp som skulle försöka få 

ll  en  bä re  semesterkonstruk on  för  ski gående. 

Och den gruppen  lade även  fram e   förslag på en ny 

ski gång,  som  sedan  utvecklades  ll  det  året  runt 

schema  som  vi  hade  från  april  2004  ll  mars  2014. 

(uppsagd av företaget och gick ända  ll AD där vi förlo‐

rade) 

Arbets den var då ca 90 % av en hel d dvs ca 183 ski  

per år (arbete 6 dgr ledig 6 dgr året runt) vi gick från 5 

ski lag  ll 6 lag (skapade drygt 70 nya jobb). 

 ORDFÖRANDE HAR ORDET  ANDERS PETTERSSON  

Jag kom in i avd. 50 styrelse som ersä are och har va‐

rit med sedan slutet på ‐80 talet.  Och har även ingå  i 

vår förhandlingsdelega on sedan början på ‐90 talet. 

Den erfarenhet och kunnande som Lars‐Göran Johans‐

son  skaffat  sig under åren  i  förbundsstyrelsen och di‐

striktsordförande  tar  såklart  lång  d  a   ersä a. Men 

jag vet a  vi  llsammans  i distriktet kommer a  hjäl‐

pas åt som vi all d har gjort, och det gör a  jag känner 

mig ganska trygg i rollen som ny distriktsordförande.  

Vi  är  nu  klar med  årets  avtalsrörelse  som  blev  e   3‐

årsavtal  som  vi  motvilligt  antog,  ramarna  sa e  ju 

”Facken  inom  industrin” när det gäller avtal och även 

lönenivån. Arbetsgivarna ser ut a  vara ännu mer sam‐

manhållna än  digare.  

Det gäller a  vi håller ihop också för a  kunna komma 

ll lösningar i andra frågor än lön, tex utbyggnad ATK, 

begränsa  anställningsformer,  outsourcing,  förhand‐

lingsskyldighet vid entreprenad, utjämning löneskillna‐

der mm. 

Långsik gt så är en av dom vik gaste frågorna a  få  ll 

en förändring vad gäller bemanningen på våra bruk. På 

många  håll  så  har  neddragningarna  resulterat  i  en 

”anorek sk”  organisa on,  och  det  går  inte  ihop med 

a  arbetsgivarna poängterar a  arbetsmiljön/säkerhet 

hör  ll de vik gaste frågorna. Vi vill ju alla ha en rimlig 

arbetsbörda så vi inte bara orkar med arbetslivet utan 

också kan leva e  bra liv utanför jobbet, och även när 

vi gå  i pension under många år.  

Så det är verkligen på  d a  vända utvecklingen, och 

det är brå om a  komma igång med det. 

Anders Pe ersson  

distriktsordförande Gävle Dala 
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 FRÅN FÖRBUNDET 

vilket han  inte  längre är då han blev påkörd av en bil 

när han cyklade och krökte A‐stolpen på en Volvo med 

sin  kropp  samt en barndomskamrat  som även han är 

ombudsman  sedan  10  år  på  e   annat  förbund,  min 

bror  lever  e   bra  liv med  sin  familj  men  han  är  inte 

llbaka i arbete.  

Dessa  två  nämnda män  har  i mina  ögon  se   ha   e  

mycket meningsfullt arbete som har inspirerat mig och 

nu  si er  även  jag  där,  tacksamhet  är  ordet. 

Det som nämnt är just vad det är frågan om, a  ha e  

driv, en vision och en längtan a  göra våra arbetsplat‐

ser  lite bä re  för oss alla, det är  så  lä  a   ta allt  för 

givet men vi får inte glömma hur vår välfärd uppstod, o 

den vill jag  llsammans med våra medlemmar stå upp 

för. 

Som avd. ordf. har jag varit mån om a  ha en god re‐

la on  ll  arbetsgivaren  utan  a   för  den  skull  tumma 

på medlemsservicen,  för  jag tror stenhårt på a  goda 

rela oner,  oavse   var  i  livet,  ger  oss  e   mer  önskat 

resultat än om vi ska kämpa o kriga, det senare är na‐

turligtvis också nödvändigt när så krävs men ska enligt 

mig, så långt det är möjligt undvikas.  

Med det sagt så kan fackliga företrädare förhoppnings‐

vis även få vår motpart a  växa. 

För  närvarande  är  jag  med  i  avtalsförhandlingarna  i 

allmänna anställningsvillkor där  jag  ser och  lär  för  a  

längre  fram  ta  mer  plats.  På  senaste  förbundsmötet 

framgick det tydligt a  jag är den som ska dra i frågan 

E er  25  år  som  yrkesverksam,  har  en  lust  a   be‐

vara  och  utveckla  de  fackliga  intressena  växt  sig 

starkare,  då  jag  o a  reagerat  på  hur  självklarheter  i 

produk onen, åtgärder för a  förbä ra verksamheter 

som i princip är gra s, fungerat sådär, så blev det tydli‐

gare o tydligare a  jag ville vara med och påverka fack‐

ets  inflytande o  fram d samt få stö a Pappers avdel‐

ningar.  

De a  förtroende  är  ju  inget man  själv  kan  välja  utan 

min  nominering  ll  ordförande  började  med  a   jag 

stod upp  för mina åsikter på e   kontrollrum på Aspa 

Bruk där en hen i ledande befa ning ”enligt mig” burit 

sig illa åt vilket jag gjorde väldigt tydligt. De a var nog 

ingen enskild händelse som var avgörande men det var 

då jag tror kollegor drog slutsatsen a  jag skulle kunna 

företräda  avdelning  159  på  som  ordförande.  Det  var 

en ny upplevelse och då som nu var det  inte svårt a  

tacka ja  ll förtroendet som även visade sig vara rik gt 

roligt.  

Till saken hör a  jag under flera år  digare ha  en sto‐

rebror  som var klubbordförande på Setra  i Hasselfors 

Marcus Bolin ‐ , förhandlingsombudsman på Pappers  

Ålder: 45 år 

Bor: Lerbäck i Askersunds kommun 

Bakgrund: Avd. ordförande på Munksjö Aspa Bruk. 

Familj: Sambo sedan 22 år och en son. Två vuxna 

bonusbarn och e  bonusbarnbarn. 

Fri d: Jag har blivit en duk g öl bryggare – väldigt 

småskaligt. Jag har också hållit på mycket med foto, 

men det ligger på is.  Annars är det mycket huset – vi 

bor fint på landet. 
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om  hur  vi  ska  stö a  avdelningar  som  har  eller  inle  

diskussioner  om  a   anlita  bemanningsföretag,  det  är 

en utmaning där vårt bästa verktyg är a  förhandla, så 

vi  får  så  stort  inflytande  som möjligt.  Det  är  just  där 

krutet är  lagt, a   ta fram underlag och förslag på vik‐

gt  innehåll  i  förhandlingen. Dessutom  företräder  jag 

Pappers i LOs bemanningsgrupp, visst är vi e  litet för‐

bund men vi är nog dem som tydligast ser hur det fun‐

gerar, eller snarare inte fungerar så vi kan ge den åter‐

kopplingen  ll  gruppen  och  förhoppningsvis  få  med 

nån erfarenhet  som  förslag  ll  förbä ringar  i  beman‐

ningsavtalet. 

Min  förhoppning  framöver  är  bland  annat  a   vi  om‐

budsmän ska få/ta möjligheterna a  besöka avdelning‐

ar  som känner  a  de  vill  ha hjälp  a   komma vidare  i 

sin  verksamhet  genom  a   via  diskussioner  om  lokala 

spörsmål  få  nya  idéer,  kunskap  och  råd  för  a   gå  vi‐

dare  och  min  uppfa ning  är  a   vi  ”alla”  måste  fort‐

sä a  samverka,  kanske  på  nya  sä   för  a   stärka  oss 

lokalt, för det är där vi gör störst skillnad.  

Angående mi   ölbryggeri  fick  jag  e   förslag  från  vår 

förbundsordförande  a   skapa  e   ”Pappersöl”,  frågan 

är  vilken malt,  humle  och  jäst  som  skall  ingå,  tål  a  

fundera på. 

A   ta  e   arbete, med  utgångspunkt  i  Stockholm  har 

naturligtvis  konsekvenser  som  alla  inte  är  förutsäg‐

bara, glädjen och tacksamheten  ll de a jobb i samråd 

llsammans med min  sambo Annica  resulterade  i  e  

spontant ja.  

Hur är det då? Jo, a  åka MC är ju underbart men det 

får man  ll  stor del välja bort,  spontana kvällsprome‐

nader  med  min  Annica  likaså,  den  med  a   fixa  på 

huset bara försvann och det har jag lagt mycket  d på 

digare  och  Anton  17  år märker  nog  inte  så mycket, 

tror  jag.  A   vara  ombudsman  innebär,  för  mig,  e  

mycket  innehållsrikt  arbete och  frågan  som  jag o An‐

nica besvarar är: vad är nu möjligt? det är endast den 

frågan som besvarar nya roliga sä  a  leva våra liv och 

hi lls har vi lyckats bra. 

Vi ses ! 

Marcus Bolin 
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på 80 procent.  

Av samtliga 340 000 arbetslösa är det knappt en  ärde‐

del  som  har  arbetslöshetsersä ning.  Övriga  får  förlita 

sig på kommunens  försörjningsstöd eller  föräldrar och 

nära anhöriga. På senare  d har vi också kunnat se a  

allt fler äldre arbetslösa väljer a  ta ut allmän pension 

när  deras  ersä ningsperiod  är  slut.  De a  innebär  a  

arbetslöshetsförsäkringen  har  reducerats  ll  e   selek‐

vt grundskydd. 

Mot denna bakgrund är det inte överraskande a  e er‐

frågan  på  komple erande  inkoms örsäkring  vid  ar‐

betslöshet har ökat kra igt under de senaste åren. Före 

år 2007 var det  endast e   fåtal  av  förbund  inom TCO 

och  Saco  som  erbjöd  sådana  försäkringar.  Idag  ingår 

inkoms örsäkring i medlemskapet hos nästan samtliga 

av  deras  förbund  och  även  hos  häl en  av  LO‐

förbunden. Förbä ringarna av arbetslöshetsförsäkring‐

en har däremot inte minskat behovet av inkoms örsäk‐

ring  visar  årets  upplaga  av  Välfärdstendens  från  Folk‐

sam. Sedan år 2008 har antalet med inkoms örsäkring 

mer  än  fördubblats  och  uppgår  idag  ll  1,6  miljoner 

försäkrade löntagare. Särskilt kra ig har ökningen varit 

hos  LO‐förbundens medlemmar  där  andelen  har  ökat 

från 14  ll 43 procent. Flera fackförbund har också för‐

bä rat sina försäkringar med fler ersä ningsdagar och 

högre inkoms ak det senaste året.  

Fackförbundens  agerande  är  högst  ra onellt  och  illu‐

strerar  tydlig  den  historiska  kopplingen mellan  social‐

försäkringar  och  privat  försäkringar.  När  ersä ningar 

och  villkor  förändras  i  socialförsäkringarna  förändras 

blir den omedelbara reak onen a  människor söker sig 

ll  de  privata  försäkringslösningarna  för  a   täcka  det 

trygghetsbehov som uppstår. Med tanke på a  riksda‐

gen återigen valde a   inte  indexera  inkoms aket  i ar‐

betslöshetsförsäkringen  dröjer  det  inte  många  år  för‐

rän  vi  är  llbaka  på  samma  låga  ersä ningsgrad  som 

gällde  förra  sommaren.  Därmed  har  den  privata  in‐

koms örsäkringen  kommit  för  a   stanna  under  en 

överskådlig fram d.  

Håkan Svärdman 

Välfärdsanaly ker på Folksam 

 FÖRSÄKRINGAR   FOLKSAM 

Inkoms örsäkring har kommit för a  

stanna.  

S veriges  socialförsäkringar  är  vanligtvis  obligato‐riska,  offentliga och  skyddar  en betydande del  av 

inkomsten vid arbetsoförmåga. Men det gäller inte den 

allmänna  arbetslöshetsförsäkringen.  Försäkringen  be‐

står av två delar. Dels en obligatorisk grundförsäkring, 

dels en frivillig inkomstbor allsförsäkring, som sköts av 

arbetslöshetskassor  som  huvudsakligen  är  knutna  ll 

fackförbunden.   

För  o  år  sedan  sänktes  arbetslöshetsersä ningen 

kra igt  och  medlemsavgi erna  ll  arbetslöshetskas‐

sorna höjdes rejält. Effekten blev dels a  y erst få ar‐

betslösa  fick  en  ersä ning  som motsvarande  80  pro‐

cent av inkoms örlusten. Dels gick nästan en halv mil‐

joner  personer  ur  arbetslöshetskassorna  mellan  åren 

2006‐2008 och förlorade därmed sin  inkomstbor alls‐

försäkring.  

I e  försök a  öka medlemsanslutningen  ll arbetslös‐

hetskassorna  avskaffade  riksdagen  den  särskilda  a‐

kasseavgi en  år  2014,  vilket  mer  än  halverade  med‐

lemsavgi en  i många  kassor.  Förra hösten höjde  riks‐

dagen också arbetslöshetsersä ningen från 680  ll 910 

kronor  per  dag.  Förbä ringarna  har  ökat  andelen  ar‐

betslösa som får en ersä ning som motsvarar 80 pro‐

cent av  digare  lön,  från 10  ll 30 procent. Dessutom 

har  mer  än  halva  medlemstappet  återhämtats.  Men 

u från  antalet  personer  i  arbetskra en  har  anslut‐

ningsgraden  ll arbetslöshetskassorna minskat, från 79 

procent  år  2006  ll  67  procent  i  år.  Jämfört med  när 

den  senaste  höjningen  av  ersä ningstaket  gjordes  år 

2002 fick tre  ärdedelar av de arbetslösa en ersä ning 
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 AVDELNING 2  SKUTSKÄR 

I  de a nummer av Gävle‐Dala distriktets  dning så 

har  vi  inget  tema  utan  respek ve  avdelning  får 

fylla sina sidor e er eget tycke. 

Jag ska försöka hålla någon form av röd tråd tema eller 

kalla det vad ni vill på avd 2 sidor åtminstone. 

I händelse av a  jag inte lyckas så ber jag om ursäkt för 

de a på förhand. 

I pågående avtalsrörelse händer  i nuläget  inte  särskilt 

mycket har ha  2  st  telefon möten med  förbundsled‐

ningen  (de a  sker  distriktsvis  med  2  distrikt  åt 

gången).  A   förhandlingarna  går  på  någon  form  av 

sparlåga i nuläget är  inte ovanligt enligt personer som 

är mer erfarna än mig. Som ni kanske märkt i media så 

gäller  en  av  de  stora  frågorna denna  avtalsrörelse  ar‐

bets d i klartext så betyder det a  arbetsgivaren vill ha 

mer  inflytande  (makt)  över  arbets den.  De a  gäller 

inte bara pappers utan det gäller generellt men  fram‐

för allt  inom den tunga industrin.  I  ljuset av de a fak‐

tum så kommer  jag a   tänka på när vi  rensade bland 

papper  på  kontoret  som  jag  och  Thomas  B  delar.  Då 

hi ade vi en kopia av en festskri  som var utgiven när 

avdelningen fyllde 25 år.  

I denna återberä as en händelse som utspelar sig 1896

‐97.  Det  handlar  om  en  anställd  maskinist  vid  namn 

Ture  Eklund  och  var  anställd  vid  den  gamla  fabriken 

hur  länge han varit anställd  framgår ej. Hur som helst 

så blir Ture uppsagd med omedelbar verkan och ingen 

orsak eller skäl  ll de a framkommer.  

Nu  ll  det  intressanta  det  står  ordagrant  så  här.  ”A  

det  icke  varit  brist  på  arbetsvillighet  och  plik rohet 

visar  följande sammandrag över arbets den.   År 1896 

arbetade  personen  ifråga  303  ordinarie  ski   (12  m) 

dessutom  557  över ds mmar  utgörande  llsam‐

mans346  ½  st  ski   med  endast  17  söndagar  fria.  År 

1897  gjorde  han  297  ordinarie  ski   med  594  över‐

ds mmar och hade endast 12 söndagar  fria ” och så 

fortsä er det  ll och med år 1900.  Jag påstår  inte a  

situa onen  är  liknande  idag  vid  våra  pappers  och 

massafabriker. Men  ar man på några exempel  från 

arbetsmarknaden  i  stor  som figurerat  i media de sen‐

aste  åren  så  kan  man  funder  hur  långt  vi  kommit 

egentligen.  

Och då kommer vi osökt vidare in på den bokhylla som 

styrelsen  tagit beslut om den kommer a   stå utanför 

vårt  kontor.  Den  kommer  a   fyllas  med  böcker  som 

dels  skickas  ll  avdelningen  via  olika  organisa oner 

men  även  böcker  som  styrelsen  beslutat  a   köpa  in. 

På bilderna här kan ni se några exempel på böcker som 

kommer a  finnas  ll utlåning.  I nuläget finns bokhyl‐

lan  men  är  tyvärr  tom  vi  hoppas  komma  igång  med 

de a inom en snar fram d. Alla dessa böcker handlar 

om dagens arbetsmarknad om än i olika branscher. 

Mikael Ybert  

Ordförande pappers avd2 Skutskär 
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 AVDELNING 3  KARSKÄR  

Facken vill  a  Billerud Korsnäs  skärper  kra‐

ven på inhyrda entreprenörer 

 

C irka  200  entreprenadfirmor  fanns  på  Billerud 

Korsnäs  område  under  fabriksstoppet  digare  i 

höst.  Flera  av  dem  saknar  kollek vavtal  och  det  vill 

facken få ändring på. 

Facken vill a  Billerud Korsnäs ska kräva a  entrepre‐

nörer  som  anlitas  på  Gävlefabriken  har  kollek vavtal 

för sina anställda. "Det handlar inte bara om löner” 

Under höststoppet i fabriken anlitades några entrepre‐

nörsfirmor som saknar kollek vavtal. 

Det  här  framkom  när  företrädare  för  olika  LO‐fack  i 

Gävle,  Pappers,  IF  Metall,  Byggnads,  Transport  och 

Elektrikerna  träffades och diskuterade  säkerhet,  arbe‐

tarskydd och avtalsfrågor i samband med höststoppet. 

Vi  vill  inte  påstå  a   de  som  jobbar  åt  de  aktuella  fir‐

morna har sämre villkor än andra. Vi kan  inte  ta  fram 

några sådana exempel. Men e ersom de  inte har kol‐

lek vavtal  så  finns  det  inga  garan er,  varken  när  det 

gäller löner, pension eller försäkringar. 

Vi vill a  företaget ska ställa skarpare krav på entrepre‐

nörerna.  Därför  överlämnade  facken  en  skrivelse  ll 

företaget där man förklarar varför företaget ska kräva 

kollek vavtal.  De  som  står  bakom  är  just  Pappers,  IF 

Metall, Byggnads, Transport och Elektrikerna.  

Hi lls  har  företaget  svarat  a   man  gärna  ser  a   de 

som anlitas har kollek vavtal men a  man inte kräver 

det. Vi får diskutera vidare med företaget och försöka 

få de a  inse vikten av avtal. 

Det handlar förutom minimilöner tex. om anställnings‐

former,  över d,  semester,  sjuklön,  ledighet,  tjänste‐

pension,  försäkringar  med  mera.  Under  e   arbetsliv 

kan det motsvara flera hundratusen kronor. 

Företagets  kommunikatör  på  Billerud  Korsnäs  konsta‐

terar  a  de  allra flesta entreprenörerna har  kollek v‐

avtal. Det finns inga lagkrav om a  man ska ha kollek‐

vavtal och det är inget som vi tar upp i våra upphand‐

lingar. Däremot kollar vi upp alla gentemot Ska ever‐

ket  så  a   de  betalar  ska   och  sociala  avgi er.  Alla, 

oavse  om det är egna anställda eller leverantörer, ska 

följa rådande lagar och regler.  

Företaget fick skrivelsen  från  facken på e  möte med 

de berörda fackliga företrädarna innan höststoppet. 

Vi  pratade  då  om  a   lagar  och  avtal  gällande  bland 

annat löner, ska er och avgi er ska följas. Vi fortsä er 

dialogen i entreprenörsforumet som vi har  llsammans 

med Pappers.  Inför stoppet tryckte företaget extra på 

säkerheten så a  det är en säker arbetsplats för alla. 

Samarbete med LO‐fack 

Under  2015  inledde  vi  i  Pappers  avdelning  3  e   bre‐

dare  samarbete  med  våra  fackliga  kollegor  från  LO‐

facken  i  Gävleborg,  IF  Metall,  Byggnads,  Elektrikerna 

och Transport 

Vi  hade  under  en  längre  d  diskuterat  e   samarbete 

över  gränserna  som alla  kunde ha ny a  av. Vi  såg en 

massa  entreprenörer  inne  på  fabriksområdet  som  är 

medlemmar  i  LO‐förbunden  och  funderade  hur  vi 

skulle kunna samarbeta bä re.   

LO‐facken  har  bl.a.  granskat  de  entreprenörsföretag 

som  varit  inne  och  arbetat  på  Billerud/Korsnäs  under 

höststoppet  2015 och de  som  skulle  komma  ll  årets 

höststopp  2016.  Vi  har  även  genomfört  skyddsronder 

mot entreprenörsföretag. 

Det vi uppmärksammat är a  entreprenörsföretag anli‐

tats  som  inte  har  kollek vavtal  eller  FORA  försäkring 

för de anställda. Det här är en vik g fråga för oss fack‐

liga  a   driva  framöver,  a   få  företaget  a   ställa  krav 

på a  entreprenörsföretagen som anlitas har kollek v‐

avtal.  

Inför höststoppet 2016 beslutade vi a  IF Metall, Bygg‐

nads, Elektrikerna och Transport skulle delta och finnas 

på plats under hela stoppveckan.  

Vi  har  ha   e   bra  samarbete  med  företaget  som 

träffat gruppen, som inför stoppet bjudit in alla fackliga 

ll  den  säkerhetsinforma on  som  hölls  på  BKOM‐
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Center  för ansvariga på entreprenörsföretagen. Under 

stoppet fanns facken dagligen vid en lokal, utgick däri‐

från och med  stöd av  företagets  kontaktperson  var  vi 

inne på området och tog del av hur skydd och säkerhet 

e erföljdes. Vi deltog på samordningsmöten och likaså 

fick vi möjlighet a  träffa medlemmar som varit ute på 

jobb på fabriken och vid matraster. 

Vi planerar a   fortsä a och utveckla  samarbetet med 

LO‐facken  i  Gävle  genom  a   bl.a.  bjuda  in  flera  fack, 

och  a   LO‐facken  börjar  synas  lite  o are  ute  på  fa‐

briksområdet där stadigvarande entreprenörer finns.  

Vårt samarbete har spridit sig  ll bl.a. Värmland där vi 

nyligen har  inle  e   samarbete med LO‐facken  i Karl‐

stad.  Pappers,  Byggnads,  Målarna,  Elektrikerna  och 

Transport  kommer  a   vara  på Gruvöns  bruk med  an‐

ledning av den stora investeringen som är på gång där  

Kjell Olsson 

Avdelnings ordförande 

”Det är unikt de a 

samarbete vi gör.  Vi 

samlar förbuden lo‐

kalt för a  arbeta för 

schyssta villkor på 

arbetsplatsen, men 

också för en säker 

arbetsmiljö.  Tillsam‐

mans kan vi verklig‐

en förändra och för‐

bä ra.” 

 

Markus Kris ansson ‐ IF Metall  Niclas Sandström ‐ Transport  

Några företrädare från LO‐facken: Vad tycker ni om de a samarbete? 
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 AVDELNING 4  FORS 

Vad Hände i Kina 

H ej  i  det  här  numret  tänkta  jag  berä a  om  vårt 

Kinabesök den 7‐13 nov. 2016. Om ni minns från 

förra  Gävle‐Dala  dningen  så  berä ade  jag  a   från 

vårt EWC‐ möte (europeiska  företagsrådet) så blev en 

grupp på 6 man utvalda  a  besöka Kina och våra  an‐

läggningar där. 

Första  besöket  begavs  ll  huvudkontoret  i  Shanghai, 

där  fick  vi  info  om  hela  vår  verksamhet  i  Kina.  Totalt 

antal  anställda  I  Kina  ca:a  6000.  Packaging  solu ons 

4650, Beihai mill 1060, Huatai mill 250 och China sales 

65. Vi fick också informa on om hur semester funkar i 

Kina och har man då 10 års erfarenhet vilket ger 5 se‐

mesterdagar. 10‐20 års erfarenhet 10 dagar, över 20 år 

15  dagar.  Sen  kan  det  skilja  e er  vilket  företag  man 

arbetar  i.  Man  har  utöver  semester  11  hög dsdagar 

som är ledig  d för alla anställda i Kina. 

E er  besöket  på  vårt  huvudkontor  så  fortsa e  resan 

ll Beihai där vi träffade våra Svenska och Finska kolle‐

gor som arbetade på bruket i Beihai. Vi mö es i deras 

”klubbhus” där dom brukar umgås på deras fri d. Det 

vi  diskuterade  var  hur  dom  upplevde  a   det  var  a  

arbeta på e  Kinesiskt bruk och hur arbetsförhållanden 

är. Det  vi fick  ll  livs  var  a  man arbetade 8‐ mmars 

ski  och  ll det har man en res d  ll och från bruket 

på  tot.  2‐ mmar. Vid  starten av bruket  i maj  så hade 

man  arbetspass  på  mellan  12‐14  mmar.  Man  har  4 

ski lag.  3  arbetar  och  2  FM,  2  EM  och  2  Nä er,  två 

dagar fri  sen rullar det på. C:a 30 personer är det på 

varje  ski . Mer  än  10  på maskinen,  totalt  arbetar  22 

från  Finland  och  Sverige.  Alla  arbetar  i  produk onen 

och har en instruktörsroll.  

EWC ‐ gänget 
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Kommunika onen är e  hinder då det är många  som 

inte  pratar  engelska.  Normalt  är  det  e   par  per  ski  

som pratar  engelska.  Språket  är  det  svåraste och  kul‐

turen då de inte vill/vågar göra fel, o ast måste de gå 

via  chefen  för  a   få  något  uträ at.  Semesterdagarna 

och hög dsdagarna diskuterades och inföll de på hög‐

dsdagar måste man ändå arbeta. 

Firas  inte  jul utan här är det nyår som gäller. Sparade 

dagar  och  mmar  annulleras  vid  nyåret.  Kinesiska  ar‐

betare som utbildats i Sverige kör ändå arbetet som de 

vill  the Chines Way. Envisa  som synden!!  Inga direkta 

magproblem,  någongång  har  de  alla  trillat  dit. Maten 

är allt annat än bra, en vecka är ok men e er 6 måna‐

der är det kass. 

Boendet är allt annat än bra. 20‐30 lägenheter som är 

kanon. Men  flertalet  bor  på  e   hotell  som  är  väldigt 

dåligt, ski en och dess arbets der gör det väldigt svårt 

a   sova  då många  kineser  för  e   väldigt  oväsen.  Vid 

första  besöket  var  de  överens  om  vilka  problem  som 

fanns,  och  vad  som  skulle  fixas.  Men  de a  har  inte 

ske .  Kackerlackor  ligger  kvar  och  inte  städas  upp, 

samma  skurva en  används  i  alla  lägenheterna.  In‐

struk oner tvä maskiner/tv m.m. på kinesiska inte ens 

på  engelska.  Internet  tog  flera  månader  innan  de a 

fungerade. Nu är de a lite bä re, toapapper finns näs‐

tan aldrig man  tar med  sig  eget. Våra  gubbar  var  alla 

överens om a  det borde finnas en instruk on om vad 

som finns och  ps vad som borde tas med vid arbete i 

ex Kina. Nä vi var där så kändes det i lu en a  alla inte 

var hundra procent hur deras introduk on hade hante‐

rats. E er mötet med de våra så avslutade vi med en 

buffémiddag i deras klubbhus.  

Nästa dag så besökte vi en skogsplantage, Kai som var 

ansvarig för skogsavverkningen tog emot oss, han hade 

varit  i  Kina  i  10  år  och  organisa onen  under  honom 

bestod utav ca 40 personer.  

Tanken med  skogsavverkningen  i  Kina  var  a   vara  en 

av de största och den drivande med a   införa ny tek‐

nik. (framåt) 

Guangxi  provinsen:  Projektet  inleddes  2002,  med  en 

areal av ca 90 ha, varav ca 70 ha var eukalyptus. Mar‐

ken  ägs  inte  utan  man  hyr  av  lokala  markägare.  De 

största  problemen  var  språket,  ständiga  diskussioner 

(förhandlingar) med markägare  och  så  klart  transpor‐

terna. Infrastrukturen på landsbygden var allt annat än 

bra, man hade även ha  en del problem med stölder 

utav avverkat virke numera har man anställda vakter. 

Lastat o klart 
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Medeltransporten av virke var ca 165 km, e  stort om‐

råde  på  de  dåliga  vägarna  och  givetvis  en  stor  utma‐

ning. I området är det ca 100 regndagar om året, vilket 

en av de dagarna vi var där visade. Man har 33 st skör‐

dare varav där de nyare är utav den modernare sorten 

som  klarar  av  a   avverka  i  en  30  %  lutning. 

(vinschades).  

Förr hade man uppemot 100 olika entreprenörer, som 

arbetade  i ca 3 veckor. Sedan kom det hela  den nya 

vilken ställde  ll stora problem. Numera satsar vi mera 

på  de  bästa  lokala,  13  st  som  klarar  av  ca  70 % utav 

arbetet.  De a  har  inneburit  en  betydligt  bä re  

plantering och avverkning. (säkerhetsmässigt). 

För  15  år  sedan  hade man  inga  avtal  eller  regler  alls. 

Numera har alla avtal. Men arbetet med plantering och 

skördning  innebär  mycket  byråkra !!  Då  staten  i 

många fall äger marken och som sedan hyrs av markä‐

gare där vi sedan i vår tur planterar. 

Sista  dagen  på  vårt  besök  i  Beihai  så  begav  vi  oss  ll 

kartongbruket där gick vi först igenom fabrikens säker‐

hetsarbete, i början så hade man ha  problem med a  

få in säkerhetsobserva oner (främst i skogen). De a är 

e  problem i hela Kina a  arbeta med just säkerheten. 

(vardagslivet) Den äldre  genera onen är  lite  som den 

är.  Därför  har  man  det  lite  bä re  på  bruket  då  den 

På väg  ll plantagen  Avverkning av skogen 

I skogen 
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äldste anställde är 31 år och de är mera medvetna än 

de äldre om just säkerheten.  

Vi fick berä at om utvecklingen och projektet och hur 

utvecklingen fortgå  de senaste 10 åren. Från start  ll 

dagens dri  tog det ca 18 månader. I projektet var det 

som mest 5000 som arbetade dygnet  runt. Och under 

denna  d  var  det  ca  100  personer  som  fick  sparken 

pga.  a   de  inte  fyllde  säkerhetsföreskri erna.  Man 

sade  bl.  a  upp  20  personer  pga.  a   de  inte  använde 

säkerhetssele. E er genomgången så blev det en rund‐

vandring på bruket där vi hade möjlighet a  träffa våra 

kollegor som arbetade det ski et. Ganska imponerande 

a   se  en  stor  och  välbyggd maskin  i  ak on. Man  har 

for arande lite inkörningsproblem men det blir bä re 

och bä re. E er besöket  i Beihai begav vi oss  ll flyg‐

platsen för vidare avfärd  ll Shanghai igen. Sista dagen 

på vår resa så tog vi chansen  ll a  u orska Shanghai 

en stad med c:a 20 miljoner invånare och 60 000 taxi‐

bilar. Som ni förstår så hann vi inte se allt bara en bråk‐

del av miljonstaden. Det finns en hel del  ll a  berä a 

om  vårt  besök  men  jag  måste  begränsa  mig  så  a  

andra  Gävle‐Dalingar  får  utrymme  i  de a  nummer. 

Tack för mig.  

Jan Westman 

Avdelnings ordförande och ledamot i EWC 
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Slumpvisa drogtester är ingen lösning 

Varför använder sig företagen mer och mer av slump‐

visa drogtester? Har någon utvärdering gjorts av vilket 

resultat dessa tester ge ? Har det blivit en ekonomisk 

fråga? 

Vi  saknar  den  lokala  diskussionen  e er  a   företaget 

bestämde sig ensidigt a   införa  slumpvisa drogtester. 

Vi ville veta hur många som testats, hur många var från 

kollek vet  respek ve  tjänstemännen.  Informa onen 

överhuvudtaget  i  dessa  frågor  minskade  och  vi  fick 

ställa  frågorna  vid  förhandlingar  om  sådant  som  di‐

gare varit självklart a  man tagit upp med oss – sam ‐

digt  säger  företaget  vid  olika  llfällen  a  man  tycker 

a   delak ghet  och  samverkan  är  vik gt!  Inte  kan  väl 

företaget  mena  a   delak ghet  och  samverkan  bara 

gäller för oss i kollek vet? 

Varje  försök  från oss a   få  informa on möts med a  

man  inte  vet  något  e ersom  arbetet  med  a   u öra 

slumpvisa drogtester görs av en ”extern aktör”. Tanken 

slår  en  a  man  från  företagets  sida  tycker  a   det  är 

bra a  slippa denna personalfråga. Vilken är nästa per‐

sonalfråga som man ska sälja  ll en ”extern aktör”? 

 AVDELNING 50  KVARNSVEDEN  

Någon utvärdering sker inte som vi känner  ll men det 

är enkelt för oss a  jämföra med  den före slumpvisa 

drogtester infördes. 

Någon  större  förändring  har  vi  inte  se   så  man  kan 

påstå a  slumpvisa drogtester är ingen lösning. Vi har 

e  antal personer som är eller har varit på behandling 

även under  den med dessa drogtester. 

Vi  vill  ha e   ak vt  arbete när det  gäller ALNA ute på 

arbetsplatsen  vid  ski lagsträffar,  sek onsträffar  etc. 

Kort och go  e  arbete i vardagen hela året om. 

Givetvis  behövs  resurser  och  d  för  de a  och  ansva‐

riga som har kunskaper i ämnet för a  klara av det ar‐

betet på e  bra sä  – och det koster pengar! Så man 

kan  –  åtminstone  är  det  min  uppfa ning  –  säga  a  

införandet av slumpvisa drogtester också är en ekono‐

misk  fråga  för  våra  företag.  Man  tycker  a   man  gör 

något men betalar sig ur ”problemet” för a  alterna ‐

vet är dyrare.   

Sonny Waern  

Avdelnings ordförande 
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förekommande roller under många år. 

Allt  ställdes  på  sin  spets  när  vi  från  Pappers  avd.50 

hävdade  a   en  mekaniker  med  återanställningsrä  

skulle ha en  vakans  som uppstå   i  dri en.  Företaget 

hävdade  sin  ”policy”  och  via  förhandlingar  hamnade 

frågan  slutligen  i  Arbetsdomstolen  där  vi  förlorade 

tvisten med 4 mot 3 röster. Poängteras kan a  doma‐

ren  stod  på  vår  sida!  Det  som  kanske  vägde  tyngst  i 

domslutet  var  a   företaget  kunde  visa  a   man  ha  

denna inriktning under e  antal år. 

A  på de a vis utestänga en grupp människor från en 

eventuell  anställning  eller  vikariat  borde  inte  kunna 

uppstå  när  vi  är  en  bra  bit  in  på  2000‐talet,  samma 

gäller för större delen av 1900‐talet! 

Frågan är givetvis hur det kunde bli så och varför ing‐

en protesterade  inom vår koncern. Fanns det verklig‐

en ingen som kunde göra en konsekvensanalys och se 

bristerna i dessa idéer? 

Ansvaret  faller  givetvis  inte  bara  på  den  lokala  led‐

ningen  i  Kvarnsveden utan också på övriga  ansvariga 

ända  ll  högsta  ledningen.  A   någon  från  företaget 

skulle komma  ll oss alla inom kollek vet i Kvarnsved‐

en och erkänna a  det blev  fel är nog för mycket a  

hoppas på, men förhoppningen vi har inför fram den 

är  a   man  anställer  någon  ansvarig  som  –  oavse  

skolutbildning – har e  sunt förnu !  

Sonny Waern  

Högskolekravet bor aget i Kvarnsveden. 

Högskolekravet gällde  för arbete  i dri en  i Kvarnsved‐

en. 

Grunden  ll det hela – som vi ser det – var a  man ville 

höja utbildningsnivån i företaget gentemot andra före‐

tag inom koncernen. Kunde man dessutom höja statu‐

sen  för  industriarbeten  så  var det  y erligare en  fram‐

gång man skulle åstadkomma. 

Det  hör  ll  saken  a   företaget  anställer  personal  och 

från  facklig  sida har vi  ingen  insyn  i den processen,  så 

det är upp  ll  företaget själva a  genom anställningar 

välja vilken utbildning de som rekryteras ska ha. Det är 

nog  inte helt uteslutet a  man också ville profilera sig 

som det första företaget inom pappers‐ och massa‐ 

branschen i Sverige med högskola i anställningskravet. 

Men  man  hade  inte  tänkt  på  alla  konsekvenser  som 

kravet skulle  innebära. Har man en högskoleutbildning 

så är inte e  arbete i vår industri det man i de flesta fall 

prioriterar,  utan det  kan  bli  e   arbete  i  väntan på  a  

något  annat.  Dessutom  är  lönenivån  och  möjligheten 

ll utveckling  i arbetet  inte den bästa,  trots  ivriga  för‐

sök  via  bransch dningen  Sirius  a   förmedla  det mot‐

sa a. 

Man  hade  heller  inte  tänkt  på  reak onerna  från  sina 

egna anställda i dri en som med all rä  ifrågasa e fö‐

retagets ”policy” i denna fråga, e ersom de flesta inte 

hade  en  högskoleutbildning  men  hade  arbetet  i  alla 
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 AVDELNING 68  HALLSTAVIK  

Statsminister Stefan Löfvén besökte  

Pappers 

E  par dagar före jula on kom statsminister Stefan 

Löfvén på e  oväntat besök  ll Hallstavik. Besöket 

hade  varsko s  bara  några  dagar  innan.  Dagen  innan 

kom  SÄPO  på  besök  för  a   inspektera  lokalerna  och 

höra sig för om programmet. 

Det var en statsminister på go  humör som dök upp på 

e ermiddagen. Avsikten med besöket var a  träffa den 

fackliga organisa onen på bruket men även  se en del 

av företaget. Med på besöket var även kommunalrådet 

Ulrika  Falk  (s)  och  Arbetarekommunens  ordförande 

Hanna  Stymne‐Bra .  I  samband med  Hallstaviksbesö‐

ket gjorde Löfvén även sin stora julintervju för Expres‐

sen  (h p://www.expressen.se/nyheter/lofven‐om‐

saknaden‐av‐sin‐gamla‐vardag/)på Blixtens Café. 

Vid  ankomsten  hälsades  Stefan  Löfvén  välkommen  av 

bland annat Holmen Papers VD Nils Ringborg. E er a  

ha  utrustats  med  skyddskläder  och  en  kort  intro‐

duk on av platschefen Daniel Peltonen gick sällskapet 

ner  ll PM 11 och ski lag 6. E er a  Stefan hälsat runt 

i  manöverrummet  ställde  han  frågor  ll  operatörern 

Per‐Erik  Carlsson  och  Kenneth  Hellström  om  pro‐

duk onen och arbetet. Kenneth berä ade om hur ma‐

skinförarjobbet ändrats och a  det tar ca 10 år a  bli 

en full ädrad maskinförare. 

Däre er  gick  man  över  ll  PM  12  och  där  slog  sig 

Löfvén  ner  bredvid  rullaren  Vuokko  Taipale  och  bad 

henne berä a om vad hon gjorde som rullare. Statsmi‐

nistern visade stort intresse och ställde flera frågor om 

arbetsskador och ski gång. Även förarsidan fick svara 

Tvärfackliga kommi én med statsminister ‐ f.v. S g ‐ Olov Sandin, Christer Hallingström , Taisto Hautala, Roger Berglund och 

Jaana Kuusisto 

Stefan Löfvén asisterar operatören  Vuokko Taipale 
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på  frågor  produk onen  och  hur  de  trivdes  på  jobbet. 

Facket  väntade  och  Stefan  Löfvén  tog  adjö  av  12:ans 

personal och en rask promenad  ll Valhall tog vid. Där 

återlämnades hjälm och  väst och en  kort  stunds  foto‐

grafering hanns med. 

Vice  ordföranden  Roger  Berglund  tog  över  och  visade 

statsministern vägen  ll Röda Villan. Där väntade glögg, 

lusseka er, choklad, kaffe och frukt. Där väntade också 

flera  fackliga  representanter  dels  från  avd  68  men 

också  folk  från  Byggnads,  Handels  och  Kommunal  (IF 

Metall fick avvika innan Löfvén hann fram  ll fackexpe‐

di onen). 

Statsministern  hälsades  välkommen  ll  Pappers  och 

fick avdelningens historik som gåva. Boken var försedd 

med  en  personlig  dedika on  från  förfa aren  Kalle 

Güe ler. Vi  berä ade  lite om arbetet med historiken. 

E er a  vi presenterat de närvarande vidtog e  samtal 

om aktuella  fackligt‐poli ska  frågor. Från Pappers  sida 

berä ade  vi  om  de  neddragningar  som  varit  sedan 

2008 och hur vi saknat stöd från kommun och stat och 

jämförde  med  vad  motsvarande  arbets llfällen  (med 

omräknade siffror)  skulle bety   för Stockholm.  Istället 

fick  vi  själva  ta  tag  i  omställningsarbetet,  llsammans 

med Arbetslivsresurs, och bl.a. bygga upp Fram dsda‐

gen. Löfvén förstod våra problem men var glad över a  

förturslistan idag var kort och a  nyrekryteringar sker. 

Vi  berä ade  även  om  de  svåra  förhandlingarna  kring 

turordningen i HNS 2 och Hallsta 2014. A  vi var på väg 

ll  Arbetsdomstolen med  23  fall  av  bro  mot  turord‐

ningsreglerna  men  a   frågan  aldrig  blev  prövad  på 

grund  av  den  förlikning  som  nåddes.  Vi  framförde  en 

önskan  om  en  förstärkning  av  Lagen  om Anställnings‐

skydd  (LAS)  och  tydligare  regler  kring  kompetens be‐

greppet. Stefan lyssnade uppmärksamt.   

Byggnads  tog  upp  frågan  om  den  svenska modellen. 

Företag anlitar oseriösa underentreprenörer som kon‐

kurrerar med dumpade  löner och bristande säkerhet. 

De a underminerar hela arbetsmarknaden.  

Kommunal  tog  e   exempel  på  kontraproduk v myn‐

dighetsutövning där Arbetsmiljöverkets krav på e  par 

extra  cen metrar  riskerar  a   stänga  kommunala  an‐

läggningar där verksamheten sedan övertas av privata 

aktörer. 

Arbetsställets huvudskyddsombud tog upp frågan om 

företagshälsovården  och  rehab‐kedjan  och  påpekade 

bristerna  i  den.  Statsministern  höll  med  och  såg  e  

behov av översyn. 

Även andra frågor togs upp och det blev e  bra samtal 

med  Stefan  Löfvén men  e er  en  mme  var  det  åter 

uppställning för fotografering och självklart ville några 

ha en selfie  llsammans med Sveriges statsminister. 

Roger Berglund 

f.v. kommunalråd Ulrika Falk, Stefan Löfvén, Pappers v. ord‐

förande Roger Berglund och  platschef Daniel Peltonen 

Roger lämnar över 100‐års historiken  ll statsministern 
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D en Första Maj i år blev en annorlunda  llställning 

i Falun. 

Den  öppet  nazis ska  organisa onen  ”Nordiska  Mot‐

ståndsrörelsen” hade utse  Falun  ll den ort där man 

skulle  hålla  si   egna  Första  Majtåg  i 

”Folkgemenskapens tecken”. 

Deras web‐plats ”Nordfront” gjorde ända sedan febru‐

ari reklam för mötet i Falun. 

A   nazister  demonstrerar  på  arbetarrörelsens  inter‐

na onella  hög dsdag  är  en  ren  provoka on,  och  det 

känns y erst stötande a  dessa våldbejakare, förintel‐

seförnekare,  an semiter  och  fackföreningsfiender  får 

sprida  si   budskap  just  denna  dag.  Och  de a  på  en 

plats  där  socialister  och  fackföreningsfolk  demonstre‐

rat ända sedan 1890. 

Nordiska Motståndsrörelsen består  i en mindre grupp 

ak vister,  och  en  större  gruppering  av  sympa sörer. 

Man  har  genom  åren  u ört  flera  våldsdåd,  sabotage, 

misshandelsfall och bro  mot bland annat vapen‐‐ och 

knivlags ningen.  Två  av  ak visterna  är  för  närva‐

rande misstänka  för  e   sprängdåd mot  syndikalister‐

nas lokal i Göteborg. A acken på en fredlig familjede‐

monstra on  i  Kärrtorp  är  en  annan  av  deras  mer 

kända ak oner. 

Flera  andra  angrepp  har  också  gjorts  mot  fackföre‐

ningsak va,  och  många  an nazister  och  an rasister 

bland  annat  i  Dalarna  lever  under  ständigt  hot,  och 

några tvingats a  ha skyddad iden tet. 

Det  här  slöddret  skulle  alltså  demonstrera,  och  ha 

möte i Falun den Första Maj! 

Motreak onerna lät inte vänta på sig. 

En an rasis sk paraplyorganisa on ”Dalarna Mot Ras‐

ism”  ansökte  snabbt  om  mötes llstånd.  Socialdemo‐

kraterna och LO sökte även vi  llstånd  ll demonstra‐

ton och möte. Detsamma gjorde Vänsterpar et. 

Inledningsvis försökte vi samordna våra ak viteter, för 

a   lämna  så  lite  utrymme  åt  nazisterna  vi  kunde  . 

Men,  polisens  jurist  beslöt  a   släppa  in  dem  i  cent‐

 AVDELNING 111  GRYCKSBO 
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rum,  och  istället  spli ra  upp  de  övriga  an rasis ska 

organisa onerna. 

Nu  gjorde  vi  ändå  det  bästa  vi  kunde  av  situa onen, 

och  undvek  a   dsmässigt  kollidera  de olika  ak vite‐

terna, så långt de a var möjligt. 

Falun och Dalarna visade nazisterna a  vi är många, vi 

är eniga i vårt avståndstagande, vi står för alla männi‐

skors lika värde, interna onell solidaritet och rä visa. 

Bara  i  vårt  eget  tåg  och  e erföljande möte  slöt  om‐

kring 1500 människor upp. Många som aldrig  digare 

demonstrerat, men nu var må et rågat. 

Mikael Wiehe  och Marit  Bergman  underhöll  oss,  för‐

svarsministern Peter Hultqvist  talade,  och  var mer  än 

övertydlig med vad han tyckte om nazismen, och den 

ideologi som denna rörelse kommer ur. 

Dalarna Mot Rasisms  ak viteter  samlade också något 

tusental, och då vårt möte var slut, anslöt sig många av 

de våra  ll de a möte. 

När  de  drygt  400  nazisterna  från  hela  norra  Europa 

tak ast  kom  inmarscherande på  Stora  Torget  i  Falun, 

mö es de av en mur av burop.  De skyddades av hund‐

ratals  poliser,  men  ingen  av  motdemonstrantera 

gjorde någon våldsamt eller angrep dem fysiskt. De a i 

skarp kontrast  ll nazisternas uppträdanden vid andras 

demonstra oner. 

Motdemonstra onen  var  en  värdig  manifesta on, 

utan några överdri er. 

Men mest glädjande var de många människor som på 

olika sä  passade på a  visa sin avsky för nazismen och 

rasismen,  bara  genom  a   gå  ut  på  gatorna  denna 

vackra vårdag. 

Vi är många, dom är få, spo ar vi alla på en gång, drän‐

ker vi dom. 

Flera av distriktets Pappersavdelningar har hjälpt oss  i 

Falun  ekonomiskt  inför  denna  Första  Maj.  E   extra 

STORT TACK  ll dessa avdelningar, och e  tack  ll  för‐

bundet, som även det bidrog ekonomiskt. 

Utan  alla  er  som  stö at  oss  ekonomiskt,  hade  vi  inte 

klarat av a  genomföra den mest lyckade Första Maj vi 

ha , när det gällde glöd, kampanda och ideologisk klar‐

het i modern  d. 

Synd  a   orsaken  skall  vara  den  växande  vit‐

maktrörelsen, men vi stod upp mot dem! 

Tack  ll er alla! 

Lars Göran Johansson              

Första Maj‐ansvarig, Falu Arbetarekommun. 
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