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Den svenska modellen ska utvecklas
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Karl-Petter Thorwaldsson
En röst på SD är en röst för Ulf Kristersson som statsminister!
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

A

vdelningen har få många
nya medlemmar. Unga
människor som kommer a bära
avdelningens verksamhet och fana
långt e er a vi, deras äldre kamrater, trö a men nöjda lämnar bruket.
De är Pappers fram d. Mötet med
dem gav mig en fantas sk energi och en nostalgisk resa
genom den. Jag kom llbaka ll 1989 när jag själv var
26 år gammal och fick frågan från Pirkko om jag ville ansluta mig ll facket. Jag hade ingen erfarenhet och visste
inte vad facket har för roll i Sverige. I Jugoslavien sa min
pappa i fackets styrelse – och styrde företaget. Jugoslavien var e kommunis skt land och arbetarna styrde företagen. Idag känns det som det är något jag har drömt.
Avgörande för mig var när Pirkko sa a alla är med. Man
vill ju inte vara det svarta fåret i familjen. Jag var en lagspelare och tyckte om det. Jag minns a jag tappade hakan när den första fackavgi en kom. Ännu omedveten
om fackets roll och betydelse tyckte jag a det var för
mycket pengar. Pirkko flinade stort och erbjöd mig en utbildning där jag skulle få alla svar. Jag gick den och fick
inte alla svar – men förstod i alla fall idén a ”ensam är
inte stark, det blir vi först när vi är llsammans”. Det har
bekrä ats många gånger. Pappers är som en familj. Vi
hjälper varandra osjälviskt.
Läget i hamnen har stabiliserats. Arbetsgivaren har lyssnat på oss och llfälligt utökat bemanningen med tre
personer. Det har resulterat a den farliga stressen har
lagt sig. Nu kan våra medlemmar stressa av, äta i lugn
och ro och hinna besöka toale en. Det låter kons gt när
man skriver ”hinna gå på toa” men tyvärr vi har noterat
a det var väldigt svårt vissa dagar. Nu hoppas vi a ledningen i hamnen noggrant utvärderar förbä ringen som
uppbemanningen gav och a vi den 31 maj kan permanenta den. Vi tror starkt a de och platschefen kommer
fram ll a det är värt a göra det.
På den senaste verksamhetsplaneringen analyserade
styrelsen skyddsverksamheten. Vi kunde konstatera a
den är bris ällig. Teorin kan vi. Det är prak ken som inte
fungerar. Vi har ingen känsla a de nödvändiga ru nerna
fungerar. Vi måste ha planerade skyddsronder som täcker hela bruket. Vi måste ha fungerande skyddsmöten. Vi
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måste träﬀas o are än vad lagens minimum kräver. Då
kan vi llsammans – skyddsombud och chefer – analysera alla brister och åtgärda dem. Vi måste ha en effek vare skyddskommi é där vi minskar rapporteringsden som idag tar hela mötet. Vi måste frigöra d för
diskussion som drar oss framåt. Det är inte bara Pappers
önskemål. Även vår nya platschef känner a det är dags
a strukturera skyddskommi én bä re. Han är genuint
intresserad av skyddsverksamhet. Vi måste llsammans
gå från a snacka ll a göra. Ingen vill behöva ringa ll
kompisens familj för a ge det tråkiga beskedet om en
allvarlig olycka.
Valet närmar sig med stora steg. Många säger a just det
här valet kommer vara avgörande för Sveriges fram d.
Men vad är vik gast för oss organiserade arbetare? Alliansen hotar a , om de vinner, ”modernisera” LAS. Det
är just det vi är rädda för. Varje gång de ”moderniserar”
något får vi arbetare betala dyrt för de a. A ”modernisera” LAS betyder a ta bort anställningstryggheten!
Får företagarna fri välja vem vill de bli av med kommer
åldern och hälsobilden a ha stor betydelse. Och en sak
är säker – vi åldras alla och sliter sakta men säkert ut vår
hälsa.
Moderaterna vill sänka lönerna 30 % genom a etablera
en ny anställningsform – inträdesjobben. Du ska jobba
arm i arm med kompisen som får 30 % mindre i lön. Hur
längre dröjer det innan även du får minska din lön med
30 % om du vill vara kvar?
Vårdcentralen i Hallsta som ska reparera oss fungerar
inte. Många vet inte ens a det är en konsekvens av alliansens giriga och ineﬀek va svågerpoli k i lands nget.
Någon måste betala misslyckandet med Karolinska. Det
är vi – vi som bor i utkanten av länet. Det är många frågor a sä a sig in i, men det är just det jag vill be dig
göra! Resonera u från vilket Sverige just du vill se. Vilken
utveckling önskar du i din bygd? Jag vill fortsä a se e
humanis skt Sverige och e Hallsta där kommunalråd
kommer och klipper invigningsbandet sjukt o a! Torget
i centrum, inomhusbadet, förskolan och ak vitetsparken
är bara början.
Vill också passa på a önska er en trevlig sommar!
Aleksandar
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FRÅN FÖRBUNDET MATTS JUTTERSTRÖM

Fackföreningen behöver en stark Socialdemokra !

N

är jag som ung började inom Pappers och Massaindustrin var det en självklarhet a organisera
sig i Pappers.
Snabbt blev jag också fackligt och poli skt ak v. Pappers är e starkt förbund med hög organisa onsgrad.
Det gör oss starka på arbetsplatserna och i förhandlingar med arbetsgivarna. Men allt kan inte förändras inom
fabriksgrindarna. Det finns e samhälle därutanför som
spelar en stor roll för arbetarnas villkor. Socialdemokraterna har som par i hög grad verkat för a förbä ra
villkoren för arbetare och vanligt folk.
Lags ning om arbetsmiljö, semester, medbestämmande, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och
anställningsskydd är några exempel på vik ga riksdagsbeslut som genomförts, o a mot den poli ska högerns
vilja. Deras allians är vanligen med arbetsgivarna. Under många år fick vi uppleva reformer som stegvis minskade kly or och ökade jämlikheten på e påtagligt sä .
Dessvärre bröts den utvecklingen och penningvärdet
blev vik gare än människovärdet under nyliberalismens
framgångs d. Jag erkänner a de a även påverkade
socialdemokra n. Marknadslösningar, priva seringar,
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besparingar i välfärden och slimmade organisa oner i
arbetslivet var dominerande.
Många människor kände uppgivenhet och blev starkt
kri ska mot en samhällsutveckling som ökade kly or
och minskade fram dstron. Vid sådana skeenden är det
inte märkligt a par er som är kri ska mot det etablerade får framgångar. Någon ”som rör om i grytan” är
e u ryck vi ibland hör som förklaring ll a man kan
tänka sig a rösta på Sverigedemokraterna.
Främlingsfientligheten dominerar inte bland de som
har många olika na onaliteter som arbetskamrater.
Men den finns naturligtvis som grund och bärande element hos ledande skikt i SD.
Vi har under den här mandatperioden få uppleva
a socialdemokra n tydligt drivit en reform och jämlikhetspoli k. Förbä ringar av arbetslöshetskassa och
sjukförsäkring. Även om y erligare steg måste tas för
a förbä ra sjukförsäkringen. Avdragsrä för fackföreningsavgi . Förbä ringar av lex Laval, som ger facken
konflikträ för a hävda kollek vavtal och stoppa lönedumpning.
Återuppbyggnad av arbetslivsforskning och förbä rade
anslag ll arbetsmiljöverket är några vik ga exempel på
arbetsmarknaden. Vi har också en regering som bedriver näringspoli k och inte likt Reinfeldt hävdar ”a industrin är borta”. Där upplever vi nu stora investeringar
i pappers och massaindustrin. Det tryggar jobben och
ger fram dstro i bruksorter.
Stoppet för ska esänkningar, begränsningar av vinstjakten i välfärden och satsningar på utbildning, sjukvård och annan välfärd är nu betydande. Inte minst ger
höjningar av barnbidrag samt studiebidrag familjer och
unga en bä re ekonomisk situa on. Med några månader kvar ll valdagen konstaterar vi a de borgerliga
par ernas mål är ska esänkningar, fortsa vinstjakt i
välfärden, försämrat anställningsskydd och lags ning
om lägre ingångslöner. SD traskar i deras patrull och
Jimmie Åkessons favoriter är M och Kd. Vi behöver en
stark socialdemokra för a fackföreningarna ska kunna vara starka och hävda medlemmarnas intressen.
Därför är det vik gt a vi röstar den 9 september.
Ma s Ju erström
Förbundsordförande i Pappers
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PYTHAGORAS INDUSTRIMUSEUM

16 april 2016 en historisk dag - hela fabriken var igång för första gången eŌer räddningen av Pythagoras

Pythagoras – e levande industrimuseum

A

k ebolaget Pythagoras grundades 1898 och viss
verksamhet pågick fram ll 1970-talet. Det började i Låsfabriken, idag Balders Hus nära bussta on, men
fly ade ganska snart också upp i nya lokaler på Södra
Bergen. Olika produkter har llverkats under åren men
mest känd blev Pythagoras för tändkulemotorerna Dro
och Fram.

Nu i maj är det 29 år sedan kommunfullmäk ge fa ade
e beslut a godkänna e köp av Fas ghets AB Pythagoras för 3 miljoner kr. Det beslutet innebar a kampen för
a bevara Motorfabriken Pythagoras hade krönts med
framgång. Nu kunde arbetet koncentreras på a skapa
e levande industrimuseum.
Det var dock inte kommunen eller fullmäk geledamöterna (med några undantag) som räddade Pythagoras. Det
var istället e klassiskt opinionsarbete från gräsrotsnivå
som såg ll a vi idag har e av Sveriges o vik gaste
industriminnen här i kommunen.
1982 bygger Diös några flervåningshus på tomten in ll
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Pythagoras. Rödhammarbolagen, som äger Pythagoras, upptäcker a Diös byggt för nära tomtgränsen. För
a undvika skadeståndsprocess och då Diös ville bygga
fler bostadshus köper man i början av 1983 Pythagorastomten av Rödhammar för e väl lltaget belopp. Nu
kan man riva fabriken och bygga ny . Det är då några
människor i staden förstår vad som är på väg a hända.
Flera personer blev snabbt inblandade inför beslutet a
riva Pythagoras men särskilt bör nämnas Gun Svensson,
s-ledamot i byggnadsnämnden, Hennes agerande fick
stor betydelse i inledningsskedet och den 1 februari 1984
träﬀas en grupp på Metall avd 82s lokaler för a diskutera läget. Då bildas Arbetsgruppen för Pythagoras. Drygt
sju månader senare inser man behovet av en förening
som kan arbeta mer utomparlamentariskt och bli motor
i bevarandekampen och den 11 september bildas Pythagoras Vänner som kons tueras två dagar senare. Den 2
november har Pappers avd 68 en insändare där vi u alar
vårt stöd för Pythagoras Vänner.
Pappers avd 68 och Hamnklubben blir snabbt medlemmar i Vänföreningen, senare även Verkstadsklubben, och
stödjer arbetet på olika sä . Idag är klubbarna borta men
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Pappers skylt på Pythagoras som visar aƩ vi sponsrat verksamheten

avd 68 är for arande medlem i föreningen.
Sedan 1990 är det en s else som äger och driver verksamheten på Pythagoras men med god hjälp av Pythagoras Vänner som svarar för e omfa ande ideellt arbete
året runt.
Fabriken har även blivit en populär miljö för olika filminspelningar. Senast sågs Pythagoras i TV-serien Fröken
Frimans krig. Tiotusentals besökare kan räknas in varje
år och flera evenemang har blivit återkommande tradioner, t ex Träﬀpunkt Moped (20 maj i år), Pythagoras
lever upp (1/9) och Julmarknaden (9/12). Varje onsdag
träﬀas medlemmar för a meka och fika under trevliga
former. I café Smedjan hålls möten och föreläsningar av
olika slag. I vaktmästarbostaden, e museum i sig, visas
utställningar. På gårdsplanen spelas teater och ordnas
allsångskvällar m.m. Du kan bli medlem genom a sä a
in 150 kronor på bankgiro 5010-5402 och då får man dningen Pythagoras-Ny två-tre ggr per år.
Roger Berglund

Pythagorasutställning i hamnen 1990

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entré: 80 kr för alla som har fyllt 18 år, 50 kr för
alla som har fyllt 4 år.
Öppe der 13/1-13/12 2018: s-sön kl 12-16.
(Stängt långfredagen och midsommarhelgen).
Barnens Pythagoras öppnar för säsongen 1/4 och
stänger 31/10.
Utökade öppe der under sommaren 25/6-12/8:
dagligen kl 12-16 med guidad visning kl 13,
barnvisning kl 15.
Hi a hit museet ligger på Verkstadsgatan 6,
endast e stenkast från Norrtäljes centrum.
Det är skyltat från Stockholmsvägen och ända
fram ll museet.

Museiechefen Erika Grann har visning för MBR-HP 1 sept 2014
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ARBETSMILJÖVERKSAMHET

I

nga olycksfall under februari, mars och april. Det är
mycket bra a vi får ner olycksfallen så lågt det är
möjligt. Trenden visar a vi är på rä väg med olycksfallen, om vi ar på totala skador.

hemmaplan. Vi har istället nominerat Mikael Holmberg
ll kommi én och han blev invald. Nu kommer vi a
fortsä ningsvis ha ny a av arbetsmiljökommi én för vi
kommer a ha en representant där.

Tyvärr har arbetssjukdomarna ökat och det är tung manuell hantering samt hög arbetsbelastning som vi behöver ha mycket fokus på under 2018.

Vad har hänt på logis k (hamnen) den senaste den?
Det är en hel del. Vi startade med 18 olika delprojekt och
en del av projekten är nästan klara. Men många av projekten blir klara längre fram, om e par år.

Arbetsmiljökommi én på LO-distriktet i Stockholms län
samordnar Huvudskyddsombud och regionala skyddsombud för olika möten och utbildningar.
Kommi én har bra kontakter och möten med arbetsmiljöverket, polisen och åklagare. Undertecknad har varit med i kommi én över 10 år och det har varit mycket lärorikt a många olika branscher som vi också gjort
studiebesök ll för a bredda vår kunskap. Nu har jag
lämnat kommi én, på grund av a jag har få flera andra uppdrag. Också för a kunna vara mer på arbetsplatsen, för a kunna lösa arbetsmiljöärenden som vi har på

Man minskade personalstyrkan ll 19 man från 22. Man
genomförde ll exempel e projekt med automa sk avprickning på båt.
Nu har man ökat ll 20 man för man tar över en arbetsuppgi från dag d syd från andra maj 2018 och det är
bra för hamnpersonalen a få lite andra arbetsuppgi er
också så minskar vi lite av truckkörningen. Truckkörning
belastar mycket på nacke och axlar, det är många rörelser som är i det y re läget som belastar kroppen mycket.
Tekniken har fungerat ojämnt, tyvärr så får man läsa av

Här ser vi truckföraren som måste ƟƩa högt upp med nacken i yƩerläget
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rullarna manuellt då och då och tyvärr så tappar man då
lastnings d.
Man har minskat gruppen som lastade båt, digare var
det 12 personer, i dagsläget är de 9 personer. Tyvärr så
minskade man paus derna och nu upplever personalen
a återhämtningen är för kort och man upplever en hel
del stress på grund av de a.

för åkerierna vilket kan ge ökade kostnader för företaget.
Om vi skulle kunna minska väntekostnaderna så skulle
den ärde personen troligen vara lönsam, sam digt som
stressen skulle minska.
Taisto Hautala

Tvåski på bilutlastningen började man den 1 november med 3 personer per ski . Personalen har upplevt
en hel del stress och a man inte har hunnit med alla
arbetsuppgi er. Nu har ledningen ändrat bemanningen
ll 4 man per ski llfälligt fram ll 31 maj. Man kommer a utvärdera skillnaden under maj månad. Idag så
upplever personalen a man känner sig mindre stressad
och a man hinner med mycket mer på ski en. Under
sommarmånaderna kommer bemanningen a återgå ll
tre man per ski . Personalen känner stor oro a arbetsbelastningen kommer a öka drama skt samt a risken
för olycksfall troligtvis kommer a öka. Till exempel påkörningsolyckor runt utlastningsramper.
Utlastningen på bil behöver e jämnare flöde av lastbilar. I dagsläget blir det anhopning av lastbilar på grund av
a vi inte hinner med. Resultatet blir a vänte den ökar

Avläsaren

Prickningsprojektet: Avläsning med en teknisk anordning i dubbeltagartruckarna, i stället för Tallyman, d.v.s en person som
läser av rullarna.
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REHAB OCH HÄLSA

R

ehabiliteringskedjan fungerar bra i bruket och en
ru n är skriven för flera år sen. Till rehabiliteringsmöten är det o ast arbetsgivaren som kallar den fackliga
representanten, men det är den lång dssjuka personen
som godkänner vem som får komma med.
Det är mycket vik gt när vi är på väg llbaka i arbete a
vi har en rehabiliteringsplan som är skriven llsammas
med arbetsgivaren, företagshälsovården och personen
det handlar om. Det är också vik gt a vi har e skyddsombud eller någon annan facklig med på rehabiliteringsmöten.
Chefen och den lång dssjuka personen har kon nuerliga
avstämningar för a se a det går åt rä håll eller om
planen måste göras om. Tid för utvärdering och uppföljning planeras vid Rehabiliteringsmöten.
Omplaceringsutredning, vad är det? Det är om personen
inte kan komma llbaka ll si gamla jobb, då utreder
man omplaceringsmöjligheterna inom företaget. Det ska
göras före 90 dagars sjukskrivning.

E er 180 dagar: Försäkringskassan agerar. Om man bedömer a personen kommer a kunna u öra si ordinarie arbete - eller behöver omplaceras - fortsä er föPAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

retagets rehabilitering. Så lyder lagen men det har inte
Försäkringskassan jobbat e er de senaste åren.
Försäkringskassan är verkligen i fokus. För a många
lång dssjuka har blivit nollade, d.v.s. blivit utan sjukpenning den senaste den runt om i landet. Tyvärr har vi
några i bruket som har hamnat i den situa onen, blivit
helt utan sjukpenning fast man är sjukskriven av sin läkare.
Vad kan facket göra? Vi kan hjälpa ll med omprövning
av Försäkringskassans beslut. Om det är så a Försäkringskassan inte ändrar si beslut, så kan vi ta hjälp av
Pappers förbund och de kan överklaga beslutet om det
behövs med hjälp av LO-TCO jurister.
Bellmanstafe en i Stockholm den 23 augus byter namn
ll Stafesten för UNICEF och inleder e nära samarbete med barnrä sorganisa onen. Flera lag har anmält
sig men det finns plats för y erligare lag a anmäla sig.
Anmäl er så fort ni bara kan. Vi har anmält e skyddsombudslag som kommer a gå 5 km. Laget är Benita Humell, Jaana Kuusisto, Örjan Jansson, Taisto Hautala och
Lars-Åke Gardehed
Taisto Hautala
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FRÅN ÅRSMÖTET

Å

rsmötet är verksamhetsårets krona på verket!
Den 11 april samlades ca 40 personer på Folkets
Hus för a ta ställning ll det genomförda verksamhetsåret samt bedöma styrelsens planering och styrning av
verksamheten genom a besluta om ansvarsfriheten ll
styrelsen.
Mötet inleddes med parenta on. A hedra sina kamrater som inte är med oss längre, genom en tyst minut, är
det för mig finaste på e årsmöte.

Sune Alm valdes a leda mötet och Robert Wahlström
a föreviga mötet i protokollet. Båda avklarade uppdraget med bravur.
Vår duk ga trubadur Daniel Andersson slutar aldrig a
överraska. När man tror a han hade e toppenuppträdande kommer han igen och ly er sig ännu mer. Vilken
kille!

devalda i 25 år. I år blev det Tommy Croon, Ulla Strandberg och Bo Andersen. Förbundsordförande lldelade
dem förbundets hederstecken. Bosse kunde tyvärr inte
närvara på mötet och fick si hederstecken några dagar
senare.
Roger Berglund och Ulla Strandberg - två medlemmar
som starkt berikade avdelningens historia valde a pensionera sig. Tråkigt för avdelningen a tappa den fantasska kompetensen men defini vt rä vist a belöna fackets trogna tjänare med välbehövlig pension. Avdelning
tackade de båda med varsin gåva!
Mötet avslutades med utlo ning och en trevlig middag.
Aleksandar

På mötet närvarade ”Ju e” - förbundsordförande,
Despina från LO-distriktet, Julia och Classe från Folksam,
Olle från Arbetarkommunen, Lasse från Folkets Hus och
Maggan från ABF. Det är hedrande för vår avdelning a
de valde a delta i mötet.
Mötet godkände verksamhetsåret 2017, fastställde resultatet och beslutade a ge styrelsen ansvarsfrihet.
Sen kom den stora stunden när förbundet hedrade tre av
våra medlemmar för a de engagerade sig som förtroenPAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Daniel Andersson
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Sune Alm och Robert Wahlström

Olle Jansson, kommunalråd (s)

Nybliven pensionär - Ulla Strandberg avtackades

Roger Berglund avtackas för trogen tjänst i Pappers

MaƩs JuƩerström överlämnar Pappers Hederstecken Ɵll
Tommy Croon

Även Ulla blev hedrad med Pappers Hederstecken

UtloƩning av presenter var uppskaƩat
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

11

AVDELNINGENS ORGANISATION 2018

KONTAKTOMBUD / SKYDDSOMBUD

HUVUDSKYDDSOMBUD (HSO)
▪

Taisto Hautala

samordnande HKO

▪

Lars Pe ersson

ISS

▪

Lars-Åke Gardehed

▪

Gunnar Hanze

ISS

▪

Örjan Jansson

▪

Antero Kankkonen

ISS

▪

Lars Pe ersson

▪

Anders Wiklund

Hamnen

▪

Stefan Pe ersson

ersä are

▪

Daniel Österblom

Emballering

▪

Mikael Holmberg

ersä are

▪

Patrik Lundberg

El-Auto

▪

Robert Johansson

UH Mer

▪

Michael Strandberg

UH Rörv.

▪

Jan Wendén

UH

▪

Tommy Croon

UH

▪

Stefan Pe ersson

Huvudlab

▪

Tommy Norén

Ved

▪

Andreas Karlsson

Ved

▪

Daniel Trepp

Media

▪

Lars-Åke Gardehed

Massa

▪

Jukka Pesonen

Massa

▪

Mladen Ivicevic

PM 11

▪

Benita Humell

PM 11

▪

Jaana Kuusisto

PM 11

▪

Magnus Blomqvist

PM 12

▪

Bo Andersen

PM 12

▪

Pernilla Westman

PM 12 bara KO

▪

Aleksandar Srndovic

▪

Örjan Jansson

EMB

▪

Anders Lidén

EMB

▪

Mikael Andersson

EMB Dag

▪

Tomas Lindblad

UH

▪

Mikael Holmberg

Rullarlag

▪

Taisto Hautala

AHSO
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STYRELSE
▪

Aleksandar Srndovic

Ordförande

▪

Taisto Hautala

Vice ordförande

▪

Anders Lidén

Studieorganisatör

▪

Tommy Croon

Ledamot

▪

Jaana Kuusisto

Kassör

▪

Jan Wenden

Ledamot

▪

Pernilla Westman

Ledamot

▪

Anders Wiklund

Suppleant

▪

Gunnar Hanze

Suppleant

▪

Mikael Holmberg

Suppleant

▪

Ulrika Enlund

Adjungerad

VALBEREDNINGEN
bara KO

▪

Andreas Karlsson

▪

HSO organisa on

Massa sammank.

REVISORER
▪

Peter Eriksson

Hamnen

▪

Lennart Eriksson

Hamnen

▪

Michael Åkerlund

UH

12

STUDIEKOMMITTÉN

HUVUDKONTAKTOMBUD (HKO)

▪

Anders Lidén

▪

Stefan Pe ersson

Lab

▪

Taisto Hautala

▪

Patrik Lundberg

UH

▪

Jaana Kuusisto

▪

Jan Wendén

UH

▪

Lars-Åke Gardehed

▪

Tommy Croon

UH

▪

Mikael Holmberg

▪

Benita Humell

PM11

▪

Jaana Kuusisto

PM11

FÖRHANDLINGSKOMMITTÉN

▪

Pernilla Westman

PM12

▪

Aeksandar Srndovic

▪

Anders Lidén

EMB/ORM

▪

Taisto Hautala

▪

Anders Wiklund

Logis k

▪

Jaana Kuusisto

▪

Mikael Holmberg

EMB/Rullarlag

▪

Lars-Åke Gardehed

V/M

REHABILITERINGSRÅDGIVARE

▪

Tommy Norén

V/M

▪

▪

Lars Pe ersson

ISS

▪

Antero Kankkonen

ISS

Studieorganisatör

Taisto Hautala

LEDAMOT TILL FÖRBUNDSMÖTET
▪

Aleksandar Srndovic

REPRESENTANT i SKYDDSKOMMITTÉN
▪

FÖRSÄKRINGSINFORMATÖRER

Aleksandar Srndovic

MATRÅDET

▪

Jaana Kuusisto Försäkringsansvarig

▪

▪

Taisto Hautala sammank.

FM-RÅDET

▪

Örjan Jansson

▪

Tommy Croon

▪

Lars-Åke Gardehed

▪

Jan Wendén

▪

Ulrika Enlund

▪

Anders Lidén

Lennart Svenberg

LEDAMOT I MBR-HP och MBR-K
▪

Aleksandar Srndovic

INFOKOMMITTÈN

▪

Taisto Hautala

▪

Aleksandar Srndovic

▪

Pernilla Westman

▪

Taisto Hautala

▪

Jaana Kuusisto

▪

Anders Lidén

LEDAMOT I ATR
▪

Taisto Hautala

ordinarie ledamot

▪

Aleksandar Srndovic

ersä are

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

13

I FOKUS BEVAKNINGSCENTRALEN

JeaneƩe Brinkmann

H

äromveckan hände det! Någon tog upp a stängslet runt pappersbruket sedan gammalt hade
taggtråden vänd inåt området – inte utåt för a förhindra
intrång. ”För a förhindra a ni smiter ut” sa personen
tvärsäkert! Var det så det var tänkt? Så hårt och kallt!
Behövde portvakten därmed också vara strängare förr?
Hur är det nu? Dags för PappersMagasinet a gräva!

Vi kommer snart in på det där med stängslet. ”Det beror
naturligtvis på vilket företag det är men dsandan har
gjort si och har gå mer mot en serviceinriktad funkon” säger de. Förr var man vakt. Punkt. Men gamla
strukturer kan si a i trots nya der. När jag började på
Hallsta hade jag som mål a få alla väktare a säga god
morgon – det gick, men det tog e år, säger Jeane e.

Vi stämmer träﬀ med Securitas och får träﬀa väktarna Johan, Jeane e och Pernilla. Alla har de jobbat där e tag,
men lite olika länge. Hur ser en typisk dag ut, undrar jag.

PappersMagasinet: Vad är roligast i jobbet? Personkontakten, säger Johan, dessutom är jobbet, trots mycket
ru ner, omväxlande. Pernilla instämmer, a man träﬀar
mycket folk är roligast. Det är trevliga människor på Hallsta fortsä er Johan, men flikar Jeane e in, de var fak skt
trevliga på Svenskt Näringsliv också. Åtminstone när jag
jobbade där! Vi flinar lite och går vidare med intervjun.

Den börjar med kaﬀe och överlämning, börjar Jeane e.
Än så länge känner jag igen mig, tänker jag, Kaﬀe och
ski avlösning!
- Vi går igenom vad som har hänt och vad som kan förväntas hända e ersom vi delvis vet vad som kommer
under dagen. Sedan är det mycket ru ner under dagen,
exempelvis med posten.
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Finns det något som är tråkigt, undrar jag? Pernilla svarar
spontant och säger a det är a jobba 12- mmarshelgerna. ”Det är färre människor här då – alltså helt mot14

sa ll det som är roligast”. Logiskt, instämmer jag, och
förvinner för e ögonblick i tankarna ll de egna människomörande 12- mmarski en på bruket för evigheter
sedan. Jag hör Jeane es röst, hon har funderat under de
där ondelarna jag var iväg, och hon säger a tråkigast
blir det med de chauﬀörer som inte förstår deras instrukoner trots a hon och kollegorna näs n ll vänder ut
och in på sig själva för a göra sig förstådda. Trist med
onödiga konflikter p.g.a. språkbarriärer, tycker hon och
de andra nickar instämmande. Men Ibland misstänker
vi a det fak skt är viljan som saknas. Men vi har stort
tålamod och förståelse. Många gånger är det människor
som kommer hit och inte har en krona på fickan. Som
bara har beräknat a vara kvar en viss uträknad d. Som
kanske inte visste a utlastningen är stängd på julafton. Så den biten kan vara tråkig ur flera aspekter. En så
tråkig avslutning på intervjun orkade ingen av oss med
så jag ber dem berä a om sina ”yrkesskador” - det får
alla e er en d i e visst yrke. Själv
ar jag ju t.o.m.
på papperskvalitén på kvi on (som f.ö. all d ska tas
emot, liksom direktreklam – allt för branschen!). Jo,
de finns, t.ex. menar Johan a han ser ll a alla dörrar är stängda och Jeane e säger a hon utvecklat e
sinne för a på långt håll se vilka som behöver hjälp.
Därmed är intervjun slut och e eråt går jag en lov och

Pernilla Sundell

ser a taggtråden idag bara bitvis är vänd inåt. Kanske
e tecken på en ny dsanda? Oavse verkar det oprakskt a ”smita” över taggtråden när det går bra a gå
genom en grind. Det måste tvärsäkra personen få veta!
Anders Lidén

Johan Granath
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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FÖRSTA MAJ I HALLSTAVIK

D

et blev en regnig och kall första maj men stämningen på Folkets Hus där många första maj
deltagare samlades värmde snabbt både kroppen och
själen. Tre duk ga talare – Ulrika, Christer och Anders
sammanfa ade klart a det är mer vik gt än någonsin
digare a alla arbetare förstår a det här valet bland
annat kommer a handla om arbetsrä en och tryggheten på arbetsmarknaden. Moderaterna har kastat bort
lammförklädnaden och visar stolt sin vargkostym. ”Vargen kommer” ropar de nöjda och tramset om ”det nya
arbetarpar et” är över. Nu kan de fri skapa goda villkor
för de få fruktansvärt förmögna.

De llsammans med Sverigedemokraterna drömmer om
en ny chans a demontera välfärden. ”Girigbukarna skulle inte få en krona” sa en ”arbetarvänlig” Åkesson inför
förra valet i TV. Nu röstar hans par emot förslag om a
begränsa vinstu agen från skolan, vården och omsorgen. Lögnare säger vi!
Sven Fredrikssons ljuva musik bidrog starkt ll den värme
man kände trots den kalla och regniga dagen i Hallsta.
Aleksandar
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Anders Lidén, Pappers
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Christer Hallingström, Kommunal

Sven Fredriksson

Årets banderoll

Kommunalråd Ulrika Falk (s)
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LO ORDFÖRANDE OM VALET 2018

I

bland får jag frågan om varför facket ska lägga sig i
poli ken. Mi svar är all d det samma: därför a poli k handlar om våra medlemmars villkor, både på jobbet
och i hela samhället. Och vi vet av lång erfarenhet a
Socialdemokraterna är det par som står på vår sida när
det gäller. När par et och LO samarbetar, då får vi någonng gjort. Själv gick jag med i både facket och Socialdemokraterna när jag var ung metallarbetare. Jag var helt
enkelt trö på orä visorna. Jag ville förbä ra mina och
jobbarkompisarnas arbetsvillkor.
Vi går inte ut i vår fackliga valrörelse för par ets eller
Stefan Löfvens skull. Vi gör det för våra medlemmars
skull. För den som si er i kassan på stormarknaden, tröstar ledsna barn på förskolan, bygger bostäder och kör
lastbil. Och för dig som producerar pappersprodukter
här i Hallstavik. Vi går ut i valrörelsen för a vi vill fortsätta a förändra och för a vi vill ha en regering som tycker
a en bra välfärd och justa arbetsvillkor är vik gare än
ska esänkningar för de som redan har det go ställt.
För kommer ni ihåg hur det var för fyra år sedan? E er
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å a år med borgerlig regering? Med 140 miljarder i skattesänkningar, urholkade trygghetssystem och en arbetslöshet på rekordnivåer? Nu vill de få chansen igen. De vill
ll och med gå ännu längre än förra gången.
De vill inskränka strejkrä en. Sympa åtgärder ska förbjudas och arbetsgivaren ska få shoppa runt bland de
avtal som är billigast. De vill urholka arbetsrä en och
förändra turordningsreglerna. Det skulle betyda a du i
prak ken blir provanställd på livs d. Du kan få sparken
när som helst och av viket skäl som helst. De vill lags a
om sänkta löner. Det skulle inte bara pressa allas lönenivåer nedåt. Det skulle innebära a vi överger den svenska partsmodellen där det är fack och arbetsgivare som
sä er löner, inte poli kerna.
Det finns en enda posi v sak med Moderaterna, och det
är a de all d brukar genomföra det de säger a de ska
genomföra. Och det här är vad de har sagt a de ska
göra. Så tro mig, får de chansen i höst kommer förslagen
a bli verklighet. Det har de Jimmie Åkessons ord på. För
det är ju med hjälp av Sverigedemokraterna som Mode18

raterna hoppas kunna genomföra den råaste högerpolik vi upplevt i vårt land sedan tjugotalet. En röst på SD är
en röst för Ulf Kristersson som statsminister, svårare än
så är det inte.
LO jublar verkligen inte åt allt som Socialdemokraterna
och regeringen gör. Det finns områden där vi tycker a
de borde vågat mer och gå längre. Men skillnaderna inför valet är ändå tydliga. Socialdemokraterna har under
sina snart fyra år i regeringsställning levererat. Sverige
har nu den högsta sysselsä ningen i hela EU. Statens finanser har gå från e undersko på 60 miljarder ll e
översko på 46 miljarder. Välfärden har få mer pengar, taket i a-kassan har höjts liksom barnbidraget. Skatten för pensionärer har sänkts och tandvården har blivit
billigare för vanligt folk. Det är sådant som skapar ökad
trygghet för vanligt folk.
Men det finns områden där vi från LO:s sida vill göra mer.

ägare.
För det tredje måste vi fortsä a a bygga ut välfärden.
Det ska vara tryggt a arbeta, bo och bli gammal i hela
Sverige. Vi måste investera för jobb, service och trygghet
i både stad och på landsbygd. Förbä ra sjukförsäkringen
och höja pensionerna. En ska inte bli fa g när man blir
sjuk, arbetslös eller gammal. Men om vi ska lyckas med
allt de a måste vi ha en regering som lyssnar på oss. Som
tycker a villkoren för LO:s och Pappers medlemmars är
vik gare än a sänka ska en för de rika.
Därför tänker vi ge järnet för a se ll a Sverige får en
fortsa socialdemokra skt ledd regering med LO-medlemmen Stefan Löfven som statsminister. Och jag hoppas
a du som läser de a vill hjälpa ll med det!
Karl-Pe er Thorwaldsson
LO:s ordförande

För det första ska vi ha trygga jobb. De osäkra anställningarna måste bli färre, llsvidareanställningarna på
hel d ska vara norm och arbetsrä en ska utvecklas, inte
avvecklas.
För det andra måste vi få en jämlik skola. Alla unga, oavse var man bor eller varifrån man kommer, ska gå i en
skola med undervisning av hög kvalitét. Och våra ska epengar ska gå ll skolan, inte hamna i fickorna på ak e-

ERIKS HÖRNA

BETRÄFFANDE EN MARSFÅGEL
Nu flyger
En marsfågel
In i Din gryngsvärld.
Och det llåts ske
Utan a Donald Trump
Går upp i limningen
På sin dator.
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TYCK TILL OM VALET 2018

N

u är det knappt fyra månader kvar ll valet. I medierna är det starkt fokus på vilket av blocken som
ska kunna bilda regering e er valdagen, vilket har sa
valfrågorna lite i andra hand.

Hur många kommer a delta i valet var den första frågan
som vi ställde ll några av våra medlemmar. Vi tycker a
det är otroligt vik gt a alla som är berä gade a rösta
också gör det. Valet är vårt vik gaste medel för a påverka de poli ska besluten. Genom valet kan vi påverka
vilken poli k som ska föras och sam digt utkräva ansvar
för den poli k som förts. Genom valet utser vi våra företrädare i de beslutande församlingarna – såväl i kommuner och lands ng som na onellt.
Det andra frågan var - vilken fråga anser du är den vik gaste i valet?
Roligt a många ställde upp och besvarade de två frågor som ställdes! Stort tack för det! PappersMagasinet
kommer a ge ut e extra nummer av dningen som blir
valnummret.
Aleksandar

ÖRJAN OLSSON
Fas ghet
”Jag kommer a rösta! Känner a det är både min
rä ghet och plikt a göra det.
För mig kommer all d vården komma på första plats.
Jag vill se kortare köer och vården utlokaliserad närmare pa enten. Jag vill se en bä re mödravård”!

MIKAEL ANDERSSON

PATRICK JÖNSSON

Emballering - dag d

PM 12

”Jag kommer delta i valet! A man vill försvaga arbetsrä en och förändra nega vt LAS engagerar mig.
Det måste vi hjälpas åt och stoppa”!

”Jag kommer a rösta i valet! För mig är den vik gaste frågan förändringar i pensionssystemet. Hur det
kommer a påverka pensionåldern. Man ska inte behöva dö på jobbet”!

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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CLAES KARLSSON

MICKE HOLMBERG

Kemikalie lossning

Rullarlaget - EMB

”Självklart kommer jag a rösta! Det vik gaste frågan för mig är a vinsten i välfärden måste bort”!
Vinstjagande ska inte försämra kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen.

”Ja, jag kommer rösta den 9 september! Jag ser a
det fram da jobbet kommer bli mer kompetenskrävande än vad läget är idag. Därför tror jag a skolfrågan är oerhört vik gt”!

STEFAN ANDERSSON
Emballering
”Jag tänker rösta, det gör jag all d.
Det är fak skt en fråga som är vik gare än någon
annan! Pensionerna. Pensionerna funkar inte, de ligger på för låg nivå och vanligt folk klarar sig knappt.
Vi kommer a hamna på en pensionsnivå på ca 50
procent av lönen. Den måste vara åtminstone 10-15
procent högre. Man borde ta hand om de som jobbar/har jobbat och betalt ska .

PETER JANSSON
Förrådet

HELÉN KARLSSON
Emballering
Jag tänker rösta!
Två frågor är vik gare än andra. Pensionerna och
invandringen. Pensionssystemet klarar inte av sin
uppgi utan a människor planerar väldigt mycket
och har privata sparanden. Invandringen ska vara
human. Som det ser ut idag så står man på vänt alldeles för länge och hinner komma in i samhället då
man kanske får e utvisningsbeslut. Vi ska ta hand
om folk på e bra sä .
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

”Jag kommer defini rösta i valet den 9 september!
De frågor som intresserar mig mest är välfärdsfrågor.
Jobbsatsning borde vara högt på agendan i par ernas valprogram. En levande landsbygd är e måste!
Fiber ska inte vara e lyxfråga. Alla borde ha möjligheten a komma åt den. Sen vill jag se e tryggt
pensionssystem. Man får inte vara en fa g pensionär e er a man har jobbat så många år”!
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KRÖNIKA ANDERS YGEMAN

Den svenska modellen ska utvecklas - inte
avvecklas!

D

en 9 september går vi ll val. Socialdemokraterna
lanserar i och med det det största trygghetsprogrammet i modern d. Sverige ska bli tryggare – med en
bä re välfärd och hårdare tag mot bro sligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Vi Socialdemokrater står upp för schyssta löner och trygga anställningar oavse bransch, yrke eller vem det är
som arbetar. Utmaningen de kommande åren är a fortsä a pressa arbetslösheten, särskilt bland nyanlända,
och då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på
arbetskra i Sverige gå ll andra än de som lever och bor
i Sverige.
I stället för dagens system vill vi införa en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Prövningen ska göras av en
myndighet, med råd och insyn från arbetsmarknadens
parter, med utgångspunkten a det inte ska vara möjligt
a erbjuda jobb ll personer utanför EES i yrken där det
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

inte råder brist på arbetskra i Sverige.
Vi ska öka trycket på oseriösa arbetsgivare. Därför vill vi
införa tuﬀare förhandskontroller av företag som ansöker
om llstånd för arbetskra sinvandring och en straﬀsankonerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor. Arbetstagare som utny jas eller
drabbas av a arbetsgivare missköter sig ska ha rä
ll
skadestånd.
Höstens val handlar både om vad Socialdemokraterna vill
och vad alterna vet är. Vi vill öka tryggheten och utveckla
den svenska modellen – inte avveckla den. Alla ska kunna
leva på sin lön. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi ska säkra finansiering av välfärden för alla
som behöver den. Det ska bli fler poliser på våra gator så
a alla känner trygghet. Vårt mål är a ingen ska bli sjuk
av si arbete. Blir du sjuk så ska du kunna lita på a din
försäkring finns där och stö ar dig, och du ska få snabb
hjälp llbaka ll hälsa och jobb.
Sverige har en arbetsmarknadsmodell som kombinerar
hög anställningstrygghet för löntagarna med stor flexibi22

litet för arbetsgivare. Lagen om anställningsskydd, Las,
skyddar anställda från a godtyckligt bli av med jobbet.
Sam digt finns goda möjligheter för arbetsgivare och
fack a komma överens om undantag från turordningsreglerna och hjälp ll omställning för de som sägs upp.
Självklart ska en arbetsgivare inte behöva behålla medarbetare som saknar llräckliga kvalifika oner för jobbet
e er en omorganisa on. Men precis så är lags ningen
u ormad.

rapport som SABO släppte 2016 skulle det leda ll högre
hyror för e stort antal hushåll. Fler skulle behöva bostadsbidrag för a klara sig. Även finanspoli ska rådets
årliga rapport för 2017 bekrä ade a hyreshöjningar på
tusentals kronor i månaden skulle bli a vänta om marknadshyror infördes. Särskilt skulle de a drabba ensamhushåll och ensamstående föräldrar.

Den svenska modellen bygger på a löntagare är med i
facket. Det är ni i Pappers och de andra fackförbunden
som ser ll a löne- och avtalsvillkor följs och a nödvändiga försäkringar finns, inte minst avtals- och tjänstepension.

Moderaternas planerade ska esänkningar kommer
framför allt a gynna höginkoms agare, genom avskaffad värnska och minskad marginalska . Det är omvänd
Robin Hood-poli k som skulle innebära a de som tjänar
mest ska bidra mindre ll välfärden. De a i e läge när
svenska skolor, sjukhus och äldreboenden behöver mer
resurser, inte mindre.

Sverige behöver starka arbetsmarknadsparter som tar
gemensamt ansvar för lönebildning och den huvudsakliga regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad.
Den svenska modellen har inneburit höga reallöneökningar för vanligt folk, förutsägbarhet med interna onellt se få konfliktdagar och trygghet för den enskilde.

Som om allt de a inte räckte vill Moderaterna, llsammans med de andra Allianspar erna och Sverigedemokraterna, även lags a om lägre löner. Det vore inte bara
e slag mot hela grunden för den svenska modellen utan
också något som på sikt kan leda ll lägre löner för svenska arbetare i stort.

Den förra högerregeringens poli k ledde ll a balansen
på arbetsmarknaden rubbades ll löntagarnas nackdel.
När avdragsrä en för A-kassa och fackföreningsavgi
togs bort så lämnade tusentals både A-kassor och fackliga organisa oner. Sam digt behölls arbetsgivarnas rä
a göra avdrag för medlemskap i arbetsgivarorganisaon.

Medan Moderaterna står upp för höginkoms agarnas
intressen är vi socialdemokrater stolta över a vara paret för vanligt folk. För pensionärer och barnfamiljer, för
alla de kvinnor och män som genom hårt arbete skapar
vårt välstånd och bygger Sverige starkt. Den svenska
modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det ser vi fram
emot a gå ll val på i höst.

Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte
låga löner. Till skillnad från högerpar erna vill regeringen
inte a riksdagen ska lags a om löner. Arbetsmarknadens parter ska självständigt avtala om lönebildningen.
För a det ska fungera och balansen på arbetsmarknaden ska upprä hållas krävs a många är med i facket.
A göra det billigare a vara medlem i e fackförbund är
därför en vik g del i a utveckla den svenska modellen.

Anders Ygeman
Gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

I höstens val står vårt alterna v mot Moderaternas polik för en ökad otrygghet.
Moderaterna går ll val på en an -facklig poli k med försämringar av anställningsskyddet och förslag på a göra
det lä are för arbetsgivare a sparka sina anställda. Det
skulle innebära e hårt slag mot svenska löntagare och
stärka arbetsgivarens makt på bekostnad av arbetstagaren.
Moderaterna vill också införa marknadshyror. Enligt en
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Anders Ygeman är uppvuxen i Hagsätra och bosa
i Årsta i Stockholm. Han var Sveriges inrikesminister
från den 3 oktober 2014 ll den 27 juli 2017. Anders
har varit ordinarie riksdagsledamot sedan 1996.
Den 11 september 2016 valdes Anders Ygeman ll
ny ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm
e er Veronica Palm. Ygeman valdes av e enhälligt
extra årsmöte. Anders Ygeman representerar Stockholm i riksdagen sedan 1995. Som ordförande för
Socialdemokraterna i Stockholm får han ansvar för
a leda och utveckla poli ken och organisa onen
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HELA KOMMUNEN SKA LEVA ULRIKA FALK

taten höjs i skolan, vi har fler medarbetare inom vården
och många oﬀentliga investeringar genomförs runt om
i kommunen. Sam digt är vi långt ifrån nöjda – många
utmaningar återstår.
Tillväxten måste komma alla invånare ll del genom bä re välfärd. Trygghet ska vara en rä ghet för alla, och inte
enbart e privilegium för några få. Hela Norrtälje kommun ska leva och utvecklas, inte bara Norrtälje stad. Det
är något vi Socialdemokrater har med oss inom alla verksamhetsområden. Vår poli k sy ar ll a minska kly orna – inte bara mellan människor, utan även mellan orter.
Därför vill vi fortsä a investera för en trygg kommun som
håller ihop.

T

illsammans kan vi skapa en bä re fram d. Den vikgaste lärdomen av socialdemokra ns historia är
just de a: samhället går a förändra. När socialdemokra n växte fram levde många människor for arande i
föreställningen a llvaron avgjordes av ödet eller av en
högre makt. Arbetarrörelsens främsta uppgi blev a
visa a orä visorna och den sociala misären hade a
göra med brister i samhällets organisa on, och a denna organisa on
inte var given. Människorna, vi llsammans, kan ta makten över framden. Jag tycker det är vik gt a
påminna sig om poli kens betydelse
även idag. Vi lever i en d med snabba förändringar, men llsammans
har vi möjlighet a påverka vilket
samhälle vi ska ha och hur vår gemensamma fram d ska
se ut.

Vi vill se e Hallstavik i stark utveckling. Det är långt ifrån
bara kommunen som påverkar utvecklingstakten, och
det är glädjande med den kra som finns hos invånare,
föreningsliv och företagare i bygden. Många bruksorter
runt om i Sverige bro as med problem, men Hallstavik
har klarat omställningen bra i jämförelse med många andra. Den posi va trenden ska vi llsammans bygga vidare
på. Vi har fa at e antal vik ga beslut under mandatperioden för a stärka utvecklingen. Ungdomsmo agningen har åter öppnat, och vi har etablerat e kommunalt
kontaktcenter i centrum där alla invånare och företagare
kan få samma service som i staden.
E ny utegym är på plats. Upprustningen av torget är startad. Bygget
av den nya folkhälsoparken pågår. Vi
har sålt mark för fler bostäder och
Roslagsbostäder planerar nya hyreslägenheter i centrum. Beslut om
investering i en ny förskola är fa at,
och snart kommer även bygget av
e ny badhus a dra igång.

Hela kommunen ska
leva och utvecklas – då
behövs fortsaƩa investeringar för en trygg kommun som håller ihop

Vi Socialdemokrater har by inriktning på poli ken i
Norrtälje kommun. Vi har gå från Moderaternas ensidiga fokus på priva seringar och ska esänkningar ll investeringar i bostäder, jobb, skola och vård. Vi har spridit
strålkastarljuset från enbart staden ll a nå hela kommunen. Vi märker nu a det ger eﬀekt. Infly ningen är
stor, bostadsbyggandet når rekordnivåer, kunskapsresulPAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Så vill vi fortsä a a bygga Hallstavik starkt. Det är inte
slumpen som avgör vår gemensamma fram d. Den makten har vi llsammans. För a hela kommunen ska leva
och utvecklas behövs fortsa a investeringar för en trygg
kommun som håller ihop. Det måste få gå före Moderaternas ska esänkningar.
Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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FRÅN SO-MÖTET

Lasse Wåhlstedt

E

n hel del skulle klämmas in under dagen, ru ner
för PIA-rapportering, förändringar i lags ningen,
info om kommande SO-resa etc. Men något av huvudnumret var besöket av Pappers förhandlingsombudsman
Lasse Wåhlstedt. Lasse skulle prata om rehab-processen
och om hur en handlingsplan med åtgärder ser ut, om
vilka verktyg som finns, vilka frågor som kan finnas och
vilka deltagarna kan vara. Som deltagare i en rehabutredning betonades a man som sjukskriven inte ska gå
in ensam – inte ens om man råkar vara skyddsombud.
Ta med någon du känner förtroende för – det kan vara
vilken arbetskamrat som helst, inte nödvändigtvis e
kontaktombud. Processen finns dessutom beskriven i
Connect.

slut. Nämligen a skyddsombud ska delta i de arbetsmöten där Pior släcks. Dock hade inget skyddsombud någon
erfarenhet av a ha blivit kallade ll något sådant möte.
Anders Lidén

Lasses andra ämne för dagen var arbetsskadebegreppet
där en händelse förhoppningsvis leder ll en rapport
med an ngen ”aj” eller ”oj”. E oj är e
llbud, e aj
är an ngen en arbetsskada med sjukskrivning alterna vt
utan sjukskrivning.
Från Skyddskommi én rapporterades e intressant bePAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Mikael Holmberg informerar skyddsombuden
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ÄPPLET STUDIEKOMMITTÉN

Mats Wingborg

I

förra Äpplet konstaterades a en valhöst var i antågande. Men först ska det bli sommar, förhoppningsvis en varm och fin sådan. Frågan är om hösten blir het.
Valet påstås emellanåt åtminstone bli smutsigt, men det
verkar nästan som om det ska vara så nuför den om
man ser sig runt i världen. Kanske blir hösten het-sig?

Med anledning av det stundande valet ville vi satsa lite
extra på kunskapen runt hur man avslöjar en poli k som
går emot arbetarnas intressen. Resultatet blev e seminarium på Folkets Hus den 14 maj. Då kom journalisten
och förfa aren Mats Wingborg som under flera år följt
Sverigedemokraterna. Han har läst par program, deltagit vid flera av SD:s arrangemang och intervjuat par ets
företrädare, lokalt och na onellt. Bland annat har Mats
skrivit böckerna ”Den blåbruna röran: SD:s flirt med Alliansen och högerns vägval” och ”En röst på SD är en röst
på högern - om varför arbetarklassen bör sky Sverigedemokraterna”. Seminariets tema kallade vi just ”Den blåbruna röran – välfärd eller högerextremism”. Även Kommunalrådet Ulrika Falk dök upp senare under dagen, då
på kontaktombudsträﬀen under temat ”Hela kommunen
ska leva”.
I mi en av april sa e sig avd 68:s styrelse med den årliPAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

ga verksamhetsplaneringen. 13st mål vaskades fram för
verksamheten. Varje mål har sedan en rad ak viteter
kopplat ll sig. E av målen blev t.ex. ”förtroendevaldas
kompetenshöjning”. De a mål fick sedan tre ak viteter
kopplat ll sig: försäkringsutbildning för skydds- och kontaktombud, utbildning i mångfald för SO/KO samt facklig
grundutbildning för nya medlemmar. Den sistnämnda
ak viteten, FGU, hänger dock kvar sedan digare planering. Dessutom står några medlemmar kvar i kön då de
inte fick plats förra gången. Där ll börjar ju fabriken så
små fyllas på med nya medlemmar. Andra ak viteter
som ska genomföras är rehabutbildning, kassörsutbildning, studieenkät, fri dscirklar och valberedningsutbildning. Studiesidan fick med andra ord en hel del a ta tag
i.
Längre fram i maj kommer dessutom Pappers SHSO- och
studieorganisatörskonferens i Gävle/Dala-distriktet. Denna körs sam digt som distriktsmötet. Upplägget är a
stora delar av första dagen kommer a köras gemensamt
med avdelningsordföringarna och andra dagen kommer
SHSO och studieorganisatörerna a planera studier. Det
är ärde året i rad som skydds-och studiesidan planerar
llsammans, de a i enlighet med e kongressbeslut.
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Något som digare också omnämnts är studieuppsökeriets vara eller icke vara, och om det ska vara – i vilken
form? Foten är inte rik gt nedsa i myllan men e steg
på vägen var a på årsmötet välja in studieuppsökarna i
studiekommi én.
Många årsmöten ligger på vårkanten, som nämndes
ovan avdelningens eget, något senare höll ABF Norrtälje
si . Roger Berglund besökte årsmötet och skrev en rapport därifrån:
Måndagen den 23 april höll ABF Norrtälje årsmöte på
Folkets Hus i Norrtälje. Ca 60 personer närvarade varav
42 var ombud. Från avd 68 deltog Örjan Jansson och Roger Berglund. Handlingarna var slarvigt upprä ade och
uppgi erna i verksamhets- respek ve förvaltningsberä elsen stämde inte överens med varandra vilket uppmärksammades från Pappers sida. Vidare påpekade avd
68 a tendensen i ekonomin var oroande. Det egna kapitalet hade minskat från 2,8 mkr ll 1,6 på fem år och
soliditeten från 85 ll 60 procent under samma d. Årets
förlust var 377 041 kr. Cirkel mmarna fortsä er a minska medan kulturarrangemangen ökar. Totalt ökar dock
ABFs andel av folkbildningsverksamheten i kommunen.
ABFs bioverksamhet i Norrtälje har varit framgångsrik
och filmklubben har nu över 350 medlemmar. Filmklubbar ska även startas i Herräng och Rimbo. Posi vt är även
a lokaluthyrningen ökar i ABF:s lokaler i Folkets Hus.
Ombudsmannen önskade a medlemsorganisa onerna
skulle bli bä re på a sprida kännedom om ABFs evene-

Roger Berglund läser handlingarna inför ABFs årsmöte

mang i sina egna led. O ast stannar informa onen på expedi onerna och når inte ut ll medlemmarna. Använd
era e-postlistor löd uppmaningen.
Vid valet ll ny styrelsen kan noteras a Jenny Höök från
LO-sek onen blev invald som ny ledamot.
Anders Lidén

Arkivbild - En av 68ans Ɵdigare deltagandet på ABF Norrtäljes årsmöte
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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BOKRECENSION

levandegöra arbetet med a köra grus, betong och asfalt
på ackord och mot slutet tar det fackliga arbetet en mer
hoppfull vändning.
Jan Fogelbäck (1943 – 2017) räknades som en av de allra främsta bland de yngre arbetarförfa arna på 70- och
80-talen. Han debuterade 1976 med romanen "Goliat"
och året därpå kom Bussbolaget, båda med handlingen
förlagda ll transportbranschen. En liten bok med korta
berä elser: "Sju och o från Läggesta", kom 1980 och
året därpå en reseskildring llsammans med Kurt Salomonson: "Skönast på jorden är Kvikkjokk om våren".
Sedan verkar han ha slutat skriva men i själva verket
övergick han ll a mest jobba med journalis k. Reportage från arbetsplatser hamnade i bl a fackförbundspressen och FiB/K, men även noveller. Dessutom stod radioreportage på programmet.
Det var Jan Fogelbäck som inför Ivar Lo-Johanssons
85-årsdag 1986 tog ini a vet ll fackföreningsrörelsens
Ivar Lo-pris. Under 1980-talet hade han också blivit nära
vän ll Ivar Lo.

I

PM nr 1/2018 skrev jag om när Ivar Lo och Jan Fogelbäck gjorde e blixtbesök i Norrtelje. Jag nämnde
då a jag anser Fogelbäcks s k biografi över Ivar Lo: "Romanen om Ivar" vara hans bästa bok. Hans bästa rena
roman däremot tycker jag är "Körjournal" från 1979.
Den anses även vara Fogelbäcks genombro sroman och
skildrar några lastbilschauﬀörers arbete och deras fackliga kamp för bä re arbetsförhållanden.

Huvudpersonen Henning har stora skulder som han
försöker betala av på genom a jobba över så mycket han kan. De a leder ll a förhållandet med hans
kvinna knakar och han gör tafa a försök a rädda det
hela. Arbetsledningen försöker lura in Henning på rena
olagligheter och undermåligt fordonsunderhåll. Några
arbetskamrater gör sam digt tappra försök a förbä ra förhållandena på åkeriet. De försöker även dra med
Henning i de a men han är skep sk, mycket på grund av
dåliga erfarenheter av digare facklig verksamhet. Här
skiljer sig Fogelbäck från sina sam da kolleger som o a
gav de fackliga ak visterna huvudrollen. Romanen lyckas
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

Men hur kommer det sig a Fogelbäck blivit nästan helt
bortglömd? Ville han det själv? Det tror jag väl knappast
även om han på senare år blivit skep sk ll sina gamla
romaner och inte trodde a arbetarklassen längre var
intresserad a slåss mot kapitalismen. Kanske längtade
han helt enkelt llbaka ll transportbranschen och a
arbeta hel d som dningsbud?
Börje Nordström

GRATIS KRYSSNINGAR FINNS
HÄMTA PÅ EXPEDITIONEN

ATT

Stockholm - Mariehamn
t.o.m. 28/6

Stockholm - Helsingfors
t.o.m. 20/6

Kapellskär - Mariehamn
t.o.m. 31/8
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GÄSTAVDELNING AVD 37 PITEÅ

P

appers avdelning 37 med sina ca 350 ak va medlemmar verksamma hos Smurfit kappa Piteås kra linerbruk, vackert beläget vid Piteälven, eller kanske inte
den vackraste åsynen ifrån stadens centrum se . Å andra
sidan är fabriken e av de pulserande hjärtan som håller
orten igång, främst då llsammans med vår konkurrent
SCA i Munksund. Fabriken som än idag i folkmun ibland
kallas ASSI har två st. kra linermaskiner, den ena, PM1
som llverkar brun kra liner, färdigställd 1962 och den
andra, PM2 färdigställd 1972 som idag är en ”ytvit” maskin. Fabriken har hela processen ifrån vedrenseri fram
ll färdig produkt med egna RORO fartyg för leveranser
ut i Europa från Haraholmens djuphavshamn, samt med
tåg eller lastbil.
Avdelning 37 bildades den 25 april 1962 och består idag
av 9 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsen
är, om inte ung, däremot oerfaren, kan man nog säga. Vi
har ha en genera onsväxling under e antal år nu där
nästan alla ledamöterna är nya. Vår dagliga verksamhet
sköts främst av ordf. vice ordf. kassör och shso, där vi försöker fördela uppgi erna så go det går, även om det är
ordf. som drar det tyngsta lasset. Anslutningsgraden är
hög, i det närmaste 100 %. Vi har en uppska ad tandkassa som ger häl en av kostnaden llbaka. Försäkringspaketet via Folksam är rejält lltaget så a medlemsnyttan av avgi en ska bli så stor som möjligt sam digt som
vi håller avgi en så låg som det bara går.
Vi befinner oss i en genera onsväxling på företaget där
det välkomnas många nya unga medlemmar, vilket är kul
men även sä er oss i styrelsen på prov. Vi behöver utarbeta nya moderna kontaktvägar för a kommunicera ut
informa on om allt i vår verksamhet, för a få e större
deltagande på medlemsmöten och väcka intresse för vår
fackliga verksamhet.
Vi kämpar som så många andra med a försöka behålla
det vi har i vårt lokala avtal, det var längesedan vi kunde
stoltsera med a få in något ny och posi vt i avtalet.
Vi upplever e hårdnande förhandlingsklimat över d,
vilket tog sin början när vi gick ifrån statlig ägo ll privat.
Vi ser även a investeringar som görs i fabriken, även fast
det är fantas skt bra a ägarna vill satsa hos oss, genePAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018

rerar färre anställda på kollek vsidan allt e ersom. Inhyrning av personal inom vårt avtalsområde är även det
något som har börjat knacka på porten, t.ex. för renhållningsarbeten vid UH-stopp. Personalen börjar känna av
det stora över dsu aget ll följd av ra onaliseringarna,
sam digt som u ag av kompensa onsledighet blir svårare och svårare. Alltmer saknas tänket av e givande och
tagande, tyvärr.
I årets lokala lönerevision har det gå rejält tungt, det
har inledningsvis endast handlat om en fördelning av
den centrala po en utan lokala påslag, vilket vi inte få
de senaste åren heller. De a har resulterat i starka reakoner ifrån medlemmarna, som i goda der tycker a
det bör finnas någon ng för goda insatser. Vi befinner
oss därför i skrivandets stund for arande i e digt och
tungt förhandlingsläge. ”Märkets” vara eller icke vara är
nog någon ng som måste tas i beaktande i fram den.
Urban Sydfeldt
Vice Ordf. avd. 37
Vi är Europas största kra linerbruk och Piteås största
arbetsplats
Smurfit Kappa Piteå llverkar årligen 700 000 ton
kra liner, vilket är e papper som används för llverkning av högklassig wellpapp. Kra liner görs av
nyfiber, det vill säga träråvara. De a gör a pappret
har god tryckbarhet, god styrka i fuk ga miljöer och
är kemiskt och biologiskt rena.
Våra mest kännda produkter är:
Kra liner Brun - en produkt gjord i två skikt. Toppskiktet består av 100% oblekt barrvedsfiber medan
basskiktet består av oblekt barrvedsfiber med inblandning av högkvalita v returfiber.
Fullbestruken kra liner är en produkt gjord i två
skikt. Toppskiktet består av blekta lövvedsfibrer med
två skikt bestrykning.
Kra liner Royal 2000 är en produkt gjord i två skikt.
Toppskiktet består av 100% blekta kra fibrer av lövved medan basskiktet består av oblekt kra fibrer av
barrved med inblandning av returfiber av hög kvalitet. Denna kvalitet har enastående tryckegenskaper.
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White Top Kra liner är en produkt gjord i två skikt.
Toppskiktet består av 100% blekta kra fibrer av lövved medan basskiktet består av oblekta kra fibrer av barrved. Denna kvalitet har enastående tryckegenskaper

Smurfit Kappa Piteå

DIKTHÖRNAN PERNILLA WESTMAN

Sakta stannar jag tiden
för en stund, en sekund
Jag väljer helt själv
vad jag vill bli, är fri
Känner lugnet komma
mitt beslut, andas ut
Följer orden i mitt hjärta
det är lätt, helt rätt

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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FÖRSÄKRINGAR FOLKSAM

https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/hi a-sjukvard-utomlands
Medicinsk förhandsbedömning
Om du är sjuk eller skadad innan resan – Undvik
oväntade kostnader genom a göra en medicinsk
förhandsbedömning

Ut och resa i sommar? E par nyheter i reseskyddet!
HiƩa sjukvård utomlands – Ny tjänst
Om du behöver enklare vård på resan
När du behöver hjälp a hi a kvalitetssäkrad vård
vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda
tjänsten Hi a sjukvård utomlands.
Följ bara de här enkla stegen nedan:
Gör så här
▪

Gå in på folksam.se/reseforsakring

▪

Klicka på Hi a sjukvård utomlands

▪

Klicka på Hi a sjukvård – logga in med BankID

▪

Välj funk onen ”använd min nuvarande posion” eller funk onen där du anger land och ort.

▪
Du får upp en karta som visar de närmaste läkarmo agningarna på din ort. Du får också en lista
med adresser och kontaktuppgi er

Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra
en medicinsk förhandsbedömning innan du reser
utomlands.
Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår e er symtom du har ha och sökt vård för de senaste tre
månaderna innan avresan – utan endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under
resan.
Den kostnadsfria förhandsbedömningen visar hur
stor risken är a den sjukdom du redan har kan
förvärras under resan och kräva behandling på resmålet. Genom a svara på några frågor får du en
bedömning om du kommer a omfa as av försäkringen när du reser.
VikƟgt innan du reser!
Det räcker inte a din läkare ger dig klartecken a
resa. Är du försäkrad hos oss är det bara SOS Interna onal eller Falck Global Assistance som kan besluta och ge e förhandsbesked om din sjukdom eller
skada är ersä ningsbar på resan.
Webbadress Ɵll mer informaƟon:

De läkarmo agningar som presenteras är kvalitetssäkrade av vår samarbetspartner SOS Interna onal.

https://www.folksam.se/forsakringar/reseforsakring/medicinsk-forhandsbedomning

När kan jag använda HiƩa sjukvård utomlands?

Om ni vill gå igenom ert försäkringsskydd och hur er
pension ser ut, så kommer Julia från Folksam med
jämna mellanrum ll Röda Villan. Prata med Ulrika
på Avdelningen så bokar hon in er ll en mmes
kostnadsfri genomgång av dina försäkringar och
pension.

Du kan använda tjänsten vid enklare sjukdomar
och skador. Blir du allvarligt sjuk eller skadad ska du
all d höra av dig direkt ll Folksams larmcentraler
Falck Global Assistance eller SOS Interna onal.
Webbadress ll mer informa on:
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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VYKORTET FRÅN EGYPTEN JAANA, PERNILLA & ANNIKA

E

gypten är defini vt e land som man vill besöka
om man vill uppleva pyramiderna och konungarnas dal. En vecka med sol och bad är inte fel! Vi bodde
på e hyfsat hotell som hade egen strand och solstolar
med tak. Vad gör man då? Ja, man njuter av solen och
ganska bra mat. Vi bokade besöket ll Luxor hemifrån
och spenderade en hel dag där. Upp kl. 04.00! Bussresan ll Luxor tog ca fem mmar. E er ca 3 mmar fick vi
en frukostpaus. Vi kom fram ll Karnaktemplet där den
fantas ska resan genom historien började. Vi hade en
guide som visade oss runt och pratade om alla vik ga
historiska händelser. Det visade sig a man måste ha en
guide som är ”egyp olog” i Egypten. Sedan åkte vi ut på
Nilen på en stor båt som även tar turister som vill överna a. Det var ingen fräsch båt men lunchen fungerade.
Sedan llbaka för a ta en mindre båt som ska föra oss
ll andra sidan av floden. Där kliver vi på bussen som
skulle ta oss ll Konungarnas dal. Där besökte vi olika
gravar. Det förknipas med lite högre kostnad. Bara a
kunna fota kostade 300 kr. I Tutankhamuns grav får man
inte ta bilder. Det tog hela dagen a besöka Konungarnas dal. Vi kom llbaka ll hotellet sent på kvällen och
det blev en sen middag.
Vill man göra besök ll dalen är det bra a man har med
sig toapapper för det kostar extra när man besöker toale en. Bra a även ha våtserve er. Man måste ha med
sig mycket va en och bra skor, och man kan köpa och ta
med sig e frukostpaket från hotellet. Tyvärr inga pyramider denna gång.

Ingång Ɵll Karnaktemplet

Hieroglyfer

Man ska vara medveten om a försäljarna är påträngande i Egypten och det är bara a inte lyssna. Vid solstolen, fanns en röd flagga man kunde hissa upp för a
hålla försäljarna borta. Med tyvärr fungerade det ej.
Det bästa med hotellets egna strand är a de serverar
öl, va en, drinkar och maten om man nu inte har all inclusive. Man slapp vara törs g och en öl går all d ner i
värmen. Man kan lämna sina saker vid stolen och de får
ligga kvar men ta all d med dig värdesakerna.
Mygg finns så man bör ta med myggmedel. Bra a ha är
även va enskor när man badar. Hurgada växer och växer
och är kanske inte det rä a stället om man vill ha lite
mer skoj, men nere i Nya Hurgada som det heter finns
mycket a se. Tyvärr hann inte vi göra det på en vecka.
Man ska nog vara två veckor om man ska hinna med allt.
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Några av de 134 pelare som har burit taket en gång i Ɵden
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Grand Hotels långa strand

Fina gatustråk...
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Sandstrand vid Strandhotellet
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Obelisk i Karnak

EGYPTEN
Huvudstad: Kairo
Befolkning: 95.69 miljoner
Valuta: Egyp skt pund
Area: 1 001 450 km²
Oﬃciellt språk: arabiska
Na onaldag: 23 juli
En nöjd resenär

Konungarnas dal! Annika och Pernilla på väg aƩ besöka en av de många gravarna
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2018
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NR 1 KRYSSLÖSNING
Ä
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K

A
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Vinnare av kryss nr 1 är:
1: pris Katarina Jonsson PM11
2: pris Benita Humell PM11

FRÅN JAANAS KÖK
Fisk- och skaldjurssoppa med vi vin
Du behöver:

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

300 g torskfilé
2 gul lök, hackad
2 msk olivolja
2 burkar krossade
tomater, à 400 g
▪ 5 dl fiskbuljong
▪ 0,5 dl vi vin,
gärna chilenskt

5 burkar skaldjursmix
i lake, à 170 g
5 dl va en
salt, e er smak
persilja, finhackad

Gör så här
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MusƟg soppa med torsk, viƩ vin och skaldjur, med smak av
paprika och persilja.

Fräs löken i olivolja.
Tillsä krossade tomater, paprikapulver, buljong
och vin.
Låt sjuda i ca 15 minuter.
Skär fiskfiléerna i små bitar.
Lägg ner fisken i soppan, sjud i y erligare
5 minuter.
Lägg i avrunnen skaldjursmix och va en.
Låt soppan go a ll sig i 15 minuter.
Toppa med färsk persilja.

Glöm inte friskvårdspengen !

S

om anställd på Hallsta Pappersbruk har du möjlighet a få en friskvårdspeng på max 1200 kr per år. Denna utbetalas via lön mot uppvisande av kvi o. Godtagbara mo onsak viteter är gymnas k, styrketräning, spinning,
bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll
och bandy. Massage, rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi och floa ng är godkänd ak vitet. Du väljer
ak vitet inom ramen för Ska everkets regler för friskvård. Hos den aktör du valt begär du e kvi o där di namn
och anställningsnummer ska framgå. Betalar du via autogiro ska totalbeloppet framgå av kvi ot. Kvi ot/kvi ona
lämnas ll Lönekontoret.
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KRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM

D

ags för e ny kryss. Du behöver inte lämna in
hela krysset när du löst det. De bokstäver som
hamnat i de tonade rutorna bildar e ”lösenord”.
Lämna in de a lösenord llsammans med di anst-nr,
namn och avd. så deltar du i dragningen.
Du kan även maila lösenordet ll oss :

Bland de inlämnade rä a svar kommer vi lo a ut:
1: pris 2 st trisslo er
2: pris 1 st trisslo er

avd.68@holmenpaper.com
Lådrä
1

2

3

7

4

5

6

8

9

10

11

12
13

14

18

15

19

16

20

17

21

22

23

24

25

26
27

28

29

32

30

31

33

B
N

1. Sommarmuller
2. Gör son
3. Trekan ga strängaspel
4. Sunnis rivaler
5. Bigami
6. Enorm
7. Före reggaen
8. Fröken
9. Skymmer knappt solen
11. Bri skt telebolag
14. Paltstad
16. Fenomenal
17. Klockslag
19. Mage
20. Mjölkdjur
22. Förman
24. Togs ur milan
25. Står o a på pallen
28. En nypa tobak
29. Ej fars
31. Åkte Stenmark på

Vågrä
7. Ålarnas lekplats
9. Skallar i strid
10. An kt växthus
12. Lars Levi Laestadius
13. Avskeda
15. Något för SAS
18. Var ej Harpo Marx
20. Står bakom posten
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21. Fotbollslag
22. Något för S/S Blidösund
23. Ritbord
26. Gi er
27. Kan man kalla
Kalle Moraeus
29. Häs risyr
30. Stor skogsfågel

31. Pronomen
32. Finns i Ekebyholm
33. Läroanstalt
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Valet 2018 handlar om vilka som vill och kan öka
tryggheten för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och har aldrig ha så
stora möjligheter a bygga för fram den.
Vi vill se e samhälle som präglas av trygghet i
vardagen, fler och bä re jobb samt ökad
jämlikhet.
LAYOUT: Pappers avd 68
FRAMSIDA: Aleksandar Srndovic
BAKSIDA: Aleksandar Srndovic
NÄSTA NR: September 2018
ANSVARIG UTGIVARE:
Pappers avd 68
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