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InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för PapOrdföranden har
ordet:
Man vill höja a-kasseavgiften så mycket att
det ska vara omöjligt för
medlemmar med dåliga
inkomster att vara med i
både a-kassan och facket. Man vill att medlemmar i massor hoppar av
facket. Det skulle orsaka
en mycket högre fackavgift, med ytterligare avhopp som följd, tills
facket är svagt och ingen
finns som kommer att se
till att vi jobbar i en human arbetsmiljö med
rättvisa löner.
Sid. 2

Här ser vi medlemmar ur vår avdelning som
med vår fana deltar i demonstrationen i
Stockholm, i början av november, mot dagens
energipolitik.

www.avd68.com
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Krönikan:
Julen infördes för att få
oss primitiva nordbor att
sluta med hedniska traditioner på årets kortaste
dag (midvinterblotet). Ni
som tror att vi firar Jesus
födelse, ni är blåsta, han
föddes inte på julen. Julklappar är en nytt fyndigt sätt att skinna oss på
pengar och har inget
med julklappar att göra.
Sid. 3 – 4

Ordföranden
har ordet
betslösa genom att sänka deras ersättningar. Så
småningom tvingas de arbetslösa att konkurrera
med dem som har jobb, fast till lägre löner. Kom
ihåg att arbetsmarknaden är den enda marknad
där konkurrens inte är stimulerande. Den leder i
regel till sjunkande löner och sjunkande köpkraft
och orsakar stor turbulens i landets ekonomi.
Man kommer att sänka inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning (Vård-Av-Barn-dagarna) från
10 till 7,5 prisbasbelopp.
Slutsatsen! Bli inte sjuk, gammal, arbetslös och
skaffa inte barn för att då riskerar du att gå hungrig i det nya högerstyrda Sverige som har påbörjat nedmonteringen av välfärden.
Pappers har på Förbundsmötet tagit beslut att separera betalning av a-kassan
och fackavgiften. A-kasseavgiften kommer man att betala via pg alternativ autogiro medan fackavgiften kommer att betalas via löneavdrag som hittills. Anledning
till den här förändringen är att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
kräver det av a-kassan. Man vill också
tydliggöra de två avgifterna, fackavgiften
och Littorins a-kassefaktura.

Aleksandar Srndovic
Vice ordförande.

A

vtal 2007: Pappers har spikat kravet inför
avtalsrörelsen 07!
856 kr mer i månaden och ytterligare
9 timmar kortare arbetstid!
Ett kort sammanfattat krav baserat på de goda
ekonomiska förutsättningarna som råder i landet.
Den goda tillväxten under år 2006 (4,5%) och
den ökade produktiviteten ger oss full rätt att
ställa höga krav på arbetsgivarna.
Man vill reservera 31 kr av de 856 kr för att
höja lönerna inom kvinnodominerade arbetsområden, som idag nedvärderas. Resterande 825 kr
vill man fördela lokalt där minst 600 kr/månad
kommer att delas ut till samtliga anställda som en
generell löneökning.

A

- kassan: Läste häromdagen i arbetarrörelsens historia att 1899 skärpte riksdagen
strafflagen med syfte att skydda arbetsgivarnas
intressen och skada fackföreningsrörelsen. Arbetare som påverkade sina kamrater att delta i
strejk kunde dömas till fängelse.
Idag, 2006, förändrar den moderatledda högerregeringen lagen mer subtilt än någonsin i syfte
att försvaga den starka fackföreningsrörelsen.
Man vill höja a-kasseavgiften så mycket att det
ska vara omöjligt för medlemmar med dåliga inkomster att vara med i både a-kassan och facket.
Man vill att medlemmar i massor hoppar av facket. Det skulle orsaka en mycket högre fackavgift,
med ytterligare avhopp som följd, tills facket är
svagt och ingen finns som kommer att se till att
vi jobbar i en human arbetsmiljö med rättvisa löner.
Dessutom försämrar man villkoren för de ar-

H

R projektet: Återgår vi till stämpelklocka
eller inte? Kommer vi att dra kortet dagligen för att bekräfta vår närvaro
eller kanske räcker det att man i förväg matar in
vår arbetstid i ett närvarosystem där vi själva registrerar bara avvikelsen? I skrivande stund kan
man konstatera att vi, Pappers representanter, är
involverade enbart i de diskussioner som berör
tekniska lösningar.
Vi tycker att det här är unikt tillfälle att gå vidare i utvecklingen när det gäller ansvarstagandet. Idén att vi själva administrerar vår arbetstid
är ett steg i rätt riktning.
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Krönika
Tommy Falk

och kommer att berika dig mer.

Det är något rubbat med
vår livsstil.

Sport.
Har sitt ursprung i antikens Grekland/Italien för
att roa innevånarna så att de inte skulle störa
dem som styr. Syftet är detsamma idag. Det
finns inget effektivare än ett yttre hot när det
gäller att samla de stora massorna (Se på USA
idag). Om det är ett motståndarlag eller en invasionsstyrka/terrorister spelar ingen roll. Man når
precis lika bra resultat.
Sport fungerar också när det gäller att synas,
att vara en hjälte. Man är beredd att tillbringa
större delen av sin vakna tid i att sysselsätta sig
med något meningslöst. Som exempel: sparka
på någon/något, slå på någon/något, springa
långt/kort eller hoppa långt/högt. Uppfinningsrikedomen tar aldrig slut inom detta.
Om jag gissat rätt sitter en del med blodrusning just nu. Ja, jag vet det är förbjudet att inte
tycka om sport. Jag vet att man löper risk att bli
använd som ett träningsredskap för slå, sparka,
jaga m.m. Jag visar bara på hur pass effektiv
sport är att styra människor.

Det är något rubbat med vår livsstil, eller så
är det en välutformad plan som ligger bakom
hur vi lever idag. Låt oss låtsas att det finns
en strategi för hur samhället ser ut idag och
att den strategin har till syfte att styra oss
utan att vi vet om det. Ja, jag vet att det låter
som förföljelsemani men låt oss lida av det ett
tag.
TV och Media.
Nej vi är inte fritt tänkande eftersom vi styrs in
att tänka på Oväsentliga saker. I ärlighetens
namn, vad finns det för intresse i att tillbringa
timmar i att se på TV om människor som tror,
att om de inte syns finns de inte och därför är
beredda att gör vad som krävs för att synas oavsett vad det är. Öppna en kvällstidning och säg
till dig själv: ”Är det det här jag vill veta?” Om
svaret är ja, sök läkare du är behov av psykologisk hjälp, din hjärna har börja lösa upp sig.

Bilar.
En bil har ett syfte, att flytta dig från en plats till
en annan. Men vem skaffar en bil för endast
detta. Inte har jag sett en enda annons som försöker sälja en bil på detta sätt. En bil är så mycket mer för människor. Det enda man inte har
försökt sälja bilar med är möjligen att para sig
med dem, annars tror jag man hunnit spela på
människans alla känslor och behov. Av konsumtionsvaror är bilen nummer ett.

Film.
Har aldrig tanken slagit er att de flesta Amerikanska filmer bygger på samma upplägg. Läs
inte det här om du inte vill få kommande filmer
avslöjade hur de slutar.
En Amerikansk filmstory fungerar så här:
Först händer det något otrevligt med någon
trevlig person alternativt djur som vår hjälte
tycker väldigt mycket om. Den som gör det är
ytterst osympatisk och givetvis ful. Sen följs det
av en actionfylld jakt som slutar med att vår
hjälte hämnas, helst mycket brutalt. Sen lever
alla lyckligt i alla sina dar.
Det är för sjutton en barnsaga som är ändrad
till att passa vuxnas sjuka böjelser för sex och
våld. Storyn får rum på en tändsticksask. Vad
har en sån film för syfte? Samma sak som sagor
har. Vet du inte vad sagor handlar om, sätt igång
och läs sagor, jag försäkrar de är mer välskrivna

Sex

.

Det finns inget effektivare att styra mannen
med. Naturen har varit bra ironisk när de skapade mannens sexualdrift. När mannen behöver
sin hjärnan som mest finns allt blod någon annanstans!
Julen.
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Krönika (forts.)

Den infördes för att få oss primitiva nordbor att
sluta med hedniska traditioner på årets kortaste
dag (midvinterblotet). Ni som tror att vi firar Jesus födelse, ni är blåsta, han föddes inte på julen.
Julklappar är en nytt fyndigt sätt att skinna oss på
pengar och har inget med julklappar att göra. En
julklapp var exempelvis en hög med vedklabbar
man kastade in i farstukvisten hos folk vid den
tiden och det var inte tomten som kom, utan det
var en bock som gick runt och skrämde barnen.
Tomten var en liten elak typ som var inneboende
och som inte betalade hyra. Däremot kunde han
terrorisera sin värd bäst han ville om han inte fick
som han ville.

Elmarknadens vansinne!
Att vara en vara eller inte en vara detta
är frågan.
Är elenergi en vara eller inte en vara?
För mig är den inte en vara, eftersom den inte
uppfyller de mest grundläggande saker för att
vara en vara.
Därför är den inte en vara:
1. Den produceras i samma sekund som den
konsumeras.
2. Den går inte att lagra.
3. Den är kraftigt reglerad av vem som får producera den.
4. Den kan inte transporteras med konkurrens.
5. Det finns inga kvalitetsskillnader mellan producenterna.
När man gjorde den till en vara så gjorde man
något som strider mot allt förnuft när det gäller
en vara. Den som producerar varan dyrast sätter
priset på varan.
Att elenergin inte fungerar som en vara är naturligt. Det fanns aldrig förutsättningar för att
den skulle göra detta.
Fri marknad till varje pris även om det bryter
mot allt förnuft !!!!!

God jul på er alla.
Tommy Falk

Robert Nyberg

Glöm inte att även valfriheten har ett
pris.
Finns det flera alternativ att välja mellan finns
det även ett intresse från dem som erbjuder detta att framföra just sitt som ett bättre alternativ.
Detta framförs som något positivt eftersom
man anstränger sig mer för att bli det valda alternativet.
Vad som inte nämns är att konkurrens kräver
energi som inte är produktiv, utan endast har
som syfte att föra fram ett budskap.
Detta är priset man får betala för valfriheten.
Därför är det ytterst viktigt att ha detta i åtanke när man konkurrensutsätter något.
TF.
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INFO
Medlemsavgifter i Förbundet 2007.
Exklusive tidigare och den av regeringen förhöjda avgiften för a-kassan.
Stadgarnas § 5 mom. 2
Yrkesverksamma medlemmar: 0,8%+ 0,3% avd
Stadgarnas § 5 mom.3.
Arbetslösa medlemmar som uppbär ersättning
från A-kassan: 0,6% + 0.3% avd
Men om alla går ur och facket upphör med
sin verksamhet. Vad skulle då hända vid nästa
lönerevision (om det blir någon)?
Bolaget skulle då säga att det blir tyvärr inga
löneförhöjningar i år på grund av bla bla bla.
Det skulle nog bara ta ett år innan den besparing, som utträdet ur facket ledde till, skulle
vara uppäten och istället ligga i aktieägarnas
fickor.

Stadgarnas § 5 mom. 4.
Medlem som under hel kalendermånad inte erlagt förbundsavgift enl. mom. 1 eller 2.
Grundavgift: 85 kr/mån.

Medlemskapets värde.
Vad tjänar man på det…
Under hösten har det varit mycket spekulerande
kring att många inte kommer att ha råd att fortsätta vara med i facket. Här följer några funderingar runt detta:
Vad vill man som icke-medlem ha kvar av de
förmåner man har som medlem i facket?
Oftast vill man ha kvar a-kassan, hemförsäkringen och fritidsolycksfallsförsäkringen.
Kostnaden för dessa är ca: A-kassan 105 kr,
hemförsäkringen 100 kr och olycksfallsförsäkringen 64 kr. Totalt 269 kr.
Besparingen blir alltså betydligt mindre än
man tänkt sig om man räknade med att spara in
hela fackavgiften.
Ett annat resonemang man bör föra med sig
själv är: Vad händer om alla ens arbetskamrater
gör likadant (går ur facket).Många säger idag att
det spelar ingen roll om man är medlem eller
inte, för man får samma löneförhöjningar ändå.
Och det stämmer kanske så länge som de flesta
arbetskamraterna kvarstår som medlemmar och
fortsätter att betala medlemsavgifter.

Ett räkneexempel:
Månadslön 25 000 kr
Fackavgift 1,4%
= 350 kr
A-kassa
– 105 kr
Hemförsäkring
– 100 kr
Olycksfallsförsäkr. – 64 kr
Besparing
81 kr
Så här kan det komma att se ut med det nya systemet:
Månadslön 25 000 kr.
Fack-avgift 1,1%
(Förbund: 0,8%. Avd: 0,3%) = 275 kr
Hemförsäkring
– 100 kr
Olycksfallsförsäkr.
– 64 kr
Besparing
111 kr
Dessutom tillkommer avgiften för A-kassan
som, beroende på hur man beslutar den 22 dec,
kan komma att uppgå till ca 350 kr.
PH
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ÄPPLET

SKYDDSFRÅGOR

Information från
studiekommittén

Arbetsmiljörapport november 2006

”Studie-rapport”.
Eftersom PappersMagasinet endast utkommer
fyra ggr per år hinner det hända mycket inom
studiesidan mellan varven.
Vi anordnar kurser och studiecirklar, vi skickar folk på kurser, vi deltar i möten med ABF och
andra fackliga organisationer, vi ordnar och deltar i konferenser – lokalt, regionalt och centralt.
Vi framställer och beställer material. Vi ser till
att de som skall erhålla ersättningar av olika
slag, t ex förlorad arbetsförtjänst och reseräkningar, får sina pengar.
Vi för statistik, rapporterar, följer upp och dokumenterar. Vi kontaktar kursledare, föreläsare
och deltagare. Bokar och avbokar lokaler. Kollar
upp adresser och personnummer.

Olycksfall: Vi har haft 14 olycksfall i år och det
är glädjande att trenden håller i sig, vi kommer att
minska olycksfallen kraftigt från förra året.
För att minska dem ytterligare så måste vi hitta
något bra system för ordning och reda, (problem
med slangar, oljespill, papper på golvet mm.).
Projekt: Vi har TMP 1100 ton och journalsileriet där man byter ut styrsystemet. Det kommer att vara klart till hösten.
Arbetsmiljöförbättringar: Nästa år så hoppas
vi att man prioriterar UH PM 2/3 högt och att
bygga ett gemensamt pausrum ovanför depåverkstan, för då kan man få större utrymme för verkstan och det är vad man verkligen behöver.
Ventilation är någonting som alltid får en låg
prioritering och det är på grund av att det är
mycket kostsamt. Därför ska man skriva handlingsplaner så att man kan planera in kostnaderna.
Vi har flera arbetsplatser som behöver bättre
ventilation, bland annat förrådet som har väntat
på bättre ventilation i många år. Personalen på
förrådet hoppas att man verkligen får bättre ventilation under nästa år.
Bra ventilation har flera positiva effekter till exempel bättre trivsel, man blir piggare, orkar arbeta mer, får mindre sjukfrånvaro.

Däremellan försöker vi planera och tänka efter om vi kan utveckla verksamheten och förnya
oss. Vi kopierar, klipper, klistrar, hålslår och
häftar – vi svär en hel del.
Vi måste kontrollera räkningar och förhandla
om priser. Vi måste sätta oss in i nya regler och
skattevillkor. Vi kontrollerar om kollektivavtal
finns. Vi måste hålla budget.
Information åt olika håll är viktigt – annars
blir det en fnurra på tråden. När det blir tid över
äter vi vår lunch.
Vi söker ledighet och skickar påminnelser. Lönekontoret vill veta läget. Behöver även vara
ajour med ny kurslitteratur och pedagogik.
Studiekommittén skall ha möten och utarbeta
målsättningar. Studieuppsökeri skall bedrivas.
Tider skall hållas.
Vem fixar vad? Är overhead beställd? Finns
det pennor? Vad händer om den blir sjuk? Behöver vi beställa något till kaffet? Osv.
Glöm inte bort att åka hem efter arbetsdagen.
Om du trots allt glömmer det – ha en bra förklaring på lut när du kommer hem. Om du inte kommer hem – fortsätt jobba, det är snart morgon
igen.
Roger Berglund

Rehabilitering: Utredning eller samtal kan kännas jobbigt, men det kan vara till stor hjälp för de
personer som behöver den hjälpen och du kan
själv begära rehab-samtalet när du vill. Man behöver inte vänta på att arbetsgivaren kallar, du har
också rätt att ta med dig vem du vill på ett sånt
samtal och någon facklig kamrat är bra att ha med
sig.
Taisto Hautala
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Reportage
Eluppropet.

E

n mycket blåsig novembermorgon klev jag
på den av LO-sektionen och avd. 68 inhyrda
SL-bussen. Vi skulle in till huvudstan för att protestera mot elpriserna.
Redan där, på bussen, kom det igång diskussioner angående Sveriges energipolitik.
Med på resan till eluppropet var det även två
killar från Bygg-25:an och vi kunde snabbt konstatera att ett lägre elpris skulle gynna även byggjobbarna för om vi får investeringar så skapas det
ju jobb också för dem.

N

är vi kom fram till Sergels Torg samlades vi
på Plattan och där hälsade vi på lite kollegor
från bl a Utansjö. En kille från Holmens huvudkontor på Strandvägen kom och fotade lite. Journalister gick runt och intervjuade några av demonstrationsdeltagarna bl a mig.
Jag berättade att jag jobbar som kubbläggare på
Hallsta Pappersbruk och tycker att det är viktigt
att politikerna löser energifrågan så att även kommande generationer kan få förmånen att kunna
försörja sig och se sina barn växa upp i Roslagen.

mas Östros upp. Där stod även några finska turister som frågade om vi var kommunister. Nej,
svarade jag, vi är från Pappers och protesterar
mot det höga elpriset. Då såg dom glada ut och
sa att även dom jobbade i pappersindustrin.
Sen kom en kille från den borgerliga alliansen
och tog emot protestlistor och höll ett litet tal.

S

en började vi tåga mot riksdagshuset. På
Hamngatan stod det en kille som ropade att
det var bra att någon sa ifrån han skrek: HEJA
PAPPERS. Det värmde i den iskalla vinden.
När vi kom fram till riksdagshuset mötte Tho-

V

i hade sedan en väldig tur med hemresan.
Ty alldeles efter att vi lämnat huvudstaden, inträffade det årliga "snökaoset" där. Det
föll nämligen några centimeter snö på eftermiddagen, något som SMHI varskott om flera dagar
tidigare. Salt- och plogbilarna valde att rycka ut
samtidigt med rusningstrafiken och kom varken
framåt eller bakåt på grund av alla stillastående
bilar.
Men då var vi redan långt uppe i Roslagen.
PH
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Bildreportage
FJÄRDE SKIFTET
(Några stundtals slipade brukstankar som har fötts efter en eftermiddagsstund på sliperiet där Patrik Hedenström vägledde och visade oss, fotografen Annika Hernehult och undertecknad runt på ett av dom hittills tre arbeten som han har haft under sin skiftande
fabrikstid strax före det att han ånyo skiftar arbete för fjärde gången… och det är det
som min överrubrik syftar på.
Håll även denna andra gång till godo med slutresultatet!
Erik Asteving)
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Bildreportage
En mugg kaffe och lite snack innan det är
tid för nya äventyr med dom uppkapade,
bångstyriga, barkade trästockarna.

Ett rundabordssamtal i den vita lampans
sken ska även hinnas med. För var nånstans om inte där ska väl erfarenheter
utbytas? Patrik har för övrigt erfarenheter från två tidigare ställen på fabriken: PM 3 där han arbetade i 12 år och
Förrådet där han arbetade i 5 år innan
han började på Sliperiet för !,6 år sen.
Och snart skiftar han ju arbete en
fjärde gång.

På den här utomhusbilden har så skymningen så smått sökt sig in över en del
av fabrikslandskapet i Sliperiets närhet.

Gammal kassa i nya händer...
Här överlämnar Tommy Falk fackkassan
till sin efterträdare Patrik Hedenström.
(Som dom alert, bildséende och läskunniga
säkert redan har observerat, har jag denna
andra gång understundom låtit Annikas små
bilder tala sitt eget språk. Men nu har ni
här även fått det bekräftat. Alltnog, tack
för denna andra gång!
Erik Asteving)
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KULTUR
Torstein Bergman

Recension:

Mankell – inte
bara Wallander.

E

n bok som tål att bli
omläst är en antologi som gavs ut redan
1994 när vårt land styrdes
av den oefterhärmliga regeringen Bildt.* Och dess
titel är: "Hjärtats Röst".
Ja, och det är den alltför sällan hörde artisten
och författaren Thorstein Bergman som står som
redaktör för den. Och dom som medverkar i den
här utgåvan är inte dom som förekommer allra
mest i ett politiskt vänstersammanhang utan det är
med nåt undantag män och kvinnor som har gjort
sej ett namn på andra områden.

I

höstas utkom en roman
av Henning Mankell
som inte är en kriminalroman. Det är inte första
gången han ger ut en
"vanlig" roman. Tvärtom började Mankell sin
författarbana med att skriva helt andra genrer än
den som gjort honom världsberömd.
Höstens roman heter "Italienska skor" och
handlar om en pensionerad kirurg, som isolerat
sig på en ö i Östergötlands skärgård efter en
skandal för tolv år sedan. En morgon när han tar
sitt dagliga vinterbad, står plötsligt en äldre kvinna med rullator på isen.

J

a, och till dom här sist
nämndas skara hör
exempelvis följande
namn: Nyckelharpisten
och författarinnan Åsa
Jinder som berättar om
sin politiska hemvist under rubriken: "Vi Som
Åsa Jinder
Har Hjärtat Till Vänster…".
Eller den mångsidiga artisten Marie Bergman
som här bidrar med ett prosastycke om sin pappas
sista tid i livet betitlat: "Höghuset".
Eller sångartisten Stefan Sundström som bidrar
med sången: "Nån Har Slagit Upp Ett Hål.".
Eller varför inte Thorstein Bergman själv som
har lämnat flera bidrag i denna bok?
Exempelvis: En sång betitlad: "Jag Ger Inte
Upp. (Vi Ger Inte Upp.)". Och det avslutande
prosastycket som även har gett den här antologin
dess talande titel: "Människans Röst.".
(Ja, det här är sålunda en bok med många stilarter. Och det hoppas jag har framgått av min bokrecension som härmed avslutas.)
EA
(* Nu är vi där igen!! / BN)

K

vinnan visar sig vara en gammal ungdomskärlek till kirurgen och i och med hennes
uppdykande förändras tillvaron för vår ensling.
En ung kvinna som bor ensam i en husvagn i
norrland; en italiensk mästerskomakare; en invandrartjej med samurajsvärd och en enarmad
kvinnlig ungdomsterapeut är bara några individer
som ingår i det något bisarra persongalleriet.
Kirurgens självpåtagna isolering tar
definitivt slut och
han tvingas av händelserna att ta tag i
sitt liv.
Mankells språk är
rappt och trots att det
ibland är ganska
lugnt på ön, drivs
man av små episoder
att läsa vidare för att se hur allt utvecklar sig. En
av hans allra bästa romaner, en typisk bladvändare.
BN
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KULTUR
Julklappstips

Finska fotografier.
(2006-11-28)
Ytterligare en gång kan varje människa som
tror sej ha någon tillgång och nytta av och till alla
sina fem sinnen lära sej att ett krig absolut inte är
någon som helst söndagsutflykt i en hemmaskog i
grön sommarskrud med medhavda smörgåsar
med olika pålägg på och med allahanda frukter
och med saft i en fint flätad videkorg utan snarare
en hård prövning på många sätt, vis och plan som
i det här sammanhanget i bästa fall kan leda till
en djupare insikt om människans villkor såväl inrikes som utrikes där det är möjligt att läka även
djupa sår till ärr som det fungerar att leva ett värdigt liv med ändå.
Och det var den här gången genom att ett antal fotografier som är drygt sextio
år gamla nådde offentlighetens ljus så sent som häromveckan i ett av våra nordiska
grannländer vid namn Finland. Och det är tveklöst så
att det är mycket starka fotografier, det här.
För på några av dem framträder soldater från
det forna Sovjetunionen som i gränslös grymhet
utsätter finska soldater för kannibalism. Exempelvis.
Jag är dock rädd för att dessa finska fotografier
i värsta fall kan komma få vilsna vingar och helt
flyga bort sej i alla dom massmediala djunglers
irrgångar som ju förekommer över världen all
istället för att leda fram till en vital och berikande
diskussion om hur illa vi människor behandlar
varandra i stort och smått.
Nåväl. Det var allt för nu.
EA

Du vet väl att du kan köpa böcker på fackexpeditionen?
Roliga böcker till vänner – tråkiga böcker
till ovänner finns till mycket humana
priser.
MAGKÄNSLAN.
Magkänslan
Ja, liten flicka
Har en mörkblå känsla
I sin maggrop
För att hennes mamma
Och pappa
Inte kan tala snällt
Till varandra
I ett rum
Där deras skrik
Avlöser varandra
EA

SÖKMOTOR.

Han söker efter en motor
Som kan föra
Hans fordon framåt
EA

Robert Nyberg
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HUMOR
Barncitat.
En bonde vid vår sommarstuga välte med
traktorn över sig. Det kan vara ganska farligt.
Men till all nöd kom han ifrån
det hela med livet och lemmen i behåll.
GUNNAR 7 ÅR
Kon har fyra magar, tre inuti och en på undersidan.
HANS JÖRGEN 6 ÅR
Det är de korna som springer omkring mest och
skakar på sina juver som gör yoghurt
ALLAN 5 ÅR
Kvinnodjur är duktigare än männen. De gör
mjölk och ungar. Och så kan de både värpa och
ryta.
KATJA 6 ÅR

Lindström

Husdjur är djur som kryper inne i väggarna.
ANNA 7 ÅR

Livräddning.

Honan heter gris och hanen heter svin. Ungarna
'heter kelgrisar.
SOFIE 5 ÅR

Det var på ett mentalsjukhus som patienterna
Yvonne och Alvar tog sin morgonpromenad.
När de passerade sjukhusets simbassäng hoppade plötsligt Alvar i på det djupaste stället. Han
sjönk som en sten.
Yvonne sparkade av sig skorna, dök i vattnet
och lyckades dra upp sin medpatient på torra
land.
Senare på dagen kallades Yvonne in till överläkaren.
– Jag har både goda och dåliga nyheter, sa han.
Jag har beslutat skriva ut dig från sjukhuset eftersom du efter detta rådiga ingripande inte längre
kan anses vara mentalt sjuk. Den dåliga nyheten
är att Alvar är död. Han hängde sig i tvättrummet
efter att du drog upp honom.
– Jag vet, svarade Yvonne, det var jag som
hängde upp honom för att torka.
BN

Hönor som får gå var de vill lägger finare ägg
eftersom de slipper ha hönsnät runt huvudet.
HANS 6 ÅR
Juristen hänger under kon och har flera
öppningar som det kommer läskedryck ur.
DINA 5 ÅR
En psykolog är en galen man som slår tanter.
EMELIE 6 ÅR
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MERA
HUMOR
ÄNTLIGEN

OBS
IRONI
Utdrag ur kursprogram för kvinnor
på Malmö Högskola 2005.

Nu skall äntligen aliensregeringen stoppa ofoget
med att utnyttja årsskiftena
till skatteplanering.
Att betala in respektive
skjuta upp olika saker till
före och efter första januari, för att därmed undvika
skatt, skall äntligen bli förbjudet.
Alla skatteplanerare och
nolltaxerare månde bäva.
BN

Kurs 1: Att umgås med andra kvinnor.
Vi försöker sätta ihop grupper med fler än två
kvinnor som ska umgås utan att tala illa om varandra på rasterna, då vi sitter två och två i cafeterian. Dolda mikrofoner på damtoaletten dit
deltagarna släpps i mindre grupper.
Kursmaterialet är något försenat. Enligt Berit
på tryckeriet är det för att "den där jävla subban
på korrekturavdelningen, som tycker hon är så
snygg, inte kom i tid med grejorna".
Kurs 2: Navigering.
Att läsa karta utan att hålla den upp-och-ner när
man kör söderut.
Spännande övningar. Vi träffas på Ödeheden
utanför Pajala och tar oss hem till Malmö Själva.
Fastklistrad, rättvänd karta på instrumentbrädan monterar vi. Överlevnadspaket för tre veckor, nödraketer och 800 000 meter snöre (fästs i
bakre kofångaren vid starten) för er som kommer helt fel i början. Parlör på ryska, finska och
norska ingår.
(Forts följer kanske)
BN
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D

en andra december var det dags för den,
numera, årliga julbordsresan till Eckerö.
Nytt för i år var fartyget. Nytt var också att avgångstiden denna dag flyttats fram en kvart för
att viktiga passagerare skulle hinna komma
med. "Fint folk kommer sent" heter det ju.

A

ntalet båtar som lastar papper i Hallstaviks
hamn är för närvarande sex. Snart kommer
det att minska till fem. Detta på grund av att båtarna idag inte alltid går fullastade. Baltic Excellent kommer att sluta gå hit och Baltic Press ersätts av ett annat ro-rofartyg som idag heter Norcliff. Till skillnad från B. Press har den ett underrum och den lastar mera ton. Till underrummet
körs pappersrullarna med mafiflak på en lång
ramp. Efter några provlastningar här, skall den in
på varv för ommålning och eventuella ombyggnader.

K

ontorsbyggnaden vid bilutlastningen renoveras i november-december.
Golven får nya mattor
och väggar och tak
målas om. Men framför allt måste framsidan lyftas upp på
grund av att markförhållandena gör så att
huset sjunker, ungefär
som det lutande tornet
i Pisa.

K

anske blir den här typen av olyckstillbud
ett minne blott nu när vi fått hydrauliska
stoppklotsar vid bilutlastningen?

B

randmannen Reine Karlsson fortsätter att
"förfölja" oss. Kanske tror han att det skall
börja brinna på kajen? Han gjorde ett återbesök i
början av december för att följa upp arbetet med
det pågående Hamnprojektet.
BN

V

i har skaffat en
ny varuautomat
till vårt matrum. Det
är en modern sak med
inbyggd kyla, vilket är helt nödvändigt på somrarna.
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HJÄRNBRUK
Julkrysset
Vågrätt.
1. Flög mot solen.
2. Brukar ekan.
4. Trymå.
8. TBC-baciller.
10. Känd åsna.
11. Talgoxe t. ex.
12. Kan innehålla blod.
14. Skilja fint från grovt.
15. Odör.
16. Gotländskt regnskydd.
18. Snårskog i miniatyr.
20. Ofta enögd.
22. Silikos.
23. Är tonåringar.
24. Den har ofta undantag.
25. Ogräs i soppa.

Här kommer ett nytt korsord. Priser kommer
som vanligt att lottas ut bland er som lämnar
in lösningar till Avd. 68:s expedition.

1

8

2

1.
2.
3.
5.
6.

Farlig över trottoar.
Fransk gata.
Venetianskt mynt.
Acneutslag.
Gammal utskeppningsort
för post.
7. Blir byvägar om våren.
9. Vise.
11. Skråpuk.
12. Pianissimo.
13. Pojk.
15. Elevutrymme.
16. Missionär i Birka.
17. Pröjsa.
19. Fylls med röster.
23. 29,7 gram.

4

5

6

9

7

10
11

12

13
14
15

16

17
18

19

20
21

Lodrätt.

3

22

23

B N
24

25

Anst.nr…………………………
Namn…………………………..
Arb.plats……………………….
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FOTOTÄVLING.

R

För medlemmar i Pappers och Ledarna
Tema: Pappersbruket idag
1:a pris en digitalkamera.

A
K

Regler:
• Bilderna ska beskriva pappersbruket
idag.
• Högst 3 bilder per deltagare.
• Bilderna ska lämnas i digitalform eller
pappersform.
• Bidraget måste lämnas in senast den
31 mars 2007.
• Inlämnat bidrag lämnas till Exp. avd
68.(Obs sänd dem inte med E-post )
• Informera närmaste ansvarig chef att
ni deltar i tävlingen vid fotografering.
• Fråga alltid dem ni fotograferar att de
är villiga att vara med på bild.
• Avd 68 och Hallsta pappersbruk äger
rätten till publicering av bilderna.

K E
L
O D

Lyckliga vinnare i Höstkrysset blev:
Lars-Ola Lundin, MER skiftet.
Robert Carlsson, UH PM2-3.
Gunnar Johansson, UH El PM2-3.
Välkomna att hämta priser på expeditionen!

Redaktionen
består av:
Tommy Falk
Patrik Hedenström
Joakim Eriksson
Börje Nordström
Annika Hernehult
Ulrika Enlund
Anders Lidén
Erik Asteving
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Arr: Hallsta Pappersbruks stipendiefond.
Vid frågor kontakta:
Ingemar Rybing. Taisto Hautala.
eller Tommy Falk
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