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ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

Hallsta 2014

P

appers stämmer Holmen
Paper för olagliga uppsäg‐
ningar! En hel del dningar pub‐
licerade nyheten under som‐
marmånaderna. Både dessa och
den fackliga världen kommer
följa processen noggrant. Resul‐
taten av den kommer tydligt
visa om LAS står för anställningsskydd eller inte. Vi,
Pappers i Hallstavik, har verkligen ansträngt oss för a
följa lagen ll punkt och pricka. Vi följde turordningen
så länge som det gick. Vi accepterade
även ca 40 undantag för a säkra
llräckligt mycket kompetens för
processens ostörda gång. Tyvärr
räckte det inte ll för a nå en över‐
enskommelse. A företaget gjorde
egna tolkningar av lagen resulterade
i a 24 av våra medlemmar förlorade jobbet på fel‐
ak ga grunder. Varenda en av dessa överklagade före‐
tagets beslut och hoppas på upprä else. Förbundsled‐
ningen gav oss från första början e starkt stöd och
kommer vara med oss hela vägen. Förlorar vi av något
kons gt skäl processen måste varenda fackförening
konstatera a LAS är död! I sådant fall skyddar den fö‐
retagare och kapitalägare mer än arbetarna och då vill
jag föreslå a vi ändrar namnet från LAS ll FIS ‐ företa‐
garnas inkomstskydd! Konsekvenserna skulle vara om‐
fa ande. Arbetsdomstolen skulle ge en signal ll före‐
tagsledningar över hela landet a nu är det fri fram
a härja på arbetsmarknaden ‐ facket är avväpnade! Vi
får hoppas a AD visar en stor dos rä visa och inser a
de 24 arbetarna har all rä a behålla jobbet. De är
arbetare med hög kompetens och gedigen, lång erfa‐
renhet i pappersmakarbranschen . E orä vist beslut
skulle vara prejudicerande för många fram da fall och
defini vt skapa stor oreda på arbetsmarknaden.
22 medlemmar placerades i en s.k. ”poolgrupp”. Räk‐
nar man ihop deras anställnings d kommer man fram
ll a de har jobbat på bruket 265 897 dagar eller 728

år. Hur det är möjligt a de inte skaﬀade kompetens
under den den? Nej, vi tror inte a de har bara su t
på bruket och rullat tummarna. Vi vet a de har skaﬀat
sig en rejäl yrkeserfarenhet och god kompetensnivå.
Därför inställer sig frågan ‐ varför fick de inte en place‐
ring i den nya organisa onen? Svara kan bara de som
gjorde den kontroversiella bedömningen.
En e er en omplaceras de ll nya avdelningar där de
ska på sex månader klara den erbjudna befa ningen.
Jag hoppas verkligen a de får en ärlig chans och även
har orken som krävs för a klara den nya utmaningen.
De är värda a stanna kvar på bruket! Vi behöver dem!
Det är fantas skt a kunna konstatera a de uppsagda
Pappersarbetarna är e ertraktade på
arbetsmarknaden. Det bekrä ar bl. a.
företaget Fresenius Kabi i Uppsala som
otal av våra
har redan rekryterat e
medlemmar. Arbetslivsresurs, omställ‐
ningsföretaget som vi använder, rap‐
porterade a 24 % av de som är under
omställningsprogramet har få en lösning som de är
nöjda med. Det är en bra resultat på en rela vt kort
d. Vi hoppas a ännu fler medlemmar får en lösning
innan uppsägnings den ckar ut.

Vi får ändra
namnet från LAS
ll FIS om...
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En tråkig AD‐dom föll för två veckor sen. Pappers i
Kvarnsveden fick inte rä när de hävdade turordnings‐
listan. Arbetsgivaren får fortsä a anställa personal
med högskoleutbildningen på Pappers avtalsområde.
Nya rullare, torkare, maskinförare kommer a ha en
lite annorlunda utbildningsbakgrund. De kommer a
vara civilingenjörer, ekonomer t.o.m. teologer. Men
det kan finnas fördelar med den lösningen. Tänk om
bolaget anställer många teologer. Då kommer rela on‐
en med högre makter radikalt förbä ras. Genom and‐
liga mässor , direkt på golvet kan produk onen och
verkningsgrader förbä ras avsevärd. Omsä ningen av
personalen kommer a minska. Alla som valde a
plugga fyra år på universitetet och som har tagit dyra
studielån drömmer om möjligheten a jobba på en
pappersfabriks golv.
Aleksandar
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FRÅN FÖRBUNDET MATTS JUTTERSTRÖM PAPPERS

schweizerost. När vi från fackligt håll ifrågasä er ar‐
betsledningsrä en så a ackeras vi stenhårt av kapi‐
talägare och högern, arbetsledningsrä en ska lämnas
orörd, e ersom de som har pengar och kapital också
fullt ut ska bestämma, leda och fördela.

J

a då kom den domen från Arbetsdomstolen. Så
meddelas det a Pappers inte får rä mot Stora‐
Enso Kvarnsveden. Frågan som AD hade a ta ställning
ll var om Kvarnsvedens pappersbruk hade gjort fel då
de nyanställt sju personer som operatörer då vår med‐
lem hade företrädesrä enligt § 25 LAS. Frågan gällde
om vår medlem hade llräckliga kvalifika oner för
dessa arbeten då han inte hade genomgå högskola.
Arbetsdomstolen som inte var enig i si utslag konsta‐
terade a , visst, arbetsgivaren kan ställa krav på e er‐
gymnasial utbildning i form av högskola, och a det
slår undan llräckliga kvalifika oner som a man har
erfarenhet av maskiner och arbetsplats. I vårt tycke e
mycket märkligt domstolsutslag.
Vad AD egentligen gör är a de stadfäster begreppet
a ”leda och fördela arbetet och fri anställa”. Det
visar hur djupt denna orä visa rä si er i kvar i svensk
arbetsmarknad. Arbetsledningsrä en verkar vara av
”Gud given” ll arbetsköparen, och vi arbetare får
vackert se på när denna arbetsgivarmakt utövas.
Denna makt ska numera också utövas när det gäller a
bedöma om vem som har llräckliga kvalifika oner.
Det är någon som sagt a LAS ser ut som Schweizerost,
full med hål, och det är bara a instämma. LAS har
framstå som arbetarens sista hopp i uppsägningssitu‐
a oner med företräde llbaka ll lediga jobb. Men ju
längre d som går, så framstår LAS alltmer som en
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Vad vi behöver göra är a stärka arbetarnas posi on‐
er, genom a driva krav på bä re regler i LAS, bä re
kollek vavtal som stärker den enskilde medlemmens
rä gheter på svensk arbetsmarknad. Det blir en para‐
dox när arbetsgivarna hela den ropar på moderna
avtal och lagar, men när det gäller arbetsledningsrä ‐
en så är den inte det minsta ”omodern” enligt deras
uppfa ning. Även om vi vet a arbetsledningsrä en är
lika gammal som inlandsisen som drog sig llbaka från
de a land, så ska den inte alls moderniseras. Utan den
ska vara lika. Arbetsledningsrä en ska lämnas oin‐
skränkt är arbetsgivarorganisa onernas paroll. Just
därför så måste vi försöka mobilisera oss för a kräva
en modernare arbetsledningsrä , som svarar emot
dagens samhälle.
Som förbund och medlemmar i Pappers så skulle vi
mobilisera kring a ge oss inflytande över vår vardag,
alltså skapa rä ll inflytande över arbets der, arbets‐
uppgi er, möjligheter ll utbildning. A garantera en
löneutveckling som är så objek v som möjligt och ger
oss arbetare en rä vis andel över produk onsresulta‐
tet. A skapa bestämmelser som gör a vi arbetare får
reella möjligheter a påverka arbetsmiljön, a stärka
fri och rä gheter på arbetsplatsen, a stärka jäm‐
ställdheten.
En fackförening måste ha krav som är möjliga a för‐
verkliga i fram den, en fackföreningsrörelse som bara
försvarar uppnådda posi oner är ingen rörelse som
långsik gt kan värva nya medlemmar eller driva en
förändring. För a driva krav på förändringar så krävs
det visioner om en ny och bä re fram d, om den ska
bli verklighet.
Så därför ska vi inte nedslås av a vi inte fick rä i
Kvarnsveden, utan nu gäller det a formulera och
ställa kraven, forma en vision och sedan går vi framåt!

3

FRÅN KAJKANTEN

Konsekvensanalyser och ärtskidor

V

i har nu gjort en uppföljning av den konsekvensa‐
nalys som upprä ades vid beskedet om a kajen
skulle bantas ner ll 22 personer. En springande punkt
i riskanalysen var logis kplaneringen som hi lls inte
alls fungerat som utlovat. Även andra förutsä ningar
har ändrats sedan analysen, bl a är järnvägen kvar på
en högre nivå än vad som var sagt. Det har också lanse‐
rats en idé om a emballering, dag dsgruppen, rullar‐
laget och hamnen ska bli en egen sek on. Vad innebär
iså fall det? Om det skall vara någon mening med kon‐
sekvensanalyser måste man också visa respekt för de
slutsatser som man gemensamt kommit överens om.
Analyserna får inte förvandlas ll meningslösa rund‐
ningsmärken.

Ramp 5 byggs i sept 2013

Vår nye personalledare, Morgan Widlund, gjorde entré
digare än aviserat. Hals över huvud fick han ta hand
om kajen vilket innebär a han llsvidare får dela
hamnjobbet med sina nuvarande arbetsuppgi er.
Längre fram i höst blir han dock permanentad på kajen
(även det llsvidare så som alla andra på bruket är bäst

58‐års magasin snart klart

Till följd av merarbeten på grund av rivningen av 58‐års
magasin har några av sommarjobbarna blivit förlängda
t o m september. Det är vi tacksamma för – dom be‐
hövs och de gör e bra jobb. Förutom rivningen av
gamla 58‐års magasin (det som fanns kvar) så är det
full fart med iordningsställande av en ny bilutlastnings‐
ramp (ramp 5). Även det var e av kraven i konsekven‐
sanalysen. Däremot är det tveksamt om drop‐trailer
lastningen kommer a återupptas. Den gick inte a
organisera på e eﬀek vt sä och kostnaderna kunde
därför inte kompenseras fullt ut.
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Morgan Widlund ny personalledare på kajen

a

llägga). E olycksfall på hamnplan och e antal
llbud har hänt sen sist. Men nu har skyddsmöten och
skyddsronder kommit igång enligt plan och då ska vi
också försöka a ly a arbetsmiljöfrågorna i det all‐
männa medvetandet.
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På tal om förändringar så har Konsum slutat med läsk
på flaska och därför har klubben övergå
ll direktle‐
verans från Spendrups i likhet med Dri klubben. Priset
blir något högre men servicen torde bli bä re och vi
samordnar inköpen ihop med dri en. Det är inte bara
på Holmens förändringens vind blåser. Också våra
åländska charterfartyg förändrar sig – även om det är
marginellt. Förut llhörde de Birka Cargo men har nu
seglat in under moderbolaget Eckerö Linjens stolta

E fall för skyddsronden

I e försök a minska truckkollisionerna provar vi just
nu e blå punktljus på rullarlagstruckarna vid back‐
ning av trucken. Tidigare har även en besvärlig kors‐
ning i 73‐års magasin tagits bort genom a körgångar‐
na dragits om. Dessutom har vi öppnat upp e
”fönster” i magasinsväggen vid u arten Fack 18 ll
Berglunds torg. E ersom företaget dragit in på frukten
över sommaren så har kajarna tänkt ll och kompense‐
rat den uteblivna näringen med egen odling av bl a
sockerärtor och chilli. Kanske restaurangen blir nästa

Ny logga ‐ ny namn

logga. Dessutom har de slopat llnamnet ”Birka” i far‐
tygsnamnet och heter bara Shipper, Exporter och
Transporter numer. E flygande miljöproblem är de
många duvorna i och kring magasinen. Nu har det ske
en avskjutning på e 25‐tal duvor men den rela va
minskningen blir nog tyvärr kortvarig. Duvhöken mäk‐
tar inte hålla nere beståndet, han skulle behöva hjälp

Grönsaksodling
Rast på bil

oﬀer i överlevnadsstrategin ‐ då blir det ll a fixa
svins a (för fyrbenta) och kohage nere vid bilutlast‐
ningen.
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av havsörnarna och fiskgjusarna som patrullerar Ede‐
bovikens inre va en. Men dessa bjässar verkar rata
duva på menyn. Otur för oss.
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NOVELL ROBERT WAHLSTRÖM

Det sista tabut

D

e hade bänkat sig längst bak på bussen. Testoste‐
rons nna och i feststämning e er en lagom dos
alkohol var de laddade inför vad lördagskvällen hade
a erbjuda. De högljudda mansrösterna försökte
bräcka varandra med teman om digare och kom‐
mande erövringar. Personer de hade spöat, brudar
som de hade fixat, allt levererat med en rå och för‐
ak ull språkdräkt. Ju råare
desto bä re tycktes vara
grabbgängets gyllene re‐
gel. En varsin starköl ll
fick förväntningarna inför
vad kvällen hade a er‐
bjuda och råheten i språ‐
ket a y erligare förstär‐
kas. Så var det dags a
kliva av. Genom a ta gen‐
vägen via parken in ll
centrum kunde de njuta av
y erligare
en
varsin
starköl innan de äntrade
någon av stadens krogar.
Skulle hon verkligen ta
genvägen via parken? Var det inte väl riskabelt? speci‐
ellt med tanke på a hon bar en kort‐kort kjol? E er
en stunds övervägande bestämde hon sig dock för a
det trots alla risker ändå var smidigast a ta genvägen
via parken. 5‐10 minuter och hon skulle vara trygg ll‐
sammans med sina väninnor.
En ensam ung kvinna a rak vt klädd i kort‐kort, det
blev helt enkelt för mycket för de fyra testoste‐
rons nna grabbarna. A spöa någon, a lura en brud i
säng för e engångslig. Allt de a hade varit helt ll‐
låtna handlingar i deras brutala utsvävningar. Men a
våldta någon? Nej där gick gränsen. Omedvetna om
det hade de dock under deras gemensamma röjarkar‐
riär hela den fly at fram gränsen för vad som var ll‐
låtet. A spöa på någon som redan låg ner, a ge sig
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flera på en, de a var några av deras na liga lltag som
ll en början hade betraktats som tabu men som med
den hade blivit llåtna. Genom a hetsa varandra
med diverse verbala råheter lyckades de hålla llbaka
alla former av medkänsla med den unga kvinnan som
skulle kunnat förhindra dem a fullborda våldtäkten.
Tre av dem höll fast kvinnan medan den ärde u örde
själva akten, stärkt av de övrigas hetsande kommenta‐
rer som hela den hindrade kvinnans förtvivlade för‐
sök a vädja ll deras medmänsklighet a nå fram ll
någon av dem. U från denna ordning turades de om
lls de alla hade få
sin del av hela akten.
Så var det avklarat, för
grabbarna innebar det
en ny erövring och
y erligare e medel
för a
llfredsställa
deras djuriska lustar.
Flera våldtäkter skulle
ske, flera oﬀer komma
a krävas. För den
unga kvinnan var det
början på en lång och
krokig vandring
ll‐
baka
ll e
upp‐
rä ande av människovärdet, kantad av tålmodiga m‐
mar i terapi och ömsinta ord och handlingar av släkt
och vänner som stö epelare på vägen.

Vi har långt fler våldtäkter än något annat
land i Europa, 20 gånger fler än några jämför‐
bara länder. Vi har runt 7000 anmälda våld‐
täkter om året, det blir i genomsni 19 varje
dygn. Danmark har runt 500, vi 7000. Mörker‐
talet är avsevärt mycket större, forskare tror
a bara 10 % av våldtäkterna anmäls, därför
kan vi ha 70 000 våldtäkter om året.
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CURT LARSSON ‐ GÅVAN

Sonja Larsson

I

juni och i augus fick Pappers avd 68 en fin gåva av
Sonja Larsson, hustru ll den nyligen bortgångna
fotografen och Hallstaprofilen Curt Larsson (se minnes‐
orden över Curt i PappersMagasinet nr 2 2013). Det var
bland annat e antal pärmar med nega v, flera större
och mindre kartonger med bilder, inramade tavlor
samt e hundratal ex av några av Curts böcker. Dessu‐
tom lite fotoutrustning e er Curt. Gåvan förvaras nu i
avdelningens arkiv i Folkets Hus där det är brandsäkert.
Vad som kommer a hända med materialet vet vi inte
idag. Curts bilder kommer a återanvändas för a de
är vik ga dokument och för a påminna om hans bety‐
delsefulla gärning. En del kommer a kunna användas i
samband med olika utställningar. Kanske kan det i
fram den, någonstans i Hallstavik, även bli en mer per‐
manent utställning om Curt Larsson – hans liv och bil‐
der. Som e bevis för vår uppska ning av gåvan har
avdelningen skänk e konstverk av Norrtäljekonstnä‐
ren Karin Hildingsdo er ll Sonja.
Roger Berglund
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DRIFTKLUBBEN
Dri klubben hade si årsmöte den 10/9 2013.
På årsmötet togs beslut om a lägga Dri klubben
vilande. Vi kommer a ha y erligare e årsmöte,
sådana är stadgarna, där ni dri are får chansen a
lämna era synpunkter. De a möte kommer a hållas
i november, vi annonserar när det är dags.
En tanke och vårt önskemål är a varu– och dricka‐
automaterna kommer a hanteras genom avd 68
när och om beslutet om en nedläggelse av klubben
är taget.
Roslagens diabetesförening och ski lag 1, PM12, har
ansökt om bidrag för ak viteter och dessa har vi
godkänt. Man kan ansöka, då skriver man hur myck‐
et man ansöker om, och e litet program för a
kunna ta beslut och sedan informera ut ll våra
medlemmar.
Jaana Kuusisto, ordförande
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IF METALL UNGDOMSUTBILDNING

Syninge kursgård med IF Metall

facket.

F

Det blev en avslappnad stämning när vi hade kursen
någon annanstans än i e klassrum. På kvällen hade
alla egen d och kunde umgås med varandra.

acket, IF Metall, är någon ng som i princip alla på
Sandvik är med i. Det är en trygghet och en hjälp
för alla arbetare så a de får det bä re på jobbet.
Sandvik har en egen gymnasieskola där eleverna lär sig
mycket om teknik och vad de gör på Sandvik. Men en
sak som eleverna inte har få lärt sig är vad facket är
för någon ng och hur det fungerar. Därför tog IF Me‐
tall med treorna ll Syninge kursgård för a lära dem
lite mer om facket så a de vet vad det innebär när
frågan kommer om de vill vara med.
En av de första sakerna som de fick göra när det kom
ll Syninge kursgård var a säga vad de kan om facket.
De flesta kunde ingen ng, och de få som sa någon ng
visste a de på något vis hjälpte ll när det var strejk.
Det visade hur lite eleverna visste om facket. Men
e er några mmar om försäkringar, lagar och annan
informa on hade alla få en posi v uppfa ning om
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Dagen e er var det dags igen och kursen fortsa e med
övningar och grupparbeten. Då fick vi testa på a
bläddra lite i kollek vavtalet så a vi vet vart vi kan
leta e er informa on om man blir osäker vad som gäl‐
ler vid graviditet, sjukdom, skador m.m. De fick även
mer informa on om försäkringar och a man kan få
hjälp med t.ex. Tandläkarkostnader.
E er de här två dagarna på Syninge kursgård hade hela
klassen få en helt annan uppfa ning av vad facket
gjorde och hjälpte ll med. Och därmed kände sig alla
säkra och posi va ll a gå med i IF Metall.
Gabriella Gunarsson, gymnasieelev Gimo

8

FRÅN HALLSTAVIKSNÄTVERKET

En lyckats Hallstaviks dag

Tack för en lyckad Hallstaviksdag!

D

et blev en mycket bra Hallstaviksdag den 7 sep‐
tember. Folkvimmel och vackert väder, utställar‐
na hade många besök vid sina bord och våﬄorna hade
en strykande åtgång hos räddningstjänsten. Vi i Hallsta‐
viksnätverket har summerat denna Hallstaviksdag och
är mycket nöjda, vi har även lyssnat på kommentarer
och har lite nya idéer inför nästa års Hallstaviksdag. En
synpunkt har varit a det varit för lite informa on om
datum och der för Hallstaviksdagen. Så därför kan vi
nu i god d informera om a nästa Hallstaviksdag äger
rum den 6 september 2014 mellan kl 10 och 14 på Hall‐
staviks centrum.
Hallstaviksdagen är föreningarnas dag och nästa år
hoppas vi a ännu fler föreningar ställer upp för Hall‐
stavik och visar upp sina verksamheter.
I övrigt pågår ak viteter i Hallstaviksnätverket för a
bilda en projektgrupp som ska jobba vidare med vårt
nya projekt Vilda Östern. Det är e projekt som kan ge
Hallstavik ny energi och nya arbets llfällen sam digt
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som det stärker redan befintliga verksamheter. Pro‐
jektet är stort och kräver mycket fysiskt arbete så som
markberedning och uppförande av byggnader och ak ‐
vitetsområden. Dessutom ska vi knyta ihop olika verk‐
samheter och starta nya samarbeten för a ge våra
besökare ll Vilda Östern en upplevelse de gärna åter‐
vänder ll. Mer informa on med skisser och ak viteter
kommer
a
finnas
på
vår
hemsida
www.hallstaviksnatverket.se
Under Hallstaviksdagen nämndes också planer för
ungdomskonferensen Fryshusandan. Det är en ak vitet
som pågår under några månader med insamlande av
fakta om nuläget och sedan en tvådagars konferens
med ungdomar och vuxna som under ledning av Frys‐
huset får mötas och prata om Hallstaviks fram da ut‐
veckling se ur ungdomars perspek v. Hallstaviksnät‐
verket för diskussioner med Norrtälje kommun om hur
det här ska arrangeras på bästa sä och vår förhopp‐
ning är a beslut om a genomföra denna ungdoms‐
konferens kommer inom kort.
Carita Holmberg
Projektledare för Hallstaviksnätverket
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SKYDDSFRÅGOR

ihåg a vi ändå måste ändå göra säkerhetsplaneringen
för varje ski det är underbemannat, i säkerhetsplane‐
ringen kan man hänvisa ll instruk onen. Ansvarig är
produk onsamordnaren. OBS ‐ glöm inte a spara
dokumenta onen! Vi har ha kontakt med arbetsmil‐
jöverket angående instruk oner och om säkerhetspla‐
neringen och arbetsmiljöverket kommer ll bruket i
augus eller september för a kontrollera hur det har
fungerat.
I skrivande stund har vi 7 st olycksfall och 4 st arbets‐
sjukdomar och 59 st nollskador utan sjukskrivning.
Tillbudsrapporter har vi 730 st

Ledighet

Arbetsmiljörapport

A

rbetsbelastningen är ju hög för alla, så det är tur
a vi har ha lite ledigheter a ta ut, som se‐
mester och den har ju varit skaplig för alla i sommar
med både värme, sol och välbehövlig vila.

Nu kommer hösten a vara mycket jobbig för många,
arbetsbelastningen ökar, underbemannat kommer det
a vara på en del avdelningar på grund av personal‐
brist. Det låter lite kons gt a vi har personalbrist när
företaget kommer a minska med över 100 personer i
höst. Tyvärr är det så a organisa onen är i obalans
med resurser, men hur det än är ‐ kör man underbe‐
mannat så ska man göra säkerhetsplanering. Den
handlar om på vilket sä vi kan köra vidare med an‐
läggningen och vad är det som måste stoppas under
de a ski . Säkerhetsplaneringen handlar om person‐
säkerhet inte dri säkerhet. På norra delen av fabriken
har vi skrivit instruk oner hur man kan köra anlägg‐
ningen vidare om det är underbemannat, men kom
PAPPERS MAGASINET NR 4

Tillbudsrapporteringen har fungerat bra och det är
mycket bra a vi rapporterar llbud och riskobser‐
va oner, och det är tänkt a varje avd/sek on ska gå
genom rapporterna på sina skyddsmöten. Det som
s cker ut lite extra på llbuds‐/riskrapportering är mo‐
torrum, ställverk och elskåp, a vi inte stänger eller
låser dörrarna ll de här utrymmena, regelverket är
tydlig här ‐ dörrarna ska vara stängda eller låsta! I de
här utrymmena kan det hända allvarliga olyckor så vi
måste bli bä re på a stänga och låsa.
Underhållet har gjort e antal riktade skyddsronder på
underhållsstoppen, det handlar om beteendebaserad
säkerhet, lite om hur vi jobbar, hur vi använder hjälp‐
medel och personlig skyddsutrustning. Skulle det vara
så a man inte kan använda hjälm i vissa utrymmen så
gör man en riskbedömning. Då använder vi Sirius‐
blanke en som heter ”Tvåminuterskollen”. Det har
fungerat mycket bra, så vi kommer a fortsä a med
riktade skyddsronder på underhållsstoppen under hös‐
ten.
På senaste skyddskommi émötet diskuterades regel‐
verket kring den personliga skyddsutrustningen (hjälm,
skyddsglasögon och varselkläder). Företaget presente‐
rade resultatet av undersökningen som skulle ge oss
svar om vad anställda på bruket tycker om personliga
skyddsutrusningen. Ca 240 personer svarade på frå‐
gorna och många av de var nöjda med regelverket
kring den personliga skyddsutrustningen. Självklart
kom det även synpunkter på hjälm med mera. Besluta‐
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des a undersökningsresultatet kommer återkopplas
ll samtliga anställda. Skyddskommi én beslutade a
permanenta reglerna utan några förändringar.

plan för de a. En layout för manöverrummet där det
skall si a TMP, blekeri, avlopp & ÅKC ‐operatörer i
fram den, är framtagen.

Taisto Hautala

Jonas Bäfve som har varit delprojektledare kommer a
sluta den sista augus , och e erträdare i det projektet
är Kjell Hellström som projektledare och Per Ljung‐
ström som montageledare.

I

arbetsmiljörapporten så har jag den här gången valt
a nämna några utav de 14 delprojekt som ingår i
Hallsta 2014.

Vedplanen på väg a fyllas ut

Vägen ll barkplan kommer här

Rivning av VL4‐5 pågår

Logis k Norra fabriksområdet

58 årsmagasin

Det här delprojektet är väl kanske det som syns mest
hi n lls. Mässkullen är nerschaktad, vägar är om‐
dragna. Vedlinje 4‐5 är rivna och vedplanen är utökad.
Här börjar det närma sig si slut ll viss del. Asfalte‐
ring av vedplanen kommer snart a ske, belysningen
på planen skall uppdateras och ny staket med grindar
skall monteras. I det här projektet så ingår det också
llfartsvägar ll nya barkhanteringen. När allt är klart
så kommer trafiksitua onen på norra delen av fabriks‐
området a få e oerhört ly . På platsen där vedlinje
4‐5 har stå så kommer det a dras fram en ny väg.

Uppbyggnaden av 58 års magasin ingår inte i sig i
Hallsta 2014 projektet. Men idag har det kommit så
långt a vi har planlagt rivningen av gamla magasin
58. Rivningen kommer a ske inifrån magasinet då det
gamla är inbyggt i det nya. Rivningen kommer a gå
ll på så vis a en maskin håller en ram som placeras
runt takbalkarna och sedan klipps de av med e klipp‐
aggregat monterat på en grävmaskin. Under rivnings‐
arbetet så kommer hela magasin 58 a avlysas. Under
de två veckorna som rivningen pågår så kommer rul‐
larna
a
transporteras
utomhus
genom
”hundgården”.

Dri central Norr

Micke Holmberg
Nu är manöverrumsprojektet i gång. Mätningar av vib‐
ra oner i TMP manöverrum har u örts och nu skall
de a utvärderas för a sedan utarbeta en handlings‐
PAPPERS MAGASINET NR 4
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REHAB OCH HÄLSA

S

y et med rehabilitering är a få lång dssjuka llbaka ll god hälsa och i arbete samt i övrigt få en bä re trivsel
på arbetsplatsen.

Tyvärr är det så a arbetsglädjen, inte är på topp, på grund av nedläggning av PM3, Sliperiet och vedlinje 6 samt
övrigt runt omorganisa on Hallsta 2014.
Är det så a någon behöver prata, för a man upplever situa onen för tung, så kan ni all d vända er ll krisstöd‐
gruppen, de som är med i gruppen hi ar ni på intranätet.
Man kan också kontakta företagshälsovården eller sin fackliga organisa on.
För llfället är det 14 st. lång dssjuka varav 3 st. som arbetar del av den.
Det har funnits e antal frågor om rehabiliteringsprocessen, hur många steg det är och vem som är ansvarig. Ne‐
dan visas lathunden för rehabiliteringsprocessen, och som ni ser så är närmaste chef ansvarig för 6 av stegen, det är
först i sjunde steget som ansvaret går över ll personalavdelningen. Skulle det vara så a ni hamnar, eller är i, reha‐
biliteringsprocessen så glöm inte a ta med någon på rehabiliteringsmötena! Skyddsombudet är o a lämplig i såd‐
ana ärenden.

Handling – Åtgärd

Ansvarig

Frågor, Verktyg

1

SJUKSKRIVNING INLEDS
Medarbetaren har e ansvar a
meddela närmaste chef om läget. Ta
kontakt med den anställde e er e
par dagar, påminn om krav på läkar‐
intyg e er 7:e sjukskrivningsdagen.

Närmaste
chef

2

SJUKSKRIVNINGEN PASSERAR DAG 28
ELLER EFTER 6 SJUKTILLFÄLLEN DE
SENASTE 12 MÅNADERNA
Kontakta den anställde, kalla ll e
inledande samtal där behov av reha‐
bilitering utreds.
Dokumentera!
Informera om a vid upprepad
kor dsfrånvaro kan krav på första‐
dagsintyg bli aktuellt.
REHABUTREDNING
Kalla ll Rehabutredning med den
anställde. Det kan vara aktuellt a
kalla fler deltagare. Facklig represen‐
tant är välkommen men kallas av
medarbetaren.
Dokumentera!

Närmaste
chef

Hur mår du?
Hur länge tror du a du blir
borta?
Kom överens om när ni hörs
nästa gång
Påminn om läkarintyg från dag
8
Varför ser frånvaro‐bilden ut
som den gör?
Vad kan göras för a förbä ra
situa onen? Förslag från med‐
arbetaren?

3
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Närmaste
chef

Handlingsplan‐rehabiliterings
möte

Deltagande/
Intressenter
Den anställde
Närmaste chef

Den anställde
Närmaste chef

Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Anhörig
Facklig representant
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4

5

6

7

8

UPPFÖLJNING
Chef och medarbetare har kon nuer‐
liga avstämningar för a se a det
går åt rä håll eller om planen måste
göras om. Tid för utvärdering och
uppföljning planeras vid Rehabutred‐
ningen. Lämpligen deltar samma ak‐
törer som vid Rehabutredningen.
Dokumentera!
OMPLACERINGSUTREDNING
Ska ske före dag 90. Kan den an‐
ställde inte återgå i ordinarie arbete
skall alla omplaceringsmöjligheter
inom företaget ses över.
Dokumentera!
E er 180 dagar
Försäkringskassan agerar. Om man
bedömer a personen kommer a
kunna u öra si ordinarie arbete
eller omplaceras fortsä er företagets
rehabilitering.
OM INGA OMPLACERINGSMÖJLIG‐
HETER FINNS INOM FÖRETAGET
Rehabiliteringsansvaret övergår ll
Personalavdelningen.

E er 365 dagar
Rehabinsatsen avslutas med a per‐
sonen återgår i någon form av arbete
eller a personens anställning avslu‐
tas. Noggrann dokumenta on av alla
steg i processen krävs.
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Närmaste
chef

Handlingsplan‐
rehabiliteringsmöte
+Rehabanteckningar
Mall uppföljning/ utvärdering
rehab

Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Anhörig
Facklig representant

Närmaste
chef

Mall, omplaceringsutredning

Närmaste
chef

Gör en skri lig dokumenta on
+ Rehabanteckningar

HR

Skri lig dokumenta on a inga
omplacerings möjligheter finns
inom företaget + Rehabanteck‐
ningar

HR

Skri lig dokumenta on

Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Facklig representant
Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Facklig representant
Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Facklig representant
Den anställde
Närmaste chef
HR
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Facklig representant
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FÖRSÄKRINGAR FOLKSAM

E er sommaren
r det så a sommaren är slut. Ja, semestern är det
för de flesta, men vädret säger a det for arande
är lite sommar. I år har det varit svårt a misslyckas
med väderplaneringen. I alla fall om man vill ha sol och
uppehållsväder. Nu närmar vi oss hösten i almanackan
och många har säkert fina sommarminnen a ta fram
under den mörkare delen av året. Tyvärr har några
ha otur och råkat ut för en olyckshändelse. Förhopp‐
ningsvis har det gå bra även om e besök på akuten
blivit nödvändigt. Det kanske har behövt sys e par
stygn e er a ha trampat på en glasbit. Sedan har se‐
mestern fortsa och inte har man tänkt på a anmäla
det ll Folksam på din medlemsolycksfallsförsäkring
för fri d som du har genom di medlemskap i Pap‐
pers. Nu är det inte för sent a göra anmälan om du
råkat ut för e olycksfall som krävt läkarvårdande be‐
handling. Det är enkelt. Ring 0771 960 960 och berä a
i växeln a du råkat ut för e olycksfall och är medlem
i Pappers och vill göra en anmälan. Du blir då kopplad
ll en skadehandläggare som hjälper dig via telefon.
Ha gärna datum för din skada och di kontonummer i
beredskap.

Ä

Olycksfallsersä ning
Medför olycksfallsskadan läkarvård under de tolv
första månaderna lämnas ersä ning med 1 000 kro‐
nor, däre er lämnas ersä ning med upp ll 1 000 kr
per år i y erligare fyra år för fak ska läkekostnader.
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Du som medlem i Pappers är försäkrad genom di
medlemskap. Men hur är det med din partner. Vilka
försäkringar har ni i familjen. Hur är barnen försäk‐
rade. Vid undersökningar har det visat sig a mer än
häl en av alla barn saknar en sjuk och olycksfallsför‐
säkring som gäller hela dygnet. Nu börjar skolan och då
kommer informa on om ”skolförsäkringen” Ta lite d
och läs vad den gäller för. De flesta kommuner har en
olycksfallsförsäkring men kontrollera om de gäller hela
dygnet eller bara under ”omsorgs d”.
Genom di medlemskap kan du teckna medlemsbarn
som är en sjuk och olycksfallsförsäkring för barn och
ungdomar. Den kan man teckna ll barnet fyller 16 år
och den gäller ll 25 års ålder. Den är enkel a teckna
e ersom den inte kräver någon hälsodeklara on utan
dskarens för olika moment. Premien är mellan 75 –
135 kr beroende på vilket alterna v du väljer och bar‐
nets ålder. Skulle en olycka vara framme är det lika
enkelt a anmäla en skada som för dig. Vill du teckna
försäkringen kan du ringa 0771 950 950 så får du
hjälp. Här är en liten beskrivning på innehållet.
Grundtanken med Medlemsbarn är a alla som vill
också ska få vara med. Därför tecknas Medlemsbarn
utan hälsoprövning. Istället har vi infört ds‐ och ål‐
dersgränser vid sjukdom som är lika för alla.
Det betyder a försäkringen har e begränsat skydd
vid sjukdom under det första halvåret men ger ersä ‐
ning för ll exempel läke‐ och resekostnader.
Har du läst så här långt kanske du börjat fundera på
flera av dina försäkringar och vad du har för dig och
din familj. Gör då en egen försäkringsgenomgång på
alla sina försäkringar och även pensionen. Vilka val har
du gjort i premiepensionen (orangekuvert) och i avtal‐
spensionen (Fora) Har du e eget sparande‐ hur ser
det ut idag, finns det behov av förändringar? Hör av
dig ll Pappers exp. så får du hjälp a boka en d med
Folksams försäkringsrådgivare.
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TRIVSELRESA

Trivselresa med ski lag 1

E

er en jobbig period med ”Hallsta 2014” kom en
arbetskamrat med en idé om a vi skulle göra nå‐
got annat än a
jobba.
Catarina utsågs ll
”trivselgeneral”.
Den 11 juni åkte PM 12:s ski lag 1 ll Mariehamn på
en trivselresa. Trevligt a umgås med arbetskamrater‐
na under mindre stressande omständigheter – och a
hinna träﬀa alla sam digt. Tyvärr hade inte rik gt alla
möjlighet a följa med men det blev en rik gt bra och
uppska ad dag ändå. Vi tog färjan från Grisslehamn ll
Eckerö och därifrån åkte vi buss ll Mariehamn. Dagen
bjöd på e lugnt hav och e strålande väder! Framme i
Mariehamn var det gångavstånd ll äventyrsgolfen.
Där skulle också lunchen intas på ”Ångbåtsbryggan”.
Det kunde behövas e er fyra mmars golfande.

Resan gjordes möjlig genom företagets trivselpeng och
Dri klubben som y erligare bidrog med 1000 kr! Tack
för a ni bidrog ll a möjliggöra vår trivselresa!
Catarina Eriksson Ös n

Patrik och Christer på äventyrlig golf

Patrik, Christer, Jörgen och Gunilla

PAPPERS MAGASINET NR 4
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BOKRECENSION BÖRJE NORDSTRÖM

ning i en klubb, något som har samband med hans ten‐
dens a reagera aggressivt i vissa situa oner.
Det är mycket goda der i Sverige. Ingen som vill
jobba behöver sakna arbete. Svårare är det med bostä‐
der. Johan blir bekant med en familj från Gästrikland
som fly ar in i en trång lägenhet i grannhuset. Do ern
i familjen, Lena, går i en högstadieklass där Johan
ibland rycker in som lärare. Snart märker han a Lena
får problem i skolan med bland annat skolk som följd.
Han åtar sig a ge Lena extralek oner.
I Stockholm pågår husrivningarna för fullt. Johan
upptäcker a det händer kons ga saker i en riv‐
ningskåk på kvällarna och bestämmer sig för a under‐
söka saken. Så småningom får han klart för sig a det
är någon form av pros tu on med mycket unga flickor
som pågår. Han skaﬀar sig en kamera och börjar ta
bilder och skriva ner sina iak agelser i huset. En d‐
ning köper hans reportage.

F

örfa aren och journalisten Erik Eriksson från Griss‐
lehamn behöver väl ingen närmare presenta on
för Pappersmagasinets läsare. I så fall går det a leta
fram höstnumret från 2008 där han både presentera‐
des och hade en krönika.

Nu har han kommit med den andra boken i sin serie
om Sverige under e erkrigs den. Den heter ”Skriver
med blod” (Ahlemarkers Förlag 2013) och utspelar sig i
Stockholm mellan 1958 och 1962.
Huvudperson är Johan Steiner som även hade en
central roll i föregående roman: ”Men fåglarna sjunger
om na en”. När boken börjar befinner sig Johan om‐
bord på S/S Ställberg som är på väg från England ll
Sverige med stenkol. Det är hans tredje och sista ar‐
betsplats under e år på sjön. E er avmönstringen
återupptar han sina universitetsstudier i historia sam ‐
digt som han drar sig fram som lärarvikarie, hamnarbe‐
tare och badhusanställd. Han börjar även träna box‐
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Johan har upptäckt a Lena är en av flickorna i riv‐
ningshuset och en kväll när han spanar på verksamhet‐
en där blir han upptäckt. För säkerhets skull har han
tagit med sig e gammalt samurajsvärd, som han kom‐
mit över, men han blir av med det i villervallan. Som
tur är gör polisen razzia i huset samma kväll. Det hela
leder ll a hallikarna åker fast och Johans reportage
blir förstasidesnyhet i dningen. Lena räddas av a
familjen återvänder ll Gästrikland.
Rela onen ll Helena från förra boken fortsä er a
vara oklar; är de halvsyskon eller inte? I romanens slut‐
kapitel kommer Johan i kontakt med en studen öre‐
ning som sysslar med a studera interna onella frå‐
gor. Han tar på sig a studera situa onen i Vietnam.
Och därmed är ämnet för nästa bok i serien presente‐
rat.
Språket i romanen är, som vanligt hos Eriksson, rappt
och korthugget. Man märker a det är en journalist
som hållit i pennan. Och åtminstone jag ser fram emot
nästa bok som ju ska handla om en d och e ämne
som jag själv är förtrogen med.
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GÄSTAVDELNING AVD 29 OBBOLA

O

bbola linerbruk lig‐
ger i Umeälvensut‐
lopp i Norra Kvarken (se
bild). Obbola är en ö som
har anknytning ll Umeå
och Holmsund via två
broar. SCA Obbola AB är
e Linerbruk som har en
kapacitet på 435 000 ton
fördelat på Kra liner (i
huvudsak färskfiber) och
Eurokrat (i huvudsak returfiber). Linern är e kra igt,
oblekt papper som utgör ytskiktet. Vi har kon nuerlig
dri ‐6 ski lag dessutom går vi in med e 7:e ski lag
på sommaren för a alla ski are ska få 4‐5 veckor se‐
mester i följd vilket våra medlemmar uppska ar, di‐
gare var semestern lagt i två veckors perioder.
Vi har e lönesystem som är baserat på befa ningar
där högre poäng ger högre lön (BVA)
”Befa ningsvärdering för arbetare” som har snart 10
år på nacken. Det gamla lönesystemet hade nå sin
gräns i och med a de allra flesta nå taket i lönesy‐
stemet och vi kände a det var dags a se över syste‐
met. Vi har ingen ”trappa” i BVA utan det är steglöst så
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det innebär a får man en uppgradering på 5 poäng så
ger det utslag i plånboken. Dessutom har vi inga per‐
sonliga llägg e ersom våra medlemmar anser a det
är svårt a bedöma e personligt llägg!
I AVD 29 styrelse har en ”röd tråd” i det fackliga arbe‐
tet varit a alla ska få och ta eget ansvar rörande fack‐
liga frågor som regleras via e Samverkansavtal. Vi har
och kommer a föryngra oss i styrelsen de kommande
åren beroende på en hög medelålder som även syns
när man ser a den största åldersgruppen av våra
medlemmar är födda 1952.
Som många andra bruk så ökar stress och belastning
på de som är kvar. Går någon i pension så ifrågasä s
om tjänsten ska återbesä as. Det som är en vik g fak‐
tor i en fabriks fortsa a överlevnad är a det investera
och utvecklas och naturligtvis a man har en produkt
som går a sälja. En fråga man kan ställa sig om inte
kartongen skulle finnas, vad skulle ersä a den fundera
på de a?
”Det är inte förändringen i sig som är fienden, det är
sä et på vilket den planeras och genomförs”
Gunnar Viklund
Sekr. och AHSO
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OMSTÄLLNINGEN

D

e flesta av de uppsagda på Hallsta har långa an‐
ställnings der. Ibland har man börjat direkt
e er skolan, i andra fall kommer man från e annat
arbete. En gemensam nämnare är a man inte all d
har betygen med sig, det kan vara gamla eller obefint‐
liga betyg. Men oavse har man en lång erfarenhet av
arbetet inom processindustrin med alla dess ski ande
arbetsuppgi er och med många olika kunskaper.
Skulle det gå a använda de kunskaperna inom en helt
annan bransch? Svaret är säkert ja – om man fyller på
med mer av de speciallistkunskaper som behövs i den
andra branschen eller yrket.
Skulle det gå a börja planera för en konvertering ll
t.ex. rörmokare eller frisör för a få jobb snabbt – är
det möjligt? Det här vill vi försöka göra möjligt llsam‐
mans med några olika samarbetspartners och därför
ini erades e möte på Pappers expediton med Arbets‐
livsresurs, Arbetsförmedlingen, Carl Wahrens gymna‐
sium, Hallsta Pappersbruk och Hallstaviksnätverket.
Vi kom fram ll a det som först behövs är en valide‐
ring av kunskaperna – framförallt för dem som bara
har grundskola men lång yrkeserfarenhet. Validerings‐
verktyget kan Arbetslivsresurs ta fram! Arbetslivsre‐

surs kommer dessutom a göra en enkät bland de sö‐
kande för a se hur intresset ser ut för olika utbild‐
ningar.
Carl Wahrens gymnasium skulle kunna ordna själva
utbildningen. De har möjlighet a arrangera e
otal
olika utbildningar och har också kontakter med olika
företag för prak kplatser. Men även Arbetsförmedling‐
en och Hallsta Pappersbruk kan hjälpa ll med a
säkra prak kplatser. Två, kanske tre terminer, eller
omkring e års utbildning, tror vi kan vara görligt. På
den den har man inget formellt ”diplom” men då
man under sin prak k träﬀar företag och nya poten ‐
ella arbetsgivare finns llfället a visa upp si kun‐
nande.
Vår förhoppning är a utbildningen ska kunna komma
igång våren 2014.
Annat som återstår a lösa är de bitar som A‐kassan
och Arbetsförmedlingen råder över, bl.a. kravet om a
vara ak vt arbetssökande under konverteringen och
a studierna inte räknas som e hinder för a få ar‐
betslöshetsersä ning
Aleksandar

Fr. vä. Cathrin Andersson ‐ Holmen, Lennart Lundin ‐ AF, Johan Bi ner ‐ Arbetslivsresurs, Aleks, Ane e Holmsten ‐ Carl Wah‐
rens gymnasium
PAPPERS MAGASINET NR 4
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BOKRECENSION ROBERT WAHLSTRÖM

Spelets regler

B

oken är skriven av Christer Lundh, docent i eko‐
nomisk historia vid Lunds universitet och handlar
om hur spelreglerna på arbetsmarknaden och löne‐
bildningen har förändrats under den industriella epo‐
ken i Sverige och det är fyra ski en mellan åren 1850‐
1975 som är bokens fokus. Det första ski et inleddes
runt 1850 i och med a industrialiseringen kom igång
på allvar i Sverige. De a ledde ll en liberalt inspirerad
arbetsmarknad med individuella avtal i stället för stat‐
lig reglering av villkoren på arbetsmarknaden. Runt
1890 när den andra fasen inleds, hade den tekniska
utvecklingen medfört större industrier som låg i an‐
slutning ll större samhällen. De a bidrog ll a arbe‐
tarna organiserade sig i fackföreningar, vilket i sin tur
medförde a även arbetsgivarna organiserade sig.
Konflikter mellan dessa parter ledde så småningom
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fram ll kollek vavtalssystemet. Den tredje fasen in‐
leddes i samband med 1930 talets depression och
ledde fram ll Saltsjöbadsavtalet 1938. Denna samför‐
ståndsanda kom a bli interna onellt känd som den
svenska modellen.
Den ärde fasen, som i boken betraktas som på‐
gående, tar sin början i samband med oljekrisen 1975.
Denna karaktäriseras av bland annat en mera företags‐
anknuten lönebildning med inslag av individuell löne‐
sä ning. Vidare karaktäriseras denna pågående fas av
a företagen går ifrån fordism som organisa onsform
ll så kallad toyotaism som har hämtat inspira on ifrån
den japanska storindustrin. Denna organisa onsform
kännetecknas bland annat av a organisa onen är
mindre hierarkisk med färre mellanchefer. En grund‐
tanke bakom de a är a eﬀek viteten ska öka om be‐
sluten fa as så långt ut i organisa onen som möjligt.
Y erligare kännetecken är a företaget ska anpassa
produkter så mycket som möjligt e er kundens önske‐
mål och leverera produkterna i rä d, så kallad just in
me. För a uppnå de a koncentrerar företagen sig på
sin kärnverksamhet, innebärande a de mesta resur‐
serna läggs ner på produktutveckling och marknadsfö‐
ring och även a produk onskostnaderna ska hållas så
låga som möjligt. De a bland annat genom a ha en så
mager organisa on som möjligt, så kallad lean pro‐
duk on. Känns de a igen? Både mager organisa on
och talet om a satsa på kärnverksamhet och mindre
hierarkisk organisa on är några faktorer som har varit i
fokus vid de organisa onsförändringar som har ske
de senaste åren på Hallsta.
Även om boken används som li eratur på kurser på
högskolenivå så upplever jag a det inte borde vara
all ör svårt a hänga med i bokens språkliga framställ‐
ning. De teorier som ligger som grund för bokens fram‐
ställningar förklaras grundligt i bokens första kapitel.
Boken vänder sig ll de som vill få en förståelse för hur
spelreglerna på arbetsmarknaden har förändrats och
vilka orsakerna är ll förändringarna. Personligen tyck‐
er jag a boken borde vara obligatorisk läsning för alla
de som har någon form av fackligt uppdrag.
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FÖRFATTARAFTON PÅ FOLKETS HUS KJELL ERIKSSON

Kjell Eriksson fyllde biblioteket

D

et var närmare 60 personer som 9 september
sökt sig ll Hallstaviks bibliotek för a lyssna på
förfa aren Kjell Eriksson som dagen innan bilat upp
från Barcelona ll Uppsala. Hallsta var startpunkten på
e antal framträdanden som avslutas på Bok‐ & Biblio‐
teksmässan i Göteborg. Nya och gamla bekantskaper
fick ta del av Kjells berä else om sin uppväxt på Uppsa‐
las på östra sida. Fyrisån var e skilje – västra sidan
befolkades av akademiker och den östra av arbetarna.
Gudskelov a mina föräldrar inte sa e mig på Lunds‐
berg, sa Kjell med viss ironi. Tidigt blev resandet en
vik g del i hans liv även om första resan snöpligt slu‐
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tade i Falun istället för Narvik. Något som förgrym‐
made fadern e ersom han som SJ‐anställd hade fribil‐
je er som sonen hade kunnat utny ja. Så småningom
utsträcktes resorna ll alla kon nenter med en särskild
betoning på Sydamerika. Överallt dit Kjell kommit har
han sökt sig ll lantarbetarna, odlarna, småbrukarna,
plantagearbetarna. En odlare är en odlare och delar
gemensamma erfarenheter världen över. Vi förstår
varandra även om vi inte kan förstå varandras ord, sa
han. Kort berä ade Kjell om si fackliga engagemang i
Lantarbetareförbundet, i vänstern och som trädgårds‐
mästare. I 15 år sa han som en rebell i lantarbetarnas
förbundsstyrelse där omröstningarna o a slutade 18‐
1.E er många år som framgångsrik trädgårdsmästare i
Ulva trö nade Kjell för 6 år sedan på Svensson‐livet i
villaområdet Brunna. Han delade upp si bohag mel‐
lan de tre barnen och skänkte bort resten. Fly en
(eller flykten) ll Brasilien beskrev han som en bo en‐
vandring från neds gningen i Stockholms skärgård ll
upps gningen på en sandstrand i Bahia. Där kämpade
han sig fram ll e ny liv. På ön i Brasilien lever han
som en bybo bland andra. Han har del i en fiskebåt och
ingår i byns arbetslag. Ingen bryr sig om hans förfa ar‐
skap och ingen sä er något värde på det. Kjells nya
deckarfigur, kommissarie Santos, är en brasiliansk an ‐
hjälte. Och de miljöer som Eriksson nu skildrar är vä‐
sentligt råare både i bokform och i verklighet. Det talas
om a göra film av kommissarie Santos, något som
Kjell är lite kluven ll då innevånarna på ön inte har
någon rela on ll fik on. Kanske skulle han bli
tvungen a fly a därifrån då.
Min rela on ll Ann Lindell är avslutad, vi har båda
trö nat på varandra säger Kjell. Däremot skriver han
just nu på andra boken om kommissarie Santos samt
en roman om spanska inbördeskriget som han ha i
tankarna i många år. Av publikintresset a döma är
nog de flesta tacksamma över a Kjell valde förfa ar‐
banan och inte fick jobbet på Hallsta pappersbruk som
han sökte i slutet av 1970‐talet.
Roger Berglund
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PROFILEN ‐ KALLE GÜETTLER

men på sommarloven var jag all d i Häverö med bar‐
nen medan min fru jobbade och veckopendlade. Tor‐
pet Mobacken var min mammas fri dshus sedan 1966.
E par gånger på 80‐talet var vi på väg a fly a hit
permanent. Själv hade jag erbjudande om lärartjänst
och kunde även få arbete på bruket. Min fru kunde
också räkna med a få jobb. Men det hade varit svårt
för barnen a skiljas från kompisar och skolor så vi
blev kvar i Orminge många år ll.

Roger möter Kalle
RB: Berä a lite om din bakgrund och vem du är.
Kalle: Jag började jobba som gitarrlärare under gymna‐
sie den och tog lek oner i klassisk gitarr för en av Sve‐
riges bästa gitarrister – men valde i 20‐årsåldern bort
gitarrkarriären. Jag engagerade mig i världsfrågorna
och drogs in i 68‐rörelsen för e bä re samhälle och
en rä visare värld. Då kändes det all ör navelskå‐
dande a satsa på musiken. I stället jobbade jag ihop
pengar och gav mig ut på en fyra månaders li artur i
Afrika. Det var en sorts studieresa i egen regi. Jag och
en kompis hade förbere besöken i o afrikanska län‐
der genom a läsa in oss på historien och nu dshisto‐
rien. Dessutom hade vi skaﬀat personkontakter och
förbere intervjuer med biståndspersonal. Jag ville
utbilda mig för a arbeta med bistånd – men llbaka i
Sverige insåg jag a de tekniska eller ekonomiska yr‐
ken som jag trodde skulle göra mest ny a i utveckl‐
ingsländer inte passade för mig.
När jag frågade mig själv vilket arbete som jag kunde
trivas med i längden insåg jag a mina erfarenheter av
a jobba med barn gjorde valet lä . Jag bestämde mig
för a bli lärare. År 1974 tog jag examen och började
med min första ärdeklass.
Det var e tungt men o a roligt och utvecklande jobb.
Vi bodde i Orminge då, en förort utanför Stockholm,
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År 1986 fick jag e ryck och skrev manus ll en ung‐
domsbok. Det var en tävling som jag inte vann, och
inte ville förlaget ge ut boken heller, men jag jobbade
vidare med manuskriptet och fortsa a a skriva annat.
Det var så kul a jag bestämde mig för a satsa på
skrivandet. Så jag tog taxikort och började köra ”bulle”
i Stockholm en ll två nä er i veckan. Därigenom fick
jag råd a ta tjänstledigt först en, senare två dagar i
veckan från skolan för a kunna si a hemma och för‐
fa a. År 1990 kom äntligen min första ungdomsbok
Drömmen ut e er fyra års omskrivningar. Den fick hyf‐
sade recensioner och redan året e er kom jag med en
tokrolig barnbok, Uppfinnarklubben.
E er hand blev det mer och mer skrivande och mindre
och mindre undervisning. Nu har jag en knapp kvarts‐
dstjänst i skolan och skriver och sköter förtroende‐
uppdrag som förfa are på mer än hel d.
RB: Hur hamnade du i Roslagen?
Till slut blev ju barnen vuxna och flög ut. När vår yngsta
do er hade fly at hemifrån och kände a vingarna bar
så blev det dags för mig och min fru a också ”fly a
hemifrån”. Vi köpte Mobacken av mamma och fly ade
hit. Jag sa upp lärartjänsten och ägnade mig åt a
skriva och hantlanga de olika hantverkare som hjälpte
oss a modernisera och bygga ut. A jobba llsam‐
mans med dem var e bra sä a ”komma in i trak‐
ten” ordentligt.
Min mormors flicknamn var Wallin. En ung man vid
namn Mårten Wallin måste i mi en av 1800‐talet fly a
söderut från föräldragården Valla i Färila i Hälsingland
men tog med sig hemmet i e ernamnet. Han fick jobb i
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Skebobruk och träﬀade en tjej från Ortala. Det var
upphovet ll ”Skebogrenen” av släkten Wallin som så
småningom hamnade i Vadstena där mamma föddes.
Mobacken ligger i princip mi emellan Skebo och Or‐
tala. Det är märkligt a mamma, utan a vid den den
ha en aning om släkthistorien, kände så starka vibbar
från stugan när hon och pappa letade fri dshus på 60‐
talet, a hon sa e sig ner på farstutrappan och väg‐
rade åka hem förrän pappa gick med på a köpa stäl‐
let. Hon kände a hon hörde hemma här. Och det gör
även jag.
RB: Du har skrivit en bok som heter ”Frivilliga” – be‐
rä a kort vad den handlar om.
Den handlar om min farbror Jan som stupade som fri‐
villig i andra världskriget och hans fru som lever än
idag. Jan deltog först i Vinterkriget, sedan i strider mot
tyskarna i Norge. Där träﬀade han den frivilliga norska
lo an Liv. När Norge var ockuperat gick han kurir över
gränsen ll motståndsrörelsen men åkte fast i Sverige.
Både han och Liv fick si a i fängelse i över e halvår
som ”spioner”. Den svenska regeringen försökte ju
kväsa alla handlingar som kunde reta upp tyskarna.
E er frigivningen flögs Jan och Liv över ll England
med bri skt kurirflyg, och där blev han löjtnant i
norska armén. Vid invasionen i Normandie 1944 var
han plutonchef i det bri ska elitregementet King´s
Own Sco sh Borderers. Han stupade i strid den 16 juli
1944 utanför Caen.

”Frivilliga” är en auten sk berä else om Jan och Liv.
Man får följa Jan från barndomsåren ll döden vid 26
års ålder. Liv lever än idag. Hon har varit behjälplig
med uppgi er och dokumenta on. Det ligger en om‐
fa ande research bakom boken. Jag har hälsat på
do ern ll Jans norska kurirkontakt och su t i Säpos
register och läst hemliga handlingar. Jag har se slag‐
fält, besökt Public Record Oﬃce i London och läst krigs‐
dagbok. Jag har plöjt böcker och ar klar. Och jag har
intervjuat många personer om Jan, Liv och kriget. De
flesta lever inte längre men jag hann få deras vi nes‐
börd i d.
”Frivilliga” innehåller en del digare opublicerade do‐
kument som visar på Sveriges samarbete med Tyska
Gestapo, utskri er av telefonavlyssning, skuggnings‐
rapporter från säkerhetspoliser och liknande. Med
jämna mellanrum finns rena faktauppslag och kartor.
Det är med andra ord både en dokumentär om två
människor och en fackbok om Norden under kriget.
RB: Mest känd är du nog trots allt för serien om Stora
och lilla Monster – böcker som riktar sig ll barn. Hur
kom det sig a du skrev dessa böcker?
Det började 2001 när jag träﬀade en illustratör från
Island och en förfa are från Färöarna på en skrivar‐
verkstad för nordiska barnboksförfa are. Vi fann
varandra både som personer och som kollegor och på
gjorde i flygande fläng text och illustra oner ll en halv
bilderbok. E er två, tre års fortsa samarbete kom

Kontaktombudsträﬀ 26 april 2013 ‐ Kalle gör anteckningar för jubileumsboken
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den första boken ut i alla tre länderna plus Danmark:
Nej! sa lilla monster. Idag är den tryckt på sammanlagt
o olika språk, nu senast kinesiska.
Vi har ge ut sju böcker om monstren. Det är re‐
la onsdramer som lika väl kunde handla om männi‐
skor som monster, lika väl om vuxna som om barn. De
handlar om sådant som vi alla kan känna igen oss i:
makt och uppror, rädsla och mod, illusion och verklig‐
het, empa och egoism, lögn och sanning, bråk och
försoning, llhörighet och utanförskap … Det är nog
därför de har blivit populära.
Årets bok ”Monsterbråk” är nominerad ll Nordiska
rådets pris för barn‐ och ungdomsli eratur. Det blir en
stor prisgala på operan i Oslo den 30 oktober som ska
direktsändas i SVT och alla andra nordiska public ser‐
vicekanaler – och vi ska vara där, förstås. Sedan passar
vi på llfället och stannar e par dagar i Oslo för a
göra tre nya monsterböcker.
RB: Du har i dagarna kommit med en ny bok – vad
handlar den om?
Den heter ”Parkour” och handlar om en kille i nian
som blir ihop med en tjej som håller på med gatuspor‐
ten parkour. Killen som heter Isak hänger med på trä‐
ningarna och när skolans mobbarkung ger sig på ho‐
nom klarar sig Isak tack vare parkouren. Det är en lä ‐
läst bok och det roliga är a jag fick hjälp av några ele‐
ver på högstadiet i Hallsta a putsa på manuskriptet.
Först var de rä kri ska, men e er hand blev de nöjda.
Då blev jag också nöjd och boken fick en fin recension
av Bibliotekstjänst.
RB: Vad fick dig a acceptera a hjälpa avd 68 a
skriva sin moderna historia (senaste 25 åren)?
Häverö och Hallstavik är ju min nya hembygd och jag
har bo här större delen av de aktuella åren. Uppdra‐
get är både vik gt och personligen givande för mig.
I Hallstaviks ”mikrokosmos" speglas hela Sveriges indu‐
stris "makrokosmos", från 1990‐talet fram ll idag ge‐
nom de radikala nedskärningar av personal och ra on‐
aliseringar som for arande sker på bruket. Det handlar
om en svensk bruksorts omvandling ll något ny som
ingen ännu kan förutspå vad det blir. Min uppgi är a
dokumentera slutet på det gamla och början på det
nya ur e fackligt perspek v. E spännande och hed‐
rande uppdrag och en vik g samhällspoli sk doku‐
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menta on.
Arbetet innebär läsande av protokoll, Pappersmagasin
och verksamhetsberä elser samt intervjuer och foto‐
grafering. I egenskap av "inbäddad förfa are" deltar
jag i många av avdelningens möten och ak viteter. Jag
har själv en bakgrund som fackligt ak v så jag känner
mig hemma i kretsen av förtroendevalda och har lä
a förstå de utmaningar som de bro as med.
RB: E allmänt intryck av avdelning 68 så här långt.
Det slår mig hur väl förankrad styrelsen är i verklighet‐
en och hur starkt önskan a hi a lösningar för fram ‐
den för enskilda arbetskamrater och hela Hallsta präg‐
lar styrelsearbetet. Det är säkert ingen llfällighet a
anslutningsgraden ll Pappers avdelning i Hallstavik är
98‐99 procent. För övrigt har jag själv lärt mig en del
av a följa med i Sex oå ans fackliga vardag, som jag
har ny a av i mi eget fackliga arbete och mi förtro‐
endeuppdrag som ordförande i Förfa arcentrum Öst.
RB: Kan PappersMagasinets läsare vara dig behjälp‐
lig på något vis?
Ja verkligen! Jag behöver anekdoter från verkstadsgol‐
vet a krydda 25‐årsboken med. Det behöver inte
vara några li erära mästerverk, bara små glimtar från
vardagen på bruket. Dråpliga, sorgliga, roliga historier.
Långa eller korta, det spelar ingen roll. Händelser be‐
rä ade med talspråk och fulla med stavfel går precis
lika bra som längre genomarbetade texter.
Lämna dem på expedi onen eller mejla gärna direkt
ll mig på kalle.gue ler@telia.com. Skriv helst vem
som är avsändare och någon kontaktuppgi så jag kan
komma med komple erande frågor.

Kalle Güe ler 1a Maj 2011 Norrtälje
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resultatet av en våldtäkt. Elias växer upp i Förorten.
Där han lever e stökigt liv och ägnar sig åt parkour –
också en nyhet för mig. Parkour betyder a man utan
hjälpmedel tar sig fram i stadsmiljöer förbi olika slags
hinder – murar, byggnader, tak, träd etc. Mamman
träﬀar Svenne och de fly ar ihop och Elias får en sys‐
ter, Hanna. I Sverige lever också Stefan, även han kom‐
mer från krigets Balkan. Där var han ledare för de
ökända Lejonen som begick krigsbro , mördade och
våldtog civila. Elias mamma var en av dem som råkade
ut för Stefan. Stefan har tre egna barn. Do ern Helena
går i Hannas klass och sonen Michael spelar boll i för‐
ortsgänget Ghe oguys. Med hjälp av en tatuering och
lite snokande börjar Elias förstå a det finns e sam‐
band mellan hans familj och Stefans. Upplösningen ska
inte avslöjas men det är en ruggig historia. Det är en
berä else som mycket väl skulle kunna hända och som
belyser a det som händer i vår omvärld också får
återverkningar hos oss.

En uppgörelse med det förflutna
”Hämnd” är en grafisk roman sa Kalle Güe ler ll mig.
Det var första gången jag råkade på begreppet. Nyfiket
kollade jag upp det på nätet och där förklarades det
som en serieroman – en längre tecknad serie i bok‐
form e er engelskans graphic novel. Vidare stod det
”under senare år har dock en ny genre, som just kom‐
binerar bild och text kommit a bli allt vanligare. Det
rör sig om den grafiska romanen, som kännetecknas
av a en o a kor a ad text ackompanjeras av illust‐
ra oner av det slag man finner i serie dningar.” Det är
på pricken en beskrivning av Kalles senaste bok
”Hämnd” och där Viktor Engholm på e förtjäns ullt
sä svarar för bilderna. I korthet handlar boken om 18
‐årige Elias som, genom sin gravida mamma, kommit
ll Sverige från kriget på Balkan. Mamma Selma har
fasansfulla upplevelser med sig från kriget. Elias är
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Jag växte upp i Traneberg, Lon‐
don, Boden och Djursholm. Min
fru och jag bodde först på Sö‐
dermalm och i Gamla Stan, se‐
dan i Bromsten. När vi fick barn
fly ade vi ll Orminge, en förort
ll Stockholm. Där rotade vi oss
i 22 år. Vi trivdes bra, men när
vår yngsta do er 1996 fly ade hemifrån insåg jag a
jag aldrig ville bli en gubbe i e kedjehus med ru g
keps och tax. Jag ville se stjärnorna lysa klart på en
himmel som inte förbleknar i motorvägens bakgrunds‐
sken. Jag ville höra tystnaden och inte jämt få brus och
muller i öronen. Jag gillar ju a snickra, hugga ved, åka
skidor, springa i skogen, vandra i ällen och har e
livsbehov av rörelse och mo on. Jag blir lugn och snäll
av a springa en mil några gånger i veckan.
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pas och avstånden mellan människorna ökar. Denna
utveckling blev tydlig för mig när jag gjorde min notari‐
etjänstgöring i min gamla hemstad Gävle för e par år
sen. Pendling mellan Nacka där jag då bodde med min
familj och arbetsorten Gävle där jag bodde under veck‐
orna, var som en resa mellan två olika länder. Det var
två olika verkligheter. Skillnaderna mellan storstad och
landet har blivit mycket större. De kulturella och eko‐
nomiska kly orna växer. Värderingsskillnaderna ökar.
Sam digt får vi en Stockholmsfixering i vårt kultur‐ och
samhällsliv som innebär en eli s sk samhällsutveckl‐
ing. Och ll och med i Stockholm växer kly orna och
avstånden. Ibland känns avståndet mellan innerstan
och många av våra förorter lika långt som avståndet
mellan Stockholm och Gävle. De a utgör en fara för
sammanhållningen och jämlikheten i vårt land. I
slutändan är de a en fara för vår demokra .

F

ör två år sen besökte jag Na onalmuseets ryska
utställning. På utställningen visades Peredvizjniki‐
konstnärernas fantas ska målningar. Peredvizjniki
som betyder vandrare på ryska var en konstnärsgrupp
som bildades år 1870 som en reak on mot den ryska
konstakademiens konserva sm och eli sm. Gruppen
ville skildra det sam da ryska samhället och använda
konsten för a belysa sociala och poli ska frågor. Man
ordnade också vandringsutställningar i hela Ryssland
e ersom man ansåg a konsten skulle föras ut ll fol‐
ket, utanför metropolerna S:t Petersburg och Moskva.
Resultatet blev fantas skt, målningarna slog mig med
häpnad.
På många sä var den här utställningen väldigt aktuell
och relevant i dagens Sverige. Den visade hur konsten
och kulturen kan lyckas skildra e samhälle, iden fiera
dess problem och skapa sammanhållning och solidari‐
tet mellan olika samhällsgrupper.
Vi lever i e land där de sociala, ekonomiska och kultu‐
rella kly orna växer. E land där utanförskapet fördju‐
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De ökade kly orna och klyvningen i vårt samhälle åter‐
speglas i vår regerings syn på Sverige. När journalister
ly er frågan om den växande arbetslösheten säger
statsministern a “det inte är korrekt a beskriva Sve‐
rige som i e läge med massarbetslöshet. Om man
ar på etniska svenskar mi i livet så har vi mycket
låg arbetslöshet.” Statsministerns budskap ll medel‐
klassen i storstäderna är; arbetslösheten är inte di
problem, bry dig inte om den! Och när journalister rap‐
porterar om a invånarna i Ockelbo, Malung, Ljusdal
och 30 andra orter i glesbygden kan vara utan apotek i
fram den vill socialministern inte ens kommentera
frågan. Det indirekta budskapet ll väljarna i storstä‐
derna är återigen; bry dig inte, du drabbas inte, du har
ll och med få fler na öppna apotek a välja mel‐
lan!
Denna samhällsutveckling måste vändas. Vi behöver
mer solidaritet och sammanhållning, inte mindre. Och
det är med hjälp av konst, film och musik som vi kan
förstå varandras verkligheter och få empa för
varandra. Målet är e samhälle där Nackaborna ser
det som si problem a Ljusdalsborna inte har något
apotek!
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V

isste ni a medlemmar i avd 68 snart kommer a
kunna låna en släpkärra på fackexpedi onen?

Som e sä a öka medlemskapets värde har avdel‐
ningen nyligen köpt en släpvagn som är tänkt a
kunna lånas av medlemmarna. Styrelsen tror a det
här inköpet är väl använda skadeståndspengar och
hoppas a medlemmarna kommer a tycka det‐
samma.
Släpet är 4900 mm långt (3500 mm lastutrymme) och
har en totalvikt om 750 kg (maxlast 530 kg), den är
obromsad och av märket Majava. Vagnen är utrustad
med fällbar kåpa, pp och möjlighet finns a montera
på e galler istället för kåpan. Självfallet finns även
godkända lås och vinterdäck. En rejäl vagn med andra
ord ‐ och e ersom möjligheten fanns a handla på
orten gjorde vi självklart så!
E regelverk för utlåningen har sammanställts och
de a godkändes på medlemsmötet den 11 september.
En serviceavgi om 20 kr per dygn/ llfälle tas ut av
den som lånar kärran.
Bokning av kärran kommer a ske via fackexpedi on‐
en.

Släpkärran med ppat flak

Med gallergrinden monterad

Montage med den fällbara s.k. jaxalkåpan
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BILDREPORTAGE RESTAURANGEN VALHALL

N

är Valhall med restaurang öppnades 1987 var
det en seger för fackföreningarna som i många
år hävdat behovet av en matservering för de anställda.
Men de a var inget alldeles ny för Hallstafabriken,
det var bara något som återinfördes e er flera års up‐
pehåll.
När horder av anläggningsarbetare invaderade Hallsta
by 1913 måste också ma rågan för dessa lösas på nå‐
got sä . Den gamla kontorsbyggnaden var från början
en matservering som kallades ”Ångköket”. Ångköket
som hade plats för 100 matgäster var indelad i två av‐
delningar, en för arbetare och en för tjänstemän eller
högre befa ningshavare. Enligt e protokoll från 1917
träﬀades e avtal där matgästerna skulle betala 11 kr i
veckan för maten. 1987 drevs restaurangen i egen regi,
med egen personal. Sedan dess har flera entreprenörer
drivit restaurangen. För närvarande är det ISS. Amica
och Eurest är andra som på senare år prövat a locka
fram snålva net hos finsmakande Hallstagommar.
Några ur personalen har varit med på hela eller nästan
hela den matresan. För en d sedan sade Holmen upp
kontraktet med ISS. Vilken entreprenör det blir sedan
återstår for arande a se. Resultat av upphandlingen
beräknar man presentera i december.

Tessan gör såsen ll dagens pasta

Lena plussar in ISS intäkter
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Stora fat med mat

Helén öser på..

Eva‐Gun förbereder dagens lunch
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ÄPPLET STUDIEKOMMITÉN

Filma på jobbet

H

östen är här och det innebär, förutom svamp‐
plockning, även a det är daxs för det årliga stu‐
dieuppsökeriet – se särskild ar kel här in ll. Uppsöke‐
riet planerades vid en träﬀ den 30 augus där även
Conny Nilsson, studieombudsman, från förbundet och
Kris n Liljefrid från ABF Norrtälje deltog. Conny infor‐
merade om aktuella förbundsfrågor och studiesats‐
ningar. Kris n, som är ny i Norrtälje, presenterade sig
själv och ABF:s tänkta utbud i höst. Ni kan se program‐
bladet på kommande sidor.

E av de material som Kris n presenterade var ABFs
bok ”E steg i rä riktning – e studiematerial om
vägen llbaka ll arbete”. Den handlar inte bara om a
skriva CV utan framförallt om a mo vera en omställ‐
ning ll e ”ny ” liv, nya möjligheter. Om intresse
finns kommer vi a starta upp en sådan kurs.
En annan satsning som ABF slog e slag för var ”Skapa
din egen film”. En kurs för a med enkla medel lära sig
göra egna filmer – för privat bruk eller för a lägga ut
på Face Book eller You Tube. Hur klipper man, hur läg‐
ger man på musik m m. Styrelsen för avd 68 tyckte
de a var en grej som även vi i Pappers kunde ha ny a
av. Vi fyller ju 100 år 2015 och det vore trevligt om
några medlemmar skulle vilja göra en film inför jubi‐
léet. Dokumentera fabriken och olika miljöer, intervjua
sådan som jobbat länge eller sådana som måste lämna
bruket, prata med fackligt ak va då och nu eller bara
intervjua helt vanliga medlemmar. För de som är in‐
tresserade av en sådan filmkurs har avdelningen beslu‐
tat a betala hela kurskostnaden mot a vi får en film
a visa upp 2015. Det blir en win‐win situa on – vi får
en film och kursdeltagarna får lära sig göra en film. Är
du nyfiken, hör av dig ll fack.expedi onen eller någon
studieuppsökare.
De förtroendevalda som ännu inte gå Förbundskur‐
sen kan göra det i Örebro 5‐6 nov (steg 1) och 25‐28
nov (steg 2).Detsamma gäller Lag och Avtalskursen.
Den 28‐30 okt samt 11‐13 nov (del 2) går det en kurs i
Göteborg.
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Stefan Ekdahl, ungdomskursledare

Pappers anordnar även i år en ungdomskurs. Vi pas‐
sade på a fråga Stefan Ekdahl från Pappers avd 4
Fors, som varit med och hållit i kursen ända från start i
början av 90‐talet om vad som kommer upp på kursen
i år?
Stefan: E ersom det här blir sista kursen innan valet
2014 så kommer den fackligt‐poli ska kopplingen a
vara lite mer påtaglig, vi har också förlängt kursen med
en dag. Annars blir det som vanligt – a försöka få
ungdomarna a bli medvetna om sina rä gheter.
Vilka gäster blir det?
Stefan: Vi hade tänkt oss LO:s ordf Karl‐Pe er men
han verkar inte kunna komma loss. Istället kommer en
kille från Uddevalla, Krister Kronlid, som skrivit en in‐
tressant bok om Sveriges utveckling. Henka kommer
förstås (Pappers ordf Jan‐Henrik Sandberg) liksom
Ma s Ju erström och Lasse Wåhlstedt. Dessutom tre
kvinnliga föreläsare från LO och IF Metall.
Finns det någon övre åldersgräns?
Stefan: Inte någon speciell. Vi brukar säga upp ll 30
men vi har ha de som varit 34 också, vi säger inte nej
ll någon.
Roger Berglund
studieorganisatör
30

Studieuppsökeriet

Vårat studieuppsökeri pågår under den 14 septem‐
ber ll och med 11 oktober.

Studieuppsökeri betyder a våra studieuppsökare sö‐
ker upp medlemmarna på fabriken och erbjuder dem
a gå olika slags utbildningar. Utbildningarna kan vara
både kurser och studiecirklar. Vilka som är uppsökare
och vilka områden de ansvarar för ser du här nedan.
Kurserna vi erbjuder är som regel relaterade ll jobbet.

Jaana och Ca a bjuder på Kunskapens bord

Conny och Kris n på uppsökarträﬀen

Det kan vara arbetsmiljökurser inom olika ämnen eller
fackliga grundkurser som t ex medlemsutbildning och
ungdomskurs eller för de förtroendevalda Förbunds‐
kurs eller Lag & Avtals‐kursen.
Studiecirkeln kan vara bredare i si utbud. En del är
förstås även här kopplade ll jobbet eller det fackliga
förtroendeuppdraget men det kan också vara rena fri‐
dscirklar som t ex a laga mat, dansa, jägarskolan,
naviga on. Fackliga cirklar eller samhällsorienterade
cirklar är kostnadsfria för medlemmarna – avd 68 beta‐
lar kurskostnaderna. Detsamma gäller kurser i de så
kallade baskunskapsämnena; svenska, engelska, mate‐
ma k, samhällskunskap samt grunddata‐kurs.

Torsdagen den 3 oktober si er två av våra uppsökare i
Valhall och presenterar ”Kunskapens bord” mellan kl.
9.00 – 14.00. Där kan ni få y erligare informa on, an‐
mäla er eller a på studieprogram och annat materi‐
al.

Studieuppsökare:
Jaana Kuusisto (PM 3/skl 2): PM 3 ski 1‐6 samt PM 11
(inkl Blekeri) + Emb ski 1‐3
Catarina Eriksson‐Ös n (PM 12/1): PM 12 ski 1‐6, PM
11 (inkl Blekeri) + Emb ski 4‐6
Ann‐Bri Ma sson (Rullalag/skl 6 ):Förråd, Valsverk‐
stad, Brandbod, ”Transport” och H‐lab. Rullalaget ski
1‐6 samt daggruppen Emballeringen

För rena fri dscirklar och datakurser utöver grunddata
subven onerar Pappers halva kursavgi en, dock max
upp ll 450 kr. De a förutsä er dock a kursen går
genom studieförbundet ABF, oavse i vilken kommun
kursen är förlagd.

Taisto Hautala (SHSO): ÅKC o rening ski 1‐6 (inkl mek
o el) samt UH‐grupp. Kemikalielossare och Byggnads‐
avdelningen.

Den anmälan som uppsökaren tar emot är preliminär
och skickas vidare ll ABF om det inte är en kurs vi
själva anordnar. ABF kontaktar sedan den intresserade
och berä ar om förutsä ningen för kursen d v s plats,
d, ledare etc. Eller meddelar a kursen inte blir ll av
något skäl.

Anders Lidén (avd 68): UH söder inkl FU o smörjare,
Rör‐ o Mek.verkstad, El + Ski UH

PAPPERS MAGASINET NR 4

Peter Nilsson (TMP/skl 5): Sliperi, Vedlinje (inkl daggå‐
ende) och TMP ski 1‐6. UH Norr.

Roger Berglund (hamn/avd 68): Hamn
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THAILAND

Den buddistiska monarkin!
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VYKORT FRÅN THAILAND ULRIKA ENLUND

J

ag är tvärs emot alla andra, så jag åkte med min son
Marcus och hans sambo Pring ll Thailand på som‐
maren. Var lite rädd a det skulle vara för varmt, men
jag klarade värmen rik gt bra.

Från Arlanda, den 24 juli klockan nio på morgonen, flög
vi ll Suvarnabhumi, Bangkok. Sedan utan bokad bilje
direkt vidare ll Udon Thani i nord‐östra Thailand, som
ligger ca. 6 mil från Laos gräns. På flygplatsen blev vi
mo agna av glada släk ngar och vänner ll Pring, de
välkomnade oss med blommor. Vi åkte pickupbil, där
alla utom vi och föraren sa på flaket, ll en förort ll
Udon Thani, Prings familjs hem. Då var vi ute på lands‐
bygden. Vi bodde på e hotell några kilometer från
hennes föräldrars hem.
När vi skulle besöka Prings föräldrar, så fick vi an ngen
skjuts av någon av släk ngarna eller så var det a ta
den lokala bussen eller Tuktuk taxi. Bussarna är små
och ser ut som en större pickupbil med tak och har ca
14 si platser. Tuktuk taxi är som en trehjulig motorcy‐
kel med ca 4 si platser bakom föraren. De är smidiga
a åka då de lä tar sig förbi bilköer och andra hinder.
Vi vågade inte hyra en egen bil e ersom det är väns‐
tertrafik och man kör väldigt fort i Thailand.
En dag hyrde vi en stor taxibuss med go om utrymme
och var ll e zoo och en fin utsiktsplats. A vi ham‐
nade på e zoo var e språkligt missförstånd då Mar‐
cus ville se elefanter. Men han ville se dem ute i natu‐
ren, inte instängda. Vilket vi gjorde senare i Phuket.
Taxiresan kostade 4000 bath som är ca 960 kr och då
hade vi taxin i hela sex mmar. En annan dag var vi,
släkt och vänner ll Khan Kaen och ade på e akva‐
rium, en enorm statypark och e buddist tempel inne i
en liten djungel, en väldigt harmonisk plats.

Pring och Moo fiskar småräkor

E er 10 dagar flög vi ll Phuket i två dagar så jag även
hann bada i havet när jag ändå hade åkt så långt. I
Phuket så fick jag åka bakpå en vespa, jag hade hjälm i
början men e er a någon vi mö e gav e tecken på
a polis fanns längre fram, behövde tjejen som körde
ha den, annars hade hon få böter, så jag blev utan. I
Thailand behöver bara föraren ha hjälm. Det kändes
något läskigt för det var branta backar upp och ner,
men jag klarade de a med livet i behåll. Då lovade jag
mig själv a jag inte skall utsä a mig för de a någon
mer gång utan hjälm.
Sedan ll Bangkok igen för hemresa. Marcus och Pring
fick följa med så jag kom rä på flygplatsen, gaten var
det lä a hi a. Men flygresan hem tog 11 mmar,
det var rik gt långtråkigt.

Ibland tog vi tuktuk in ll Udons centrum, där fanns alla
lyxbu ker. Där tyckte ll och med vi a det var dyrt,
men på de lokala marknaderna var det istället väldigt
billigt. Priserna där låg på 100 bath (ca 24 kr) för en t‐
shirt eller e par sandaler.
Maten är väldigt god, men jag åt inte av deras delika‐
tesser som gräshoppor, larver och skalbaggar.
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Småräkor
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Na onalparken Phufoilom

Middag med olika maträ er
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Phuket Katabeach

En lokal marknad

FAKTA OM THAILAND
Huvudstad: Bangkok
Oﬃciellt språk: Thailändska
Area: 514 000 km²
Statsskick: Kons tu onell monarki
Folkmängd: 67 089 500
Valuta: Baht
Lands nummer: 66
Landskod: TH
Buddis skt tempel
PAPPERS MAGASINET NR 4
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NR 3 KRYSSLÖSNING

B
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Vinnare av kryss nr 3 är:

R

1: pris Hans Koivisto, ÅKC
2: pris Linda Haglund, ÅKC

Gra s! Ni kan hämta erat pris på fackexpe‐
di onen i Röda Villan.

MUMSBITAR
Spröda maränger
Du behöver:
1 st äggvita
2.5 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk hjorthornssalt
1 msk pota smjöl

Vispa äggvitan ll hårt skum med elvisp. Tillsä sock‐
er, vaniljsocker, hjorthornssalt och pota smjöl och rör
ihop all hop försik gt med en sked ll en jämn smet.
Klicka ut smeten på en plåt med bakplåtspapper. Tänk
på a ha lite avstånd mellan klickarna e ersom de
växer i ugnen.

Klicka ut små klickar så a det blir ca 30 st så blir de
lagom stora ‐ färre klickar ger större maränger.Grädda
mi i ugnen i 125 grader i 40 minuter. Servera gärna
marängerna ll glass, på bilden är det blåbärsglass.
Vispad grädde, banan och chokladsås är också go ll.

Styr
AVD
KO
HKO

KALENDARIUM 2013

STYR

AVD

KO‐träﬀ

HKO‐träﬀ

02 okt

09 okt

27 sept

13 sep

06 nov

13 nov

29 nov

15 nov

11 dec
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Anmärkningar

Styrelsemöte
Avdelningsmöte
Kontaktombud
Huvudkontaktombud

Tid

Distriktsmöte

07‐08 okt

Verksamhetsplanering

25 oktober

Förbundsmöte

20 ‐ 21 nov
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KRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM

D

Bland de inlämnade rä a svar kom‐
mer vi lo a ut:

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 :

1: pris 2 st trisslo er
2: pris 1 st trisslo

avd.68@holmenpaper.com
1
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Vågrä
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33
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B N

7. U yllnadsskådis
8. Det var en tysk, en norrman och…
10. Kröson
11. Mellan Europa och Asien
13. Står på vissa lastpallar
14. Sollidens scen
16. Skyddas av LAS
19. Bo
21. Längst i Frankrike
22. Kväsa
23. Sommarplågans hem
24. Kärra från Nippon
27. Före DVD
28. Gjorde ”Vampyrernas na ”
31. Mest inne
33. Nu o ast trådlös
34. Skrev texter ll Mando Diao!!

Lodrä
1. Liten box
2. Småhus
3. Blixtvisit
4. Jäkt
5. Bolagets färdigblandade
6. Tupp
9. Känd cykelsparkare
10. Förste FN‐chefen
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12. Armod
15. En av fyra under ko
17. Collegetröja
18. På svensexa
20. Höglund med stora frisyren
21. Team
23. Krokodilens är stort
25. Gjorde ost

26. ”Dambas”
29. Kindtand
30. Somliga går med trasiga
32. Ballad
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