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VÅR STYRELSE

Ordf. har ordet:
Ett nytt sportcentrum
projekteras! Kommer inte
vår 30-åriga dröm att förverkligas den här gången,
kan vi lika väl skrota idén
för gott! Den här gången
kommer politiker från S,
M, och C att dra åt samma håll utan att behöva
plocka politiska poäng!
De enda som vinner kommer att bli Hallstaborna!
Vi behöver bygga mera
bostäder i Hallsta. Idag
finns ca 14 tomma lägenheter. De flesta är
3:or.Vad vi behöver är
1:or och 2:or för ungdomarnas skull!
Sid 2.

Foto: Ulrika Enlund

Här syns avdelningens styrelse på grönbete, det vill säga
planeringsträff i Syninge.Det är:
Anders Lidén, Peter Nilsson, Joakim Eriksson, Jaana
Kuusisto, Patrik Lundberg, Aleksandar Srndovic, Roger
Berglund, Kerttu Hauta, Taisto Hautala och Patrik
Hedenström.
På bilden saknas: Mikael Holmberg, Lillemor Karlsson och
Therese Eriksson. Stenklotet längst fram är ren dekoration. (Se även sid 11!)

www.avd68.com
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Bolagsstämman:
Han sa bl a att den egna
delen skog är betryggande med en självförsörjningsgrad på ca 50 %,
men att man ändå måste
göra allt för att få fram
grenar och toppar - det är
den enda möjligheten att
skydda massaveden prismässigt.
Sid 10.

Ordföranden
har ordet
Medlemskapets värde

Kamratskap

Man ställer sig ofta frågan om medVi följer noga hur situationen utvecklas på fabriken för
lemskapets värde! Vad får jag för att
våra nio kamrater som omplacerades från emballeringjag är med i facket? En klok männien. I skrivande stund vet vi att två av dem kommer tillska har definierat ett klockrent svar!
baka till resursgruppen. Det betyder att vi måste se till
Du får ingenting! Men det är inte det
att de får en ny möjlighet att jobba skift och att de unsom räknas. Det som är viktigt är
der den tiden de är i resursgruppen behåller OB- tillägvad du slipper! Och det du slipper är att du slipper bli
get. Viktigast av allt är att de får en permanent omplautpressad av arbetsgivaren. De ska inte dumpa din lön
cering där de kan hitta lugn och ro. Vi som tar emot
genom att spela ut dig mot någon annan. Med andra
dem måste hjälpa dem att lyckas i den nya omstarten.
ord de ska alltid betala rätt lön till dig! De ska inte
De ska känna sig välkomna oavsett till vilken avdelbyta ut dig bara för att du är gammal, sliten av mångning de kommer. Vi ska inte glömma att det handlar
årig trogen tjänst eller sjuk. Du slipom kunniga kamrater som saknas på
per utsättas för diskriminering oav- ”Det som är kvar att emballeringen idag.
sett kön, sexuell läggning och oavsett i vilket land du är född. Dina rät- förhandla är den lo- Samhälle
tigheter fastställda i det kollektiva kala potten (0,7%).
En positiv anda smyger sig in i Hallstaavtalet ska du garanteras! Därför ska
Vårt krav är att de vik! Det känner man på långt håll. BruDu vara med i facket!
kets expanderings- planer satte fart på
Att få tandvårdsförsäkring eller ca 148 kr läggs på
tankar och idéer. Man blåste liv i Hallhemförsäkring hos Folksam är bara
statorget genom invigning av den nya
grundlönen.
Dessbonus!
Gallerian! Trevlig restaurang med fin

Avtalet

utom kräver vi att
arbetsgivaren ytterligare lägger 152 kr
(pengarna utanför
potten) på grundlönen.”

mat och rimliga priser lockar mer och
mer av besökare.
Ett nytt sportcentrum projekteras!
Kommer inte vår 30-åriga dröm att förverkligas den här gången, kan vi lika
väl skrota idén för gott! Den här gången kommer politiker från S, M, och C
att dra åt samma håll utan att behöva
plocka politiska poäng! De enda som
vinner kommer att bli Hallstaborna!
Vi behöver bygga mera bostäder i Hallsta. Idag finns
ca 14 tomma lägenheter. De flesta är 3:or.
Vad vi behöver är 1:or och 2:or för ungdomarnas
skull! Vill vi behålla dem kvar på orten måste vi ha
tillgång till hyresrätter med rimliga hyror! Tyvärr så
räcker det inte bara med lägenheter, jobb måste skapas! Något stort företag flyttar inte till Hallsta. Vi måste hjälpa till och uppmuntra de som vågar starta mindre
företag. Det gör vi om vi troget upphandlar både service och varor på orten!
Vill passa på och önska Er alla en trevlig och vacker
sommar!
Aleksandar

Nytt avtal med Skogsindustrierna är
klart!
Vi kan känna oss ganska nöjda!
Den generella påslaget är högre en
de tidigare åren. Nyheten är införandet av jämställdhetspotten.
Det som inte har gått hela vägen är
den 8-de ATK dagen. Istället fick vi
en bra reglering av uttagandet av ATK-dagar. Den
nya skrivelsen tryggar bättre möjligheten att ta ut ledighet när man verkligen behöver.
Mer om avtalsuppgörelsen kan ni läsa på hemsidan
under ”information/avtal”.

Det som är kvar att förhandla är den lokala potten
(0,7%). Vårt krav är att de ca 148 kr läggs på grundlönen. Dessutom kräver vi att arbetsgivaren ytterligare lägger 152 kr (pengarna utanför potten) på grundlönen. Det tycker vi är rimligt med tanke på att fjolårets vinst uppgick till ca 269 miljoner kr. Vi klarade
ägarens uppsatta krav. Nu är det ägarens tur att visa
förståelse för vårt mål att klättra uppåt på Pappers interna löneliga. Snäll eller snål!
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Krönika
Erik Asteving
Folkhemstankar.
(2007.04.01)

Robert
Nyberg

Att det är stor skillnad på att bygga upp och att
riva ner ett samhälle, det framgår väl allt klarare
för honom eller henne som har tillräckligt öppna
ögon att se med?
Jag syftar då inte minst på den privatiseringsfeber som alltmer drabbar och breder ut sej över riket anförd av en sanslös, onyanserad regering
som, dolt eller tämligen öppet, alltid har avskytt
folkhemstanken i grunden.
Som motvikt till det är det väl tid att ägna en liten tankestund åt dom som slet hårt för att bygga
upp det Sverige som alltför många av oss alltför
länge har tagit för givet, innan en ny tid, som är
en återuppbyggnadens tid, väntar på oss? Men
pallar vi det trycket?

ingår även Göran Gabrielsson och Rachel Molin
med fräna, fräcka imitationer tillsammans med
ytterligare en kille som lystrar till förnamnet
Mattias och ett efternamn som jag inte har uppfattat i sin helhet och därför utelämnar här. Och
han, denne just här nämnde Mattias, han delar
programledarskapet tillsammans med här tidigare
nämnde Erik Blix.
Inslaget sänds vid två tidpunkter varje söndag.
Först då på förmiddagen i timme två som börjar
10.03 ungefär och sen sent på kvällen vid tidpunkten 23.07 cirka.
Det är åtminstone en högtidsstund för en sån
här besk typ som han som nu närmar sej sin avslutning och sin underskrift för den här gången.

Satir som bits…
Varje söndag, när som det är möjligt, lyssnar jag
till ett ständigt förekommande satirinslag kallat:
"Public Service" som ingår i en större programform i radions program 1, som i sin tur kallas för:
"God morgon, Världen!"
Det är ett inslag som, till skillnad från det mesta
som presenteras oss, är bitande satir som har sin
udd riktad mot alla män och kvinnor som har nån
form av makt i vårt samhälle.
Förutom min gamle favoritsatiriker Erik Blix så

Erik A

Robert Nyberg
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Info
förvaltare, liksom vilket bolag som skall få ta
hand om icke-väljarnas pengar.
Här nedan följer en ungefärlig beräkning av
hur mycket avtalspensionen ökar med den nya
uppgörelsen, vid en årlig reallöneökning på 2
procent:

Det nya pensionsavtalet.
En uppgörelse har träffats mellan LO och
arbetsgivarorganisationen "Svenskt Näringsliv". Den innebär att de privatanställda arbetarnas pensioner äntligen kommer
ikapp tjänstemännens.

Ålder idag
20 år
30 år
40 år
50 år

– Därmed har en gammal klasskillnad försvunnit,
säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson till
LO-Tidningen (nr 14).
Det handlar om avtalspensionen, ett komplement till den allmänna pensionen. Ungefär 1,5
miljoner arbetare berörs.
Enligt det gamla avtalet betalade företagen in
en avgift på 3,5 procent av den anställde arbetarens lön till pensionen. Detta oavsett hur hög lönen varit.

Inkomst per månad
20 000
30 000
+900
+5 600
+680
+4 200
+450
+2 800
+230
+1 400

Även premiebefrielseförsäkringen förbättras i den nya uppgörelsen. Det är den försäkring
som går in och betalar pensionspremierna när
man är föräldraledig, sjukskriven eller har sjuk-/
aktivitetsersättning eftersom man då inte har lön
från sin arbetsgivare.
När det gäller föräldraledighet vid barns födelse ökar t ex premiebefrielsetiden från 11 till 13
månader.

Det nya är att avgiften höjts till 4,5 procent och
att vid en lön över 28 700 kr i månaden ökar avgiften till 30 procent! Dessa avgifter är desamma
som privattjänstemännen fick igenom förra våren.
De höjda premierna är tänkta att leda till höjda
avtalspensioner.
Anledningen till att premien och avtalspensionen ökar så dramatiskt vid just 28 700 kr är att
där ovanför (7,5 inkomstbasbelopp) förbättras
inte den allmänna pensionen. Cirka 75 000 LOmedlemmar berörs av just denna förbättring. Den
här kompensationen finns redan hos tjänstemännen.
Nytt är också att pensionsavgifterna för LOmedlemmarna kommer att börja betalas först när
den anställde fyllt 25 år. I det gamla avtalet var
det 21 års ålder som gällde.

(Källor: LO-Tidningen nr 14 och infobroschyr
från "Facket försäkrar")
Börje N

Reformen tar dock tid att genomföra. Premierna kommer att höjas successivt under en femårsperiod. Först 2012 är villkoren fullt jämförbara
med tjänstemännens.
I höst kommer LO:s och Svenskt Näringslivs
gemensamma Pensionsnämnd att upphandla vilka
försäkringsbolag som skall vara valbara pensions-

Robert
Nyberg
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Reportage
Det var ABF/Norrtäljes fackligt-politiska
kvällskurs som avslutade sina studier
med ett besök i Litauen. Besöket fick
bland annat till följd att Hallsta Pappersbruk och PM3 skänkte ritpapper till barnhemmet som omnämns i artikeln.

Besök i Litauen

E

fter en femtio minuters resa med propellerplan mellan Arlanda och Riga samt en två
timmars bussresa in i Litauen, anlände vi till staden Siauliai där vi skulle bo.
Andra dagen besökte vi ett statligt barnhem
som öppnades 1992. Barnen var mellan 3-18 år
och alla har föräldrar som blivit fråntagna vårdnaden av dem på grund av missbruk. Några brukar adopteras av utländska par. Litauerna själva
föredrar att adoptera föräldralösa småbarn.
Barnen verkar väldigt väluppfostrade, kanske
för mycket.
Vi besökte även en TV-fabrik denna dag. Där
arbetar 800 man tvåskift med att slutmontera TV
- och DVD-apparater som kommer från Asien
som halvfabrikat. Det är mest kvinnor som arbetar vid det löpande bandet utom på ett ställe där
det bara sitter män (säkert ett lugnt ställe med
bra lön). I övrigt går männen mest runt och drar
på pallvagnar mm.
Mitt intryck var att det var mycket personal
men inte så uppdrivet tempo.

fär som i Sverige liksom ett slags husläkarsystem. Dessutom fick vi veta att 80% av folket är
katoliker och att studiecirklar förekommer.
Den tredje dagen besökte vi själva kommunen.
Där berättade man att Socialdemokraterna som
bildades i slutet på 1800-talet är största parti.
Ett stort antal olika projekt, bland annat ett avloppssystem, finansieras med EU-pengar. Det
finns även många utländska företag här.
Den här dagen besökte vi även facket som här
heter PSS och startades 1993. Det är en självständig organisation som samordnar de olika
facken ungefär som LO. De hoppas kunna förändra bilden av facket och bli accepterade som
en trovärdig motpart att förhandla med.
Om det finns starka fackföreningar på ett företag följer arbetsgivaren de lagar som stödjer arbetarna. Annars kan bolagen till exempel sänka
lönerna. Vad gäller arbetsmiljöfrågor kan man
vända sig till myndigheterna.
Fackavgiften är 1% på lönen men A-kassan hör
ej ihop med facket.
Det är ganska svårt att jobba fackligt i Litauen,
arbetarna är ofta tysta och kräver inte sin rätt.
Man får dock ledigt för fackligt arbete om det
finns fackförening på arbetsplatsen. Det finns bra
lagar men arbetarna saknar ofta kunskap om dessa.
Facket måste driva på för att det skall tecknas
kollektivavtal på en arbetsplats. Positivt är att
många unga företagare uppmanar sina anställda
att bilda fackförening. Utländska arbetsgivare är
däremot mest intresserade av att få billig arbetskraft.
Patrik H.

Vi besökte även Svenska Institutet denna dag.
Där fick vi veta att det finns barnbidrag, att man
går i grundskolan i tio år, att föräldrapenningen
varar i 52 dagar, att det finns sjukpenning unge-

Barnhemsbarn i
Litauen
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ÄPPLET
Information från
studiekommittén

besked om ett intensivt halvår.
Vår traditionella uppsökarträff sker fredagen
den 31 augusti på Folkets Hus i Hallstavik. Det
betyder att studieuppsökeriet kommer igång ca 15
september och 3-4 veckor framåt.
Vi hoppas då också komma igång med studiecirklarna kring roslagens industrihistoria som

Studieinformation

I

förra PappersMagasinet rapporterade vi lite
om vårens aktiviteter och då kan det passa bra
att börja med en summering av vad som timat sedan dess.
…Vår nye kassör har genomgått en grundutbildning för försäkringsrådgivare på 3 x 1 dag och när
du läser detta har han förhoppningsvis även deltagit i förbundets ekonomiutbildning på Lastberget
i Bålsta. Den utbildningen har en fortsättning i
höst då kursen delar sig i en kassörs- och en revisionsutbildning.
…Den 11 maj åkte 12 medlemmar in till förbundskontoret i Stockholm för studiebesök och
frågestund med ”förbundshöjdarna” bl a fick de
träffa Jan Henrik Sandberg, vår förbundsordförande som valdes på kongressen i höstas.
En arbetsmiljökurs – mini-BAM – har genomförts under maj, 11 personer deltog.

Norrtelje Tidning den 16 maj:
av

ABFs årsmöte hölls den 24 april och 68:an
deltog med 10 ombud, bl a hade vi en motion att
försvara. Den handlade om ABFs närvaro i Hallstavik och den fackliga kompetensen på ABFexpeditionen. Dåvarande ABF-styrelsen hade yrkat avslag men efter en relativt lång debatt överfördes motionens att-satser till de riktlinjer somABF har att arbeta för. Detta var en bra lösning
tyckte vi.
Årsmötet valde också en delvis ny styrelse och
en ny ordförande. Ulrika Falk (Rimbo), som till
vardags arbetar på LO, blev ny ordförande. Anders Fransson som vi nominerat blev ny vice ordförande. Dessutom omvaldes Agneta Persson
Sundblad (ingår i VU) och Sven Olov Jansson till
en ny period i styrelsen och Taisto Hautala kom
in som ny ledamot. Den nya ledningen har redan
låtit höra av sig och har i Norrtelje Tidning protesterat mot regeringens förslag att slopa korttidsstudiestödet.
Eftersom detta är en mycket viktig fråga för
många LO-medlemmar har vi valt att presentera
deras insändare här intill.
En utblick mot hösten (den är snart här!) ger

olika skäl inte blev av förra säsongen. Nu finns en
kursledare vidtalad och även gästföreläsare. Troligen kommer den att gå dagtid mellan kl 13.00 16.00 och på fem träffar. Kursen kostar inget men
en mindre avgift kommer att tas ut för de som vill
erhålla den fina kursboken. Är du intresserad hör
av dig till undertecknad eller Ulrika på exp.
Den 12 september anordnar avd 68 en utbildning för fanbärare. Ett hedersuppdrag som ofta
glöms bort när man planerar för funktionsutbild-
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ningar. Hans Ravelius från Stockholm kommer
till vår hjälp och till denna halvdagskurs kommer
vi även att bjuda in andra intresserade organisationer.
Eventuellt blir det även en fortsatt utbildning i
förhandlingsfrågor av våra kontaktombud/
linjeförhandlare under oktober/november.

Grattis…
…till de tre före detta pappersarbetare vid
Wargön som äntligen (den 15 maj) fick
sin Parkinsons sjukdom klassad som arbetsskada.
Det är sammanlagt 19 personer som drabbats av
sjukdomen efter att de på 1960-talet arbetade
med det kemiska preparatet difenyl.
1970 slutade Wargöns Bruk att använda difenyl efter att en pappersarbetare i Finland dött
(!) Man ansåg alltså
att ämnet var häl”Bland annat ansovådligt.
litades statistiDet har nu gått sex
ker som konstaår sedan de tre före
detta Wargö-arbetarna terade att det
började strida för att inte kan vara en
få sin Parkinsons
slump att 19 persjukdom klassad som
soner, som alla
arbetsskada. Socialförsäkringsnämnden i jobbat med diVänersborg gav dem fenyl, drabbats
rätt men försäkrings- av Parkinsons
kassan överklagade
sjukdom.”
till länsrätten och
vann.
Flera experter gav
Wargö-arbetarna rätt. Bland annat anlitades statistiker som konstaterade att det inte kan vara en
slump att 19 personer, som alla jobbat med difenyl, drabbats av Parkinsons sjukdom.
Den 15 maj i år tog kammarrätten i Göteborg
upp fallet och gav alltså de tre rätt: deras Parkinson är orsakad av att de arbetade med difenyl på
60-talet.
Nu är det bara att hålla tummarna för att försäkringskassan inte överklagar kammarrättens
beslut. Det är ju inga orimligheter som de tre begärt. Inga 500 000 000 kr i avgångsvederlag
(som Percy Barnevik) eller landshövdingsposter
(som diverse avdankade politiker), utan endast
att få sitt lidande klassat som arbetsskada.
Börje N.

När det gäller förbunds- och LO-kurser hänvisar vi till vår hemsida under ”Studier” men två
utbildningar vill vi puffa för redan nu. Det gäller
dels en FiP II-kurs i Gävle-Daladistriktet, Älvkarleby närmare bestämt. Denna kurs är för dem som
genomgått FiP-en (Förtroendevald i Pappers)
lokalt här i Hallsta men ännu inte gått fortsättnings-kursen. Datumen för FiP II:an är 2-4 oktober (steg 1) samt 6-8 november (steg 2).
Den andra kursen är vår populära ungdomskurs
som hittills alltid gått i Avesta men i höst kanske
förläggs till Gävle. Den äger rum 7-9 november
och är öppen även för dem som deltagit tidigare,
kursen innehåller en steg-2-del för de som vill gå
en fortsättning. Målgruppen är ungdomar upp till
30 år.
Till sist vill vi bara meddela att det finns chans
för någon avdelning på bruket att anmäla en
grupp anställda till en grundläggande miljöutbildning – mini-BAM – under hösten. Det är en fördel om man kommer ett gäng från samma arbetsplats för då har man stora möjligheter att anpassa
kursen till de lämpligaste tidpunkterna för respektive arbetsplats. Hör av er med frågor och anmälan till Taisto Hautala, tel 26953.
Ha en skön sommar och på återhörande snart
igen!
Studiekommittén genom
Roger B.
Roger Berglund, tel 26952
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Följande citat är hämtade ur LO-Tidningen

kare och hela den statliga sektorn, men huvudlinjerna
kan sägas vara identifierade och priset för arbetsfreden
möjligt att fastställa.
Vägen till arbetsfreden har haft relativt få störningar.
Inte ens flygkonflikten med kabinpersonalen, byggnadsarbetarnas tredagarsstrejk eller elektrikernas och
gruvarbetarnas korta konflikter ändrar bilden. Råskället på LO och dess förbund från arbetsgivarna inom
Svenskt Näringsliv, i både högtidstal och otaliga debattartiklar, rimmar illa med verkligheten. ”
”Lönebildningen har i stället bestått eldprovet och
levererat avtalade löneökningar som är rimliga i en het
konjunktur.
Tommy Öberg”

Nr 20 den 1 juni.

”Debatten frikopplad från
verkligheten
ANALYS. Debatten om den pågående lönerörelsen
lever sitt eget liv, frikopplad från utvecklingen på lönemarknaden. I takt med att avtalen skrivs under och
lugnet breder ut sig intensifieras debatten. Skärpan i
tonfall och utspel snarare ökar än minskar .
Med löner och villkor färdigförhandlade för runt två
miljoner löntagare kan slutet på avtalsrörelsen skönjas. Kvar finns visserligen (1/6) bland annat lärare, lä-

ABF i Häverö. 1964 efterträdde han Roine Carlsson som
ordförande i Hallstaviks Fackliga Centralorganisation
(FCO), en post som han upprätthöll fram tills dess Hallstaviks FCO gick samman med Norrtälje 1971.
Under fem år, mellan 1970-74, var Gunnar vice ordförande i avdelning 68. Han var till och med ordförande en
kort period i glappet mellan den hastigt bortgångne Allan
Flink och den återvändande Johnny Karlson. Gunnar var
även verksam inom Verkstadsklubben på bruket.
Vid ungefär samma tid som Gunnar blev pensionär startade avdelningen upp arbetet med en jubileumsskrift inför
68:ans 75 års firande 1990. Gunnar kom omedelbart in i
det projektet och deltog med stor entusiasm. Boken blev
inte klar till 1990 utan i dess ställe gjorde ”historikgruppen” en skärmutställning på Folkets Hus, som senare
visades även på Valhall. Boken kom ut 1993 – efter 8 års
arbete – och Gunnar var med på hela resan.
Pensionärstiden blev dock inte helt oproblematisk.
Gunnar drabbades av en mindre stroke och fick till följd
av detta bl a problem med talet. Han fick också diabetes
och blev tvungen att i 13 år åka på regelbundna dialyser,
3 ggr i veckan, till Stockholm. Trots detta var Gunnar
glad och optimistisk och blev aktiv inom Norrtälje Afasiförening där han utförde ett viktigt arbete i styrelsen.
Med stolthet följde Gunnar också barnbarnens framfart
i skidspåret och avdelning 68 har till minne av Gunnar
satt in ett mindre belopp på HSK:s skidskyttesektions bg.
368 – 2929.
Vid begravningen representerade avd 68 med styrelseledamoten Roger Berglund och fanbäraren Lars Pettersson, även förre ordföranden Johnny Karlson deltog.

Gunnar Hagström
till minne

F

redagen den 18 maj flaggade Pappers avd 68 på
halv stång, orsaken därtill var att den dagen begravdes f d bruksarbetaren Gunnar Hagström.
Gunnar föddes i Norrtälje i oktober 1920. Den 3 mars
1956 fick han anställning på Hallsta Pappersbruk, på
instrumentavdelningen. Där blev han kvar i drygt tjugo
år för att i september 1976 övergå till en tjänst på förrådet. Där blev Gunnar kvar till sin pensionering sista september 1985.
I början av 60-talet satt Gunnar med i styrelsen för

Roger B
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Arbetsmiljörapport
våren 2007

installerade. Vi har ändå sett i statistiken att de
sista två tre åren så har de långtidssjuka ökat i
antal. Tidigare var de mellan 40 - 45. Idag så ligger vi mellan 45 - 50.

F

ör oss har inte det här året börjat så bra. Vi
har hela 8 st olycksfall och målet är 10
olycksfall på hela året så trenden är inte bra.
Nollolycksfall har vi 30 st och här är trenden
som förra året, men man ser att det händer många
skador, vi har haft flera incidenter med kemikalier. Det är allvarligt, så vi får försöka med att börja informera och utbilda i beteendesäkerhet för
hela organisationen om vi ska få ner skadorna till
riktigt låga nivåer.
Tillbuden har ökat från 75 till 100 och det är ju
bra för då har vi möjlighet att jobba ännu mera
med det förebyggande.

Projekt: Vi har förprojekt på rullhantering.
Man tittar på en helt ny linje för rullarna och
man hoppas att få beslut till hösten som är positiva för en ny rullhantering.
Inför vecka16-stoppet så hade vi skyddsombudsträffar med arbetsledarna, vi gick genom säkerhetsrutiner och vad man skulle tänka på under veckan.
Sådana här träffar ville både arbetsledare och
skyddsombud att vi ska fortsätta med inför större stopp.
Vi såg att både skyddsombuden och arbetsledarna var mera aktiva i säkerhetsfrågor nu än tidigare. Detta är bra och vi klarade oss bra från
skador.
Vi hade några olycksfall med entreprenörer
men inga riktigt allvarliga.
Taisto Hautala

Rehab & Hälsa: Där håller vi på att diskutera
med företagshälsovården och personalmännen om
bra rutiner.
Statistiken för långtidssjuka gör vi själva tillsvidare men vi har kommit så långt att företaget
kommer att göra detta när alla nya datasystem är

sjukskrivningar.
Diagnoserna har valts ut efter hur vanliga de är,
inte efter hur lätt det är att ange rätt sjukskrivningstid. Det betyder att arbetet med riktlinjerna, där Socialstyrelsen har engagerat över 70 läkare, har hunnit olika långt för olika diagnoser.”

Saxat ur LO-tidningen nr 20 den 1 juni:

”Två sjukmånader för hjärtinfarkt
En till två månaders sjukskrivning räcker
vid en vanlig hjärtinfarkt, enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen nu tar fram. Ett
pionjärarbete som redan väcker intresse i
andra länder.

”FAKTA: Ur riktlinjerna
• Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer: Arbetsförmågan är nedsatt i 14–28 dagar. En del patienter kan börja jobba då, men för de flesta är deltidssjukskrivning i ytterligare 14–28 dagar lämpligt.

Den 1 oktober vill regeringen att riktlinjerna för sjukskrivning ska vara klara, och Jan Larsson, biträdande
chef för Socialstyrelsens enhet för medicinska riktlinjer och prioriteringar, börjar få bråttom. Riktlinjerna
ska omfatta sjukskrivningstiden för 80 diagnoser, från
benbrott till utmattningssyndrom. Psykiska sjukdomar och åkommor i rörelseorganen blir de största
grupperna. De omfattar omkring 60 procent av alla

Ur riktlinjerna för höft- och knäledsartros:
• Vid arbete som inte belastar knän eller höfter i
någon större omfattning behövs inte sjukskrivning
alls, oavsett hur svår artrosen är.”
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Info
kapitalet i koncernen delas ut, alltså motsvarande 70 %
av 2006 års nettoresultat. Detta följer då den fastslagna
policyn att dela ut 5-7 % av det egna kapitalet. Holmen
ska dessutom ha en stark finansiell ställning.
Styrelsen bedömning var att den finansiella ställningen skulle vara fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget
även framöver skall ha förmåga och möjlighet till
eventuellt nödvändiga investeringar.
Valberedningens föreslog även att Fredrik Lundberg
skulle väljas till styrelsens ordförande. Ordföranden
informerade stämman om vilka uppdrag de övriga föreslagna kandidaterna hade i andra företag.
De lokala arbetstagarorganisationerna, hade enligt
lag om styrelserepresentation för de privatanställda,
redan tidigare utsett sina ledamöter.
Ordföranden riktade ett varmt tack till Arne Mårtensson, som lämnar styrelsen där han ingått sedan
1991.Ordförande riktade dessutom ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete
under verksamhetsåret 2006.
Omedelbart efter ordförandes slutord vidtar de vassa
armbågarnas kamp. Det är då aktieägarna efter lång
väntan får sträcka ut i steg och stundom med spetsiga
käppar kämpar på i riktning mot borden där den serverade alkoholfria, valfria drycken, frukten och leverpastejsnittarna i vitt eller fullkorn i ögonblicket tycks
hägra starkare än vilken aktieutdelning som helst.
Anders Lidén

Holmens årsstämma 2007.

H

olmens årsstämma 2007 hölls den 28 mars i
Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.
Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade
stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag att även vara ordförande vid stämman.
Den justerade och godkända röstlängden visade att
antalet företrädda aktier uppgick till 48 417 415.
Verkställande direktören Magnus Hall höll sedan
ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2006 och utvecklingen
för de olika affärsområdena. Han sa bl a att den egna
delen skog är betryggande med en självförsörjningsgrad på ca 50 %, men att man ändå måste göra allt för
att få fram grenar och toppar - det är den enda möjligheten att skydda massaveden prismässigt.
2006 var ett torrår, men trots en blöt höst så blev
energin rekorddyr. Dock är 85% av nettoelen prissäkrad tom 2012.
Även medarbetarundersökningen omnämndes under
anförandet.
I anslutning till framförandet visades en film med
bilder och intervjuer från uppstarten av den nya pappersmaskinen i Madrid.
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om
förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får
ske av högst 10 % av aktierna i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden
gavs av årsstämman året innan.
Arvodet till styrelsen föreslogs att utgå med 2 475
000 kr, varav till styrelseordföranden 550 000 kr och
till övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är
anställda i bolaget till 275 000 kr. Det innebar omkring en tioprocentig ökning.
Styrelsen för Holmen AB föreslog att årsstämman
2007 skulle besluta om en utdelning av 12 kr per aktie, totalt 1 017 mnkr. Det är en ökning med 1 kr per
aktie jämfört med föregående år. Den föreslagna utdelning ska vara försvarlig med hänsyn till vad som
anges i aktiebolagslagen.

Robert
Nyberg

Utdelningen innebär att ca 6 procent av det egna
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Årsmötet
J

a, så hölls det då årsmöte i avdelningen. Det
var den 20 mars som det gick av stapeln i
Folkets Hus.
Före årsmötesförhandlingarna underhöll Sara
Wikström och Sven Fredriksson med sång och
musik. Sven spelade Gitarr, dragspel och munspel och Sara, som av Sven även kallades
"Roslagens Ewa Cassidy", sjöng ur blandad repertoar bl a sånger av Cornelis och Birger Sjöberg. Mötesdeltagarna käkade under tiden smörgåstårta och drack kaffe så det stod härliga till.
Sedan leddes årsmötet, i ett rasande tempo, av
erfarne Johnny Karlsson. Verksamhetsberättelsen lades som vanligt till handlingarna och årsmötet valde enligt valberedningens alla förslag.
Intresserade kan läsa resultatet i årsmötesprotokollet på fackexpeditionen.
En ny regel i stadgarna till tandförmånen infördes också.
Den inbjudne gästen, f d förbundssekreteraren
Bengt Hallberg, rapporterade om läget i avtalsförhandlingarna och berättade litet om vad han
sysslar med numera; bl a ett utredningsuppdrag
för LO och rehab-anläggningen i Marbella.
Börje N.

Aktuell styrelse.
Efter årsmötet ser aktuell styrelse ut enligt följande:
Joakim Eriksson, ordförande.
Aleksandar Srndovic, vice ordförande.
Patrik Hedenström, kassör.
Anders Lidén, vice kassör och sekr.
Roger Berglund, studieorganisatör.
Patrik Lundberg, styrelseledamot.
Jaana Kuusisto,
-"Mikael Holmberg,
-"Peter Nilsson,
-"Lillemor Karlsson, styrelseersättare.
Kerttu Hauta,
-"Taisto Hautala,
AHSO* och adjungerad.
Therese Eriksson,
-"*) AHSO = Arbetsställets huvudskyddsombud.

Här tackar ordförande Joakim Eriksson
avgående Gunilla Humell-Erkas för
hennes tid i styrelsen
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Bildreportage
Skrotets väg
Bilder: Annika H. Text: Erik A.

1. Genom gryningsöppna majgrindar i närheten
av dom alltmer sommargrönskande träden
börjar den nu, vår utfärd. Följ med om Du vill!
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UPPTÄCKTEN AV EN SOMMARGÄST…
2. Väl ditkomna upptäcker vi en gäst från Måseskär
som i likhet med oss förmodligen är på en tillfällig visit.

LÖSNING AV TILLFÄLLIG BOSTAD...
3. Men eftersom den tydligen ska stanna lite längre än vi
Skapar den sej ett tillfälligt hem lite vid sidan om den här
skrotgårdens huvudsysslor.

APROPÅ DET…
4. ”Skulle den här kuren
kunna fungera som sommarbostad för nån med minimala
utrymmesbehov?”
Undrar han, den förbipasserande tänkaren.

FORTS.
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FÖRBRUKADE FILTAR.
5. Förbrukade filtar närmar sej här den sista vilan.

ETT BAD FÖR TÄNKAREN…
6. Ett bad för tänkaren att fundera över och på...
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HUR TIDENS TAND BITER…
7. Tidens tand biter svårt i allt och alla.
8. I LIKHET MED
MANNEN på fotografiet här, stänger även
undertecknad sina
grindar inom kort. Men
först vill han, som givetvis är jag, avsluta
med ett sedvanligt:
”Hej då och väl mött
en annan gång!”
Erik A.

SLUTCITATET.
”Det är ett smutsigt jobb. Men nån måste göra det.”
Okänd tänkare.
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KULTUR
Svenskt Näringsliv - gissa om det kommer att
hända saker framöver.
I Rüsselsheim och Trollhättan spelade General
Motors ut bilarbetarna i Tyskland och Sverige
mot varandra. Den finsksvenska koncernen StoraEnso försökte genomdriva radikala för-sämringar
i de finska kollektivavtalen. Finska Pappers tog
striden och svenska Pappers förstod konsekvenserna och gick ut i sympatiåtgärder.

Striden i Figeholm.
"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin
under några omständigheter arbeta på
sämre villkor eller till lägre lön än det vi
nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så
måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!"

På pappersbruket i Figeholm, i östra Småland, har Pappers tecknat kollektivavtal varje år
sedan 1933. Tillverkningen har bestått av presspan en mycket hård kartong som är resistent mot
olja och lösningsmedel. Används bl a vid byggen
av transformatorer. ASEA tog över verksamheten
på 1970-talet.
ABB, som numera äger Figeholms bruk, ombildade bruket till ett annat bolag och anslöt den nya
bolagsbildningen till Teknikföretagen. Därigenom trodde man sig kunna tillämpa det betydligt
billigare Teknikavtalet-Metall på verksamheten
vid Figeholm. Detta var inget annat än ett nytt
försök att hitta vägar för att pressa ner löner och
andra arbetsvillkor för arbetarna. Det är så här
Svenskt Näringslivs taktik ser ut - att hitta de svaga länkar där det går att byta ut ett gällande kollektivavtal mot ett billigare alternativ.
Samma historia i en annan form upprepades i
striden runt salladsbaren i Göteborg. Där såg
Svenskt Näringsliv chansen att opinionsmässigt
vinna poänger genom att spela ut det stora dumma facket mot den lilla duktiga entreprenören syftet var dock att tala om att det går minst lika
bra att driva företag utan kollektivavtal.
Nåväl - i Figeholm tog pappersarbetarna med
stöd av förbundet strid för att behålla sitt existerande avtal. Kampen blev hård och många personer utsattes för ett enormt psykiskt tryck och frågan gick hela vägen till Arbetsdomstolen. Pappers
vann en knock-out seger.
Om detta berättas i boken "Figeholm - om arbetsgivaren som brände sig på Pappers" skriven

V

i lever i en tid när mycket av det vi kanske
trodde var självklart - inte längre är det.
¤ En skola med lika villkor för alla
¤ En trygghet vid sjukdom och arbetslöshet
¤ Bostaden som en social rättighet
¤ En ekonomiskt tryggad ålderdom
En efter en naggas folkhemmets reformer i kanterna.
Vem kunde för ett antal år sedan tro att de löneavtal som är framförhandlade plötsligt skulle
sättas ur spel. Att vi arbetare skulle utsättas för
utpressning och lönedumpning.
Att EU-domstolarna skulle pröva om svenska
avtal skall gälla i Sverige. Inte var det många som
talade om detta för 10-15 år sedan.
Men i kulisserna pågick ett intensivt och målmedvetet arbete för att skapa ett nytt Sverige. Då
var det Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF),
nu är det Svenskt Näringsliv (SN) som driver på ,
- dom har bildat ett nytt "arbetarparti" som tar
över stafettpinnen. Kommer ni ihåg Svenskt Näringslivs annonser efter högeralliansens valseger i
september? - Nu börjar arbetet! - så stod det och
dom menar det.
"Svensk fackföreningsrörelse är för stark",
"Lagstiftningen är för arbetarvänlig", "Arbetarna
är inte tillräckligt flexibla", "Det svenska kostnadsläget (lönerna) är för högt"" - så lyder några
av de budskap man försöker trumma in i folks
medvetande.
Alliansen mellan den socialdemokratiska regeringen och fackföreningsrörelsen har ersatts av en
högerallians mellan "nya" moderaterna och

Forts nästa sid.
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KULTUR
av Pappers dåvarande avtalssekreterare Lennart
Olovsson på uppdrag av förbundet. Boken har delats ut på fabriken av kontaktombuden och bör
finnas väl spridd över bruket. Läs den och se denna historia som bara ett exempel på hur Svenskt
Näringsliv arbetar för att få en nyordning till
stånd i Sverige.
Roger B.

Vid en återlyssning…
Vid en återlyssning kan gamla skivspår understundom förvandlas till nya skivspår. Så skedde
härförleden när jag ånyo fick lust och, efter några
års vila, kände en stark känsla för att plocka fram
en LP som är trettio år gammal nu och har titeln:
"Närma Mej!".
Det är en soloskiva som har den med åren alltmer mångsidiga artisten Marie Bergman som
frontfigur. Den lär vara hennes andra soloskiva
efter solodebuten: "Mitt Ansikte", vilken utkom
1974 efter det att hon året före hade lämnat kvartetten Family Four där hon hade varit med sen
slutet av 1960-talet.
För mej är det här en av hennes bästa plattor
och ett av dom bästa skivspåren på plattan är hennes version av Ola Magnells: "Vällingklockan",
som här har titeln: "När Vällingklockan Ringde…".

Robert
Nyberg

Vidare kan jag här i samma andetag nämna en
dåförtiden inte helt opopulär kanadensisk sång
som även den med hjälp av Ola Magnells penna
har fått titeln: "Ingen Kommer Undan Politiken
För Att Man Är Servil Och Snäll".
Den har sen dess nyinspelats ett antal gånger.
Så sent som förra året med Marie Fredriksson i en
sämre version. Nåväl, skivans titelspår som är av
Marie Bergman själv bör även här nämnas som
en av den här avhandlade skivans många höjdpunkter. Hon har absolut en stor och viktig plats i
framför allt i den svenska musikhistorien, denna
stora, lilla kvinna som ursprungligen är från Västertorp och lystrar till namnet Marie Bergman.
Hon kan, förutom här tidigare nämnde Ola
Magnell, även tolka såna som Cornelis Vreeswijk
och Evert Taube vid sidan om sina egna alster.
Vilket hon har gjort på senare tid.
Vilken framtida kurs hon sätter vet väl blott
hon? Men jag vet att jag sätter punkt här.
Erik A.

Samtida musik.
Samtidigt som sommarfåglarna
Slår sej ner
I juniträden
Därhemma och därute
I hans hembygds närskog
Sjunger Ola Magnell:
"Sittande fåglar"
Inifrån allrummet
Och från en C.D.
Därhemma och därinne
Tillsammans med Marie Bergman
Och John Holm.
Erik A.
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D

e flesta hamnarbetare utnyttjar den södra
grinden, närmast järnvägen, för att komma
till och från jobbet. En dag (den 2 april) vid halvfyratiden stod en mystisk gubbe där och förde anteckningar över dem som passerade ut efter arbetsdagens slut. Vi har frågat runt lite om vem det
kunde ha varit men ingen verkar veta något. Om
någon sett den mystiske mannen någon annanstans, tveka inte att höra av er till fabrikens säkerhetsavdelning eller närmaste polismyndighet.

Även vissa ytor i de det övriga
magasinet blev omlagda. Materialet var detsamma som vid
den förra stora golvläggningen
för några år sedan d v s grov
asfalt med en ljus "slamma" i.
Slamman består av en blandning av ett tunt betongbruk och
ett syntetiskt material. Efter att
golvet stelnat kröp Kumlins måleri omkring på
alla fyra och målade gula och röda linjer att köra
och ställa rullarna efter. Det gjorde de i onödan.
Eftersom de fått felaktiga instruktioner att måla
efter, blev de tvungna att måla över de nya linjerna samt måla nya på rätt ställen. Håhå jaja.
Börje N

V

i har, som jag
tidigare nämnt,
bytt ut vår gamla uttjänta varuautomat
mot en ny. Den gamla
är nu bortskänkt i vederbörlig ordning till
nån slags halvskum
raggarklubb (?) och
den nya är välfylld
med kylda varor, både
gotti-gott-gott och
mumsi-mumsi. Har ni
vägarna förbi så kom
gärna in och handla.
Utbudet är enormt, priserna humana och överskottet går till ett behjärtansvärt ändamål d v s
Hamnklubbens kassa.

Årsmöte i Hamnklubben
2 maj 2007
Hamnklubben höll sitt årsmöte den 2 maj och det
blev några förändringar bland de förtroendevalda.
Två nya styrelseersättare valdes; Lena Widnersson och Hans Hägglöv.
I valberedningen ersatte Stefan Sjölund långtidssjuke Sune Eriksson.
Efter konstitueringen ser styrelsens sammansättning ut så här:

B

risten på ledigt tonnage inom sjöfrakten gör
att det kan bli svårt att lägga det nya rorofartyget Baltic Excellent på varv. Det blir inte lätt
att få tag på en ersättningsbåt att använda under
tiden. Man har hotat att ta hit konventionella båtar
men vi hoppas att det är ett skämt. Kompetensen
och utrustningen som behövs för att lasta konventionellt finns knappast längre. Inte orken heller
för den delen. För övrigt håller alla båtar på och
byter färg från gult till blått.

Roger Berglund, ordf
Uwe Robien, kassör
Börje Nordström, sekreterare
Lennart Svenberg, vice ordf
Dan Jansson, vice kassör
Hans Hägglöv, ersättare och vice sekr
Lena Widnersson, ersättare
Till nytt skydds- och kontaktombud har klubben
nominerat Hans Hägglöv.

O

mläggningen av golven i 1973 års magasin
blev nästan tumultartat. Utlastningen skulle
ju pågå "som vanligt" under tiden. Trängseln i de
körgångar som gick att använda blev märkbar.

Roger B
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HJÄRNBRUK
Sommarkrysset
1

2

5

3

Anst. nr………………………..
Namn………………………….
Arb. Plats………………………

4

6

Vågrätt.

7

8

5. Går mot staden t. ex.
6. Fri på autobahn.
7. Nedkomsten.
8. Är eftersläntraren.
10. Efterlängtad period.
11. Är butiksdörren ofta.
12. Efterskrift.
13. Först på månen.
16. "Fjärrnsyn".
17. Ej modern.
18. Radon.
19. Bedrivs i Mörrumsån bl a.
20. Tima.
21. Gör både polis och tull.
22. Längst ner på frackbyxan.
24. Traditionell kaninmat.
25. Roman av Alex Haley.

9

10

11

13

12

14

16

15

17

Lodrätt.

18

19

1. Omkretsen genom diametern.
2. Är vampyren en.
3. Där lär sola skina.
4. Gjorde middagsgästerna.
7. Nordisk kärleksgudinna.
9. Är numera unionsmedborgare.
12. Klubb för skribenter.
14. Tvilling i målet.
15. Purpur.
17. Solrosprodukt.
18. Är ej kroglokalen längre.
23. Mången i Riga.
24. Liten och ettrig i Mumindalen.
25. Söder om Rimbo.
26. Där bor lodrätt 9.

20

21

22

23

B N
24

25

26
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Redaktionen består av:
Patrik Hedenström
Joakim Eriksson
Börje Nordström
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Ulrika Enlund
Anders Lidén
Erik Asteving
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Vi gratulerar vinnarna:
Malin Rosenblom TMP.
Roland Sisask PM3/Emb. EL.
Benita Humell PM11.
Välkomna att hämta priser på expeditionen!
Robert
Nyberg

Korrigering.
I förra numret utlovade vi en längre text om
Herräng, som ABF:s och Pappers´ datakurser
gjort förra året. Tyvärr måste den utgå på grund
av upphovsrättsliga skäl.
Börje N.

Tecknaren Robert Nyberg är vänlig nog att låta oss
publicera hans teckningar i Pappersmagasinet.
Ett annat sätt att studera hans bilder är att gå in på:
www.robertnyberg.nu

Expeditionen
Besöksadress: Tyska Vägen 1
Tel: 0175-26 390
E-post: expedition@avd68.com

Postadress:
Pappers avd 68
Hallsta Pappersbruk
763 81 Hallstavik
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Öppettider:
Månd - torsd: 7.30 – 16.30
Fredag:
7.30 – 16.00
Lunch:
12.00 – 13.00

