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InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för PapOrdföranden:
”Vi lyckades inte få igenom vår kravlista. Arbetsgivaren ville inte diskutera införandet av lönegrupp 5 för underhåll och grupp 4 för torkare! Man
vill inte heller diskutera införandet av
handledarersättning.
Många högkompetenta arbetare söker nytt, bättre betalt jobb och snart
kommer stora problem fram! Hur ska
man behålla kompetensen om man
inte är beredd att hänga med i löneutvecklingen. Vårt lönesystem är slitet
och gammalt. Något nytt finns inte i
sikte. Konkurrenterna betalar bättre
och bruket är inte längre det trygga
företaget där man jobbar fram till
pensionen! ”
Sid 2.

Snart i rabatterna!

ÅRSMÖTE
Den 24 mars i Folkets Hus
(se sista sidan och sid 9!)

www.avd68.com
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ATK-förhandlingarna
”Vad svarade då företaget på vår lilla
begäran? Man sa: NEJ! Av principiella skäl, får man anta, vill inte bolaget
att man ska få ut ATK i ledig tid
(vilket är själva andemeningen i avtalet).
På blanketten för ATK-valet står
dessutom att den som inte svarar får
beloppet avsatt till pensionspremie
”efter begäran från avd 68”.
En mer sann bild är att vi begärde
ledig tid men nekades av företaget.
Ställda inför detta faktum avstod vi
från att göra några andra förändringar.
Större än så var inte viljan att komma överens med oss. Bara så ni vet.”
Sid 7.

Ordföranden
har ordet

L

Vi har redan lagt fram önskemål till platschefen
om två miljoner till utbildningspotten. Vi tror på att
utbildningsinsatsen är en nyckel som öppnar möjligheternas dörr. En del av utbildningarna skulle kunna
utföras på Häverögymnasiet.
Vi tror att bland de som kommer att sluta på bruket
finns drömmare som har affärsidéer men aldrig vågat satsa på dem. Där tror vi banken och kommunen
kan bistå oss väldigt väl, både med bra lånevillkor
och med den expertis som finns i deras led. Även
NyföretagarCentrums etablering i Hallstavik kommer att bidra aktivt till samma ändamål. Aventus
kommer att hjälpa till med en professionell vägledning. Deras erfarna coacher kommer att stödja våra
uppsagda vänner i omställningsprocessen. Hjälpen
finns! När det blir dags och alla har fått det tråkiga
beskedet kommer ett vakuumtillstånd! Många kommer att ha svårt att hitta motivation och styrkan att
gå vidare. Då ska andra, som har klarat sig den här
gången, få en fantastisk möjlighet att leva upp till de
riktigt vackra och hederliga orden: solidaritet, kamratskap och medmänsklighet.
Vi måste hjälpa våra vänner att hitta kraft och ork
att gå vidare!

önerevision 2008 ligger bakom
oss. Den var speciell på många
olika sätt men mest p.g.a. införandet
av pensionen på lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp (IBB). I många år
har LO försökt komma överens med SAF om en harmonisering av pensionsvillkoren mellan arbetare och
tjänstemännen. Först nu kunde man ordna detta! Nu
får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som
tjänstemännen! En social klyfta mellan arbetare och
tjänstemän är avskaffad.
Vi lyckades inte få igenom vår kravlista. Arbetsgivaren ville inte diskutera införandet av lönegrupp 5
för underhåll och grupp 4 för torkare! Man vill inte
heller diskutera införandet av handledarersättning.
Många högkompetenta arbetare söker nytt, bättre
betalt jobb och snart kommer stora problem fram!
Hur ska man behålla kompetensen om man inte är
beredd att hänga med i löneutvecklingen. Vårt lönesystem är slitet och gammalt. Något nytt finns inte i
sikte. Konkurrenterna betalar bättre och bruket är inte
längre det trygga företaget där man jobbar fram till
pensionen!
I framtiden kommer den höga kompetensen att vara
den avgörande framgångsfaktorn för företagets existens. Lönekostnaderna kommer inte att spela den
avgörande rollen! Att spara är positivt, att snåla är
destruktivt! Hoppas att lönerevisionen 2009 blir mer
kreativ!

Krisavtalet
IF Metall har tecknat permitteringsavtal! Allt detta
för att undvika omfattande varsel. I stället för att
varsla om uppsägning ska företaget och den lokala
fackliga organisationen komma överens om att permittera och utbilda. Arbetstiden kan bli kortare och
då sjunker också inkomsten. Krisavtaletet kan påverka a-kassan. IF Metall-medlemmar som drabbas av
lönesänkningar kan få lägre a-kassa om de blir utan
jobb.
Skogsindustrierna var snabba och försökte få Pappers-förbundet att teckna ett liknande avtal.
De fick ett snabbt och blankt ”nej”!
Vi tror inte att detta är en lösning för vår bransch.
Att sänka löner och försämra villkor för arbetarna är
fel väg att gå.
Samtidigt är vi öppna för att diskutera de branschproblem som finns med arbetsgivarna.
Aleksandar

HNS
Ett tufft men lyckat år är bakom oss! Kvar att rationalisera är ca 80 heltidstjänster! Ingen lätt uppgift,
när man vet att det sannolikt bara är uppsägningar
som är kvar. En jobbig situation, där vi inte har tid att
deppa!
Arbetsmarknaden ser inte så ljus ut som förra året
och därför kommer det att krävas ett tätt samarbete
med alla institutioner som kan bidra till att Pappers
medlemmar inte hamnar i den öppna arbetslösheten!
Där menar jag framförallt ett samarbete mellan Pappers, Aventus, Arbetsförmedlingen, Häverögymnasiet, Roslagens Sparbank, Kommunen, Holmen och
Hallstaviksnätverket. Vi tillsammans borde mildra de
negativa effekterna.
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Krönika

värnschefen fick en ny adjutant. Ja, han var verkligen NY för
han hade inte som vi andra gått den långa vägen från vanlig
skytt till en högre befattning. Han steg så att säga ner från
ovan.
Det märktes genast att han var van att bestämma i det civila,
och någon chef högt uppe på KA 1 måste ha tyckt att han borde få lite makt ute i busken med.
Jag hade aldrig sett karln förut, men så kom jag på vem han
var med hjälp av namnet. I två år hade jag haft hans dotter som
elev. Men tjejens pappa hade aldrig visat sig i skolan, inte ens
på något utvecklingssamtal. Det var bara mamman som jag
hade haft kontakt med.
Mitt namn hjälper honom säkert att placera mig, tänkte jag
och presenterade mig ordentligt.
Han reagerade inte alls.
”Visst har du en dotter som heter Marie?” frågade jag.
Adjutanten såg förbluffad ut: ”Hur vet du det?”
”Jag hade henne som elev i två år”, svarade jag om möjligt
ännu mer förvånad.
”Aha”, sa adjutanten, ”det visste jag inte. Skolan är min frus
ansvar.”

Gästkrönikör:

Kalle Güttler
Män och ungar.
Sedan 41 år jobbar jag med ungar och trivs med det.
Men hallå!
Vilken man väljer frivilligt att jobba med ungar? Jag
menar: vad får en karl att välja att jobba med BARN
framför ett redigt machoyrke, vilket som helst?

O

kej, jag kan göra annat också. Som att svinga motorsågar,
ränna i skogen, bygga hus, laga grejer och annat manligt.
Eller kuta runt med kulspruta, beredd att döda andra män i händelse av krig, vilket enligt den amerikanska riktlistan väl är den
manligaste av jordens alla sysselsättningar. Jodå, jag har pysslat med det också. (Inte på riktigt alltså, jag menar dödat, utan
bara på låtsas med lösa skott som man gör på övningar. Och
sedan suttit hemma på kvällarna med skitiga, krutstänkta fingrar och rengjort AK4:an efter att ungarna somnat.)
Men att jobba med ungar … Hur sjuk får man vara?
Eller dum i huvudet. Ta lönen till exempel. Efter tre års högskoleutbildning med studielån och extraknäck för att få råd
med käk och sedan 35 års fast tjänst som mellanstadielärare
(med ett års uppehåll för flytt till Roslagen och bygge på huset)
så skulle jag haft 26 000 i månaden om jag hade jobbat heltid.
Det är mer än vad många andra hårt arbetande människor tjänar, men lågt i jämförelse med de flesta högskoleutbildade.
Det är tripp trapp trull bland lärarlönerna. Mest tjänar de som
jobbar på gymnasiet. Man kan undra vad som är hönan och vad
som är ägget – om lönen där är högre för att så många gymnasielärare är män – eller om fler män väljer att jobba där eftersom lönen är högre.
Varför väljer i så fall kvinnor att jobba med yngre barn trots
att det är så mycket sämre betalt? Bryr de sig inte om pengar?
Eller är lönen faktiskt lägre för att nio av tio är kvinns?

Ja, det var en riktig man, det!
Kalle Güettler

Kalle Güttler (född 1949) är författare och mellanstadielärare från Häverö. Där bor han sedan tretton år i ett torp
som han och hans fru själva har renoverat.
Han debuterade 1990 med ungdomsromanen
”Drömmen” och fick sitt verkliga genombrott 1997 med
”Frivilliga” som handlar om två unga människors kamp
under andra världskriget.
Under senare år har det blivit många bilderböcker tillsammans med olika illustratörer bl a isländskan Áslaug
Jónsdottir. Med henne fick Kalle dela på Scholastic Prize
i Reykjavik 2006 i klassen bästa barnbok, för boken:
”Stora monster gråter inte”. Den ingår i en serie om Stora
och Lilla Monster.
En annan illustratör som Kalle samarbetat med är Jeanette Rapp från Lindesberg. De gav 2007 ut en bok om
en halv kyckling (!).
För övrigt har han skrivit nio skolböcker och tre fackböcker.
Mer om Kalle Güttler finns att läsa på:
www.barnensbibliotek.se/författare/G.
Läs även Kalles artikel på sid 15!
Börje Nordström

Det där året när jag gick hemma och snickrade, grävde, göt
och murade i Häverö med utflugna barn och knappt träffade
några ungar längre så började jag längta. Efter vaddå? Jo, efter
nyfikenheten, spontaniteten, humorn, leken, fantasin, öppenheten – och fighterna, de snabba ordväxlingarna och överraskningarna. Efter glädjen i att finnas till hands för barn som far
illa och att någon gång lyckas förklara något viktigt så att i alla
fall ett barn lyser upp.
Allt det saknade jag, och när bygget efter ett år i huvudsak
var i hamn så sökte jag tjänst i Hallstavik. Det har jag inte ångrat och även om jag numera inte hinner jobba mer än en dag i
veckan i plugget så vill jag fortsätta med det så länge jag kan.
Varje dag med ungar är en livsinjektion. En dag då vad som
helst kan hända – på gott och ont – men det är sällan tråkigt.

Till sist, gubbar, finns det somliga av oss som jag inte förstår. En gång under mina femton år som ksp-skytt i 22 skärgårdskompaniet, f.d. Boo Hemvärn, hände det sig att hem-
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ÄPPLET

Vad var bäst?
– Kunskapen om hur facket är uppbyggt och hur styrelsearbetet
ska fungera. Jag blev än mer inspirerad till att jobba fackligt.
Går gärna en fortsättningskurs.
Fanns det något som var dåligt?
– Dåligt var att det saknades visst material till kursen.

Information från
studiekommittén

I månadsskiftet januari/
februari deltog Taisto
Hautala i en av förbundet
anordnat rehabiliterings
-utbildning på skogsindustriernas anläggning
CFS i Marbella, Spanien.
Taisto ska nu vidareförmedla kunskaperna till
våra skyddsombud.

Ungdom, EU, miljö
och högerpopulism
i studieskafferiet.

Receptionen
CFS i Marbella

2009 har börjat bra. I förra numret berättade vi om distriktets
ungdomskurs och resultatet av den.
Nu kan vi konstatera att ungdomarna kommit igång och t o m
planerat in en egen lokal ungdomskurs för 68:ans medlemmar
i Syninge i maj (se annan plats).

Ulla Strandbergh och Lillemor Karlsson har deltagit på en utbildning som skärskådat Sverige-demokraterna och deras s k
”politik”. Eventuellt kommer tidningsföreningen Expo, som
höll i utbildningen, att bjudas in till Hallstavik längre fram.
Expo är de som är mest kunniga inom området högerextremism.

I början av året hade vi också tre deltagare i LO-distriktets valberedningskurs på Långholmen – det var i bokstavsordning
Gun Larsson, hamnen, Kerstin Mattsson, förrådet, och Agneta
Sundblad-Persson, emballeringen.

Fyra skyddsombud har i dagarna varit på en konferens om belastningsergonomi och Anders Lidén är precis klar med LO:s
veckokurs ”Retorik” på Runöskolan.
På hemmaplan har en första omgång av den nya
”skyddsombudsskolan” hållits. Tanken är att alla skyddsombud skall genomgå denna påbyggnads/repetitionskurs allteftersom tiden medger det. Det är även dags för en BAM-kurs. För
att säkerställa den högre arbetsmiljöutbildningen har vi framfört ett önskemål till företaget om att göra en övergripande
överenskommelse om detta. För närvarande kan vi inte, av ekonomiska skäl, skicka SO/HSO på dessa utbildningar eftersom
regeringen tagit bort statsstödet till arbetsmiljöutbildningen.
Styrelsen och HSO har deltagit i steg II i en egen kursledarutbildning vi kör ihop med ABF och Runöskolan..
Inbjudningar till oss har kommit om bl a utbildningar inför
EU-valet, seminarier från Rättsskyddets sida samt följande
förbundskurser:
- Miljökurs i Älvkarleby 15-17 april (steg I)
- HSO på Runö 19-24 april
- Förbundskurs i Umeå 21-24 april (steg I)
- Kvalificerad förhandlingsteknik 26-29 april på Runö Åkersberga

Catarina
Eriksson-Östin

Studiecirklar.
Vi har uppdragit till ABF att undersöka möjligheterna till en
svetskurs samt en kurs i kajakpaddling men det är svårt att få
ihop en kurs. Det är mycket som ska klaffa; ledare, lokal, material samt ett rimligt pris för kursen.

Förbundskurs
Samtidigt genomfördes den första Förbundskursen (f d FiP) i
Gälve-Dala-distriktet. På den deltog Catarina Eriksson-Östin,
PM 12, Dan Jansson, hamnen och Anderas Wåhlin, emballeringen. Kursen hölls i Älvkarleby. En fjärde anmäld kom inte
med p g a att det var fullt.
Vi frågade Catarina vad hon tyckte om Förbundskursen?
– Kursen var mycket bra. Innehållsrik och mycket diskussioner. Bra med grupparbeten.

Till sist kan vi tipsa om att man numera kan få en bra överblick
över det fackliga kursutbudet på
www.fackligutbildning.se sidan är också tillgänglig via 68:ans,
förbundets och LO-distriktens hemsidor.
Text & foto: Roger Berglund

4

INBJUDAN

Tage Andersson till minne.
Den 13 januari dog Tage Andersson – metallare
och facklig kämpe ifrån Norrtälje där han föddes i
november 1924.
Redan 1939 när Tage slutat skolan och fått fast
arbete på Åbergs Handelsträdgård i staden började hans fackliga bana. Tillsammans med arbetskamraterna på handelsträdgården beslutar de att
tåga iväg till kontoret och begära 10 kr i veckan.
När de kommer fram till handelsmäster på kontorstrappan är det bara Tage och en kille kvar.
Tage framför kravet varefter gubben Åberg vänder sig om inåt kontoret och säger:
– Karin, skriv ut pengar till socialisten! Ni är
avskedade!
Många år senare börjar Tage 1965 på Sporrongs
där han får anställning som härdare på verktygsavdelningen. Det fackliga engagemanget finns
med hela tiden och 1970 väljs han till ordförande
för Metalls avd 82 i Norrtälje. Det uppdraget har
Tage kvar till 1986 och det är bl a i den rollen
som vi från Pappers kommer att lära känna och
samarbeta med Tage. En roslagsgrabb med humor och stort socialt patos.
Tiden går obevekligt vidare. Nu är Sporrong
borta, Metall 82:an finns inte kvar och Tage har
vandrat över till den andra sidan. Men minnena
finns kvar.
Vid begravningen i Norrtälje kyrka den 20 feb
representerade avd 68 med förre ordföranden
Johnny Karlson och nuvarande vice ordföranden
Roger Berglund.
RB

Nu är det dax för årets första händelse från ungdomskommittén.
Vi har planerat att ha en lokal
ungdomskurs på Syninge kursgård
den 19-20 maj.
På programmet kommer det att
vara
information om fackets grunder,
försäkringar m.m.
Vi kommer även ha lite roliga
kvällsaktiviteter som t.ex. Go-kart.
Platserna är begränsade pga.
go-karten så först till kvarn…..
Anmälan vill vi ha in senast 3 april
till Ulrika tel. 263 90
Har ni några funderingar så är det
bara att ringa till någon av följande:
Linda Haglund 0736773734
Peter Sällinen 25908
Mika Sällinen 25911
Johan Jansson 26895
Johanna Arell 0736370473
Jenny Löfgren 26345 skift 5

Tage Andersson på
Folkrörelsens dag
i Norrtälje 1980
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Bild: Ur Norrtelje Tidnings arkiv.

PS. 1992 gavs boken ”Tage Andersson –
en metallare i Norrtälje” ut i samarbete med
Anna Zetterström.

domstolar) i samhället. De som styrde i staten kom
från de ”upplysta” samhällsklasserna. Makten och
förnuftet fick sin legitimitet från monarken (kungen)
och Gud (kyrkan).
När industrialismen och upplysningsfilosoferna
bröt fram var detta ett hot mot det bestående. Kapitalismen medförde nya klasser som hotade ta över
makten från de gamla stånden och filosofernas och
vetenskapsmännens idéer ifrågasatte kungadömet
och kyrkans gudomlighet. Franska revolutionen var
en av dessa nya inbrytningar i den gamla etablerade
ordningen.
De konservativa fick till slut inse att
det inte gick att stoppa utvecklingen
men man har fortsatt att vara en motståndare och broms till alltför snabba
och radikala förändringar.
Det var liberalerna och sedermera socialisterna som drev på för en allmän
och lika rösträtt, de konservativa höll i
det längsta emot. Detta beteende, som
är ideologiskt betingat, går igen i olika
frågor t ex de generella välfärdssystemens införande, monarkins avskaffande, homolagstiftningen osv.
I nästa nummer ska vi titta på ytterligare några grundläggande konservativa
begrepp, förhållandet konservatism/
liberalism idag och några personer som
betytt mycket för den konservativa ideologin.

IDEOLOGISKOLAN
Konservatismen – den
historiska bakgrunden.
Ordet konservatism är inte
ett ord man stöter på dagligen. Det var vanligare förr.
Kanske har man hört det i
skolan.
De flesta är dock bekanta
med att konservera mat;
frukt, grönt, fisk etc. Man
konserverar mat för att bevara den. En konservburk. Där
finns också svaret på vad ordet konservativ betyder. Att
bevara (från latinska conservare=bevara).

F

örr sa sig högerpartierna vara Edmund
konservativa och folk ur de Burke
högre samhällsklasserna såg det
närmast som en ärebetygelse att
utnämna sig till att vara en konservativ medborgare.
Idag verkar man inte vilja kännas vid begreppet utan
föredrar att kalla sig liberal eller nyliberal. Det är
bekvämare att vara mainstream.
Konservatismens fader anses vara Edmund Burke
som 1790, året efter franska revolutionen, gav ut boken ”Reflections on the Revolution in France”(översatt till svenska 1982). Boken är en motideologi mot franska revolutionens idéer och fram för
allt mot tillvägagångssättet under och efter revolutionen, där många ur hovet och adeln blev avrättade.
Burkes slutsats blev att samhället, om det ska förändras, måste förändras långsamt, i små etapper.
Den tradition och historia som samhället vilar på är
grundbultar som måste värnas för kommande generationer. Historien är ett slags filter som sorterar bort
det oanvändbara. Kvar blir det värdefulla, det som
bestått provet under en längre tid – ”generationernas
samlade visdom” som Burke skrev.
De konservativa var länge anhängare av en stark
stat. Staten garanterade ordningen (militär, polis och

Vi avslutar denna gång med att ge ordet till den

moderate riksdagsmannen Göran Pettersson, Lohärad:

Göran
Pettersson (M)
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Förhandlings-

info
ArbetsTidsKontot – ATK
- ett exempel på
bristande smidighet

Uppemot 70 procent väljer att ta ut sin ihoptjänade ATK i form av ledig tid. Övriga trettio procent väljer kontanta pengar eller pensionssparande eller glömmer helt enkelt bort att välja.

Hittills har det funnits en överenskommelse mellan
företaget och avd. 68 att den som inte gör ett aktivt
val skall erhålla ATK:n som pensionspremie. I år
ville vi ändra på det.
Vi utgår ifrån att de som glömmer att göra ett aktivt val ändå representerar ett snitt av övriga medlemmar och alltså troligen skulle ha valt ledig tid om
de inte glömt att välja. Utifrån detta antagande begärde vi att överenskommelsen mellan oss och företaget i år skulle ändras så att det fåtal som glömt att
välja skulle få ut ATK i ledig tid. Fördelen med det
förslaget, förutom att det troligen bättre speglar önskemålen, är att man fortfarande har kvar alla möjligheter: Om man inte tar ut ledigheten faller den ut i
kontanta pengar och om man vill kan man sätta in
dem i ett pensionssparande. Alla möjligheter finns
alltså – det gör det inte om pengarna direkt går till
pensionsavsättning.
Vad svarade då företaget på vår lilla begäran? Man
sa: NEJ! Av principiella skäl, får man anta, vill inte
bolaget att man ska få ut ATK i ledig tid (vilket är
själva andemeningen i avtalet).
På blanketten för ATK-valet står dessutom att den
som inte svarar får beloppet avsatt till pensionspremie ”efter begäran från avd 68”.
En mer sann bild är att vi begärde ledig tid men
nekades av företaget. Ställda inför detta faktum avstod vi från att göra några andra förändringar.
Större än så var inte viljan att komma överens med
oss. Bara så ni vet.

Robert
Nyberg

Nämn kort tre-fyra grundfrågor som du tycker
kännetecknar konservatismen.

– Att tänka sig nog för innan man ändrar på något
som fungerat under lång tid.
Att visa respekt för traditioner och historiskt arv.
Stark men begränsad stat som svarar för den inre
och yttre säkerheten.
Hur påverkar ideologin ditt arbete som kommun/riksdagspolitiker?

– Svensk politik är inte särskilt ideologisk. Jag kan
inte påstå att jag i mitt dagliga politiska arbete formar mina åsikter utgående från en särskild ideologi.
Jag kan heller inte påstå att jag är en utpräglad
konservativ politiker. Många moderater skulle nog
bäst beskrivas som liberaler, måhända är jag dock
en ovanligt konservativ moderat.
Möjligen kan man väl se att det är ett konservativt
drag som gör att jag är motståndare till förändringen av äktenskapsbegreppet.
Nämn en konservativ förebild

– Winston Churchill.
En bok du kan rekommendera för att veta mer
om konservatismen.

– Kanske inte för att få veta mer om konservatismen
men jag tycker att delar av Gamla Testamentet förtjänar att läsas om.
Roger Berglund
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INTERVJU

Henry Heiniö

Ny förbundskassör.
Foto: Sundsvalls Tidning

Henry Heiniö tillträdde som ny förbundskassör i
Pappers när Robert Lundberg slutade i somras
och övergick till VD-stolen på Folksam-LO pension. Henry är född 1954 och bosatt i Ljustorp
ett par mil utanför Timrå. PappersMagasinet har
ställt några frågor till honom.
Berätta om din bakgrund. Varifrån kommer du?
Är du gift och har barn?

Henry: Jag kom till Sverige som femåring genom att
svensk skogindustri värvade arbetskraft i Finland
och min mor skrev under ett tremånaders avtal. Som
ni förstår så förlängdes det några gånger. Växte upp
i arbetarbostäderna i Vivstavarv. Gjorde lumpen i
Sollefteå som skyttesoldat. När jag muckade från I
21, gifte jag mig med Anette, vi fick två döttrar. Jag
fortsatte studieuppehållet, som var tänkt att vara ett
år medan jag gjorde lumpen, till att nu vara skiftarbetare på Pappersbruket.

Vilka är dina fritidsintressen?

– Hockey när man är från Timrå - men nuförtiden
från läktarplats. Fiske är ett annat intresse som jag
prioriterar. Sist men inte minst träna och tävla med
travhästar. Har fått lägga det åt sidan nu men hoppas
kunna återuppta det så småningom.
En bok du kan rekommendera.

– Naturligtvis: Wifstavarfs arbetares historia.
Tidigare uppdrag fackliga/politiska eller andra?
*EWC = European Works Council (europeiska företagsråd)

– Redan från mitten 70 talet började jag med fackliga uppdrag lokalt. Valdes till ordförande 1986 fram
till 2001,då jag var EWC-ordförande* i M-real på
heltid fram till att beslut om nedläggning av bruket
kom. Under åren har jag suttit i koncernstyrelserna
för SCA, MODO Paper samt M-real.
Politiskt satt jag för sossarna i Timrå. I fullmäktige, kommunstyrelsen, samt skolstyrelsen.

Roger Berglund.

Hur känns det nya jobbet?

– Det känns roligt, hedrande och spännande. Mycket mer att sätta sig in i än vad man kunde föreställa
sig.
Har du några planer på förändringar inom ditt
verksamhetsområde?

CORTINA

– Det vi gemensamt kom fram till i utredningen för
Pappers framtid, måste genomföras. Med den utveckling som varit inom skogindustrin, så måste
vissa delar göras fortare än vad som kanske fanns i
tanken när gruppen tog besluten.

(2009.01.26.)

Det hände helt nyss i Cortina
Att Jessica* från vårt alpina
Skiddamslandslag
Blev etta idag.
Då fick hon min lykta att skina
Erik Asteving
(* = Jessica Vikarby-Lindell)

Vad har du för erfarenhet av avd 68?

– Måste i ärlighetens namn säga att det är för lite.
Känner en del människor som jag har goda relationer till men det skulle inte skada att besöka avdelningen för att lära känna den bättre, när tillfälle
medger.
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DEBATT

Årsmötet
P

å årsmötet den 24 mars skall ett stort antal förtroendemän/kvinnor väljas.
Till vissa uppdrag måste dock, enligt stadgarna,
personerna ha nominerats på avdelningsmötet före
årsmötet (nomineringsmötet). Till dessa poster kan
inga andra väljas på årsmötet. Det gäller: ordinarie
styrelseledamöter, kassör och revisorer. (Däremot
kan flera personer ha nominerats till samma uppdrag
och då väljer årsmötet mellan dessa.)

Medlemsflykten som Erik tar upp i sin debattartikel
här nedan är säkert ett problem runt om i landet och
i särskilt i andra branscher. Inom Pappers är anslutningsgraden dock fortsatt hög och det gäller i synnerhet här i Hallsta där medlemstalet dessutom ökat
under senare tid.
BN

Nominerade i år är:

D

”Medlemmarna flyr facket.
en medlemsflykt som nu pågått en tid är alarmerande för arbetarna och deras organisationer. Det märkliga är at det styrande övre skiktet inte
helt tycks förstå orsakerna till medlemsraset. Att högeralliansens arbetarfientliga politik i hög grad bidrar till raset är ställt utom allt tvivel, men det är inte
hela anledningen.
Fackets ekonomer och högre tjänstemän har de senaste 20 – 30 åren spelat en roll som många av medlemmarna har svårt att förlika sig med. Vid snart sagt
varje avtalsrörelse har de uppmanat sina medlemmar
att inte ha några anspråk på nämnvärda löneökningar. Det är ju helt sjukt, och ännu sjukare blir det när
följderna av deras agerande uppdagas.

Kassör för 2 år:
Anders Lidén (nyval)
Studieorganisatör för två år:
Roger Berglund (omval)
Styrelseledamöter för 2 år:
Patrik Lundberg (omval)
Mikael Holmberg (omval)
Kerttu Hauta (omval)
Styrelseledamot för 1 år:
Ulla Strandbergh (fyllnadsval)

De senaste 20 – 30 åren har skillnaden i löner
och levnadsförhållanden mellan fattiga och rika ökat
påtagligt, inte trots en stark och välorganiserad fackföreningsrörelse, utan mera på grund av denna.
Fackföreningarna, och främst LO, måste radikalt
och fortast möjligt ändra sin inställning om arbetarrörelsen ska ha en chans att överleva. Det är ju inte
rimligt att fackanslutna arbetare ska avlöna fackliga
ekonomer och högre förtroendemän som motverkar
deras löneutveckling.
Fackföreningen behövs och den är viktig för alla, i
synnerhet för de lägst betalda, men den ska stå på
medlemmarnas sida.

Revisorer:
Anders Wiklund (omval)
Emil Lindqvist (nyval)
På årsmötet skall även förbundets hederstecken för
25 års innehav av förtroendeuppdrag delas ut till två
personer. Dessa är:
Kent Westerberg, – kontaktombud, skyddsombud,
styrelsesuppleant mm.
Lars-Åke Gardehed, – kontaktombud, skyddsombud,
huvudskyddsombud mm.
Börje Nordström
Se även annonsen på sista sidan!

Till sist en erinran utanför protokollet: Sluta prisa

det förträffliga formelldemokratiska samhället där
två – tre näringslivspampars röster väger tyngre än
flera tusen arbetares.
Erik Jansson
Hallstavik”
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tillbud och olycksfall det är fler tekniska fel på utrustningen vid tillbudsrapportering.
I år så har vi 4 St. olycksfall så trenden är som -08
så vi hoppas verkligen att vi kan komma lägre än 19
olycksfall i år, nollskador har vi ca 20 st och 62 tillbud som är rapporterade fram till vecka 11.

SKYDDSFRÅGOR

Projekt:

Arbetsmiljörapport vintern-09

Rullhanteringsprojektet på Emballeringen:
Rullhanteringsprojektet har löpt på bra och beräknas
vara klart under våren 2009.
Idrifttagningen av den första delen av sorteringsbordet och de nya hissarna gick tämligen smärtfritt och
utan allvarligare tillbud. Deltagare i projektet från
pappers har varit HSO Mikael Holmberg och operatörerna Henrik Björkvall samt Per Sundell.

Olycksfallen var 19st för hela -08, så vi klarade
tredje året i rad under 20 olycksfall och det är ju
glädjande att vi får färre olycksfall, men tittar man
på andra bruk som vi jämför med så ligger de runt
10 – 12 olycksfall, så vi har än hel del att jobba med.
Tittar man på vad vi har för olycksfall så är det
flera snubblande/snedtramp, halkande, klämskador
samt en hel del p g av arbetsmetoden.
Vi måste försöka hitta bra men säkra arbetsmetoder så vi inte skadar oss allvarligt, vi har diskuterat
med företaget att yrkes- eller befattningsträffar behövs där man går genom yrkeshandledningar och
säkerhetsinstruktioner detta behövs för alla grupper,
och flera grupper har haft befattningsträffar men inte
alla. Vi har också pratat om beteendesäkerhet men
det har vi inte kommit vidare med. Men vi hoppas
att det kommer igång under -09.

Styrsystem etapp 1: Har i stort sett blivit klara.
Man har dammlucksregleringen kvar som troligen
avslutas under våren -09. Sedan ingår även ett nytt
processnätverk som håller på att skapas.
Etapp 2 Ligger i startgroparna.
Organisation: Många är oroliga hur det kommer att
bli och tyvärr har vi inte svar på alla frågor. Det är en
hel del förhandlingar som ännu inte är klara samt risk
- och konsekvensanalyser som ska jobbas fram.
Vi har också bildat än stödgrupp i 68:n: Alla huvudskyddsombuden samt Jaana Kuusisto, Kerttu Hauta,
Ulla Strandbergh och Ulrika Enlund är med i stödgruppen.

Vi har 115 nollskador och det är många fler än
förra året för då hade vi 82,.så det var en kraftig ökning. Trots skadorna så har man klassat mer än hälften som ”mindre allvarlig händelse”.
Tittar man på de skadorna så hittar vi flera skador.
Man snubblade, fick sår, klämde sig, halkade och
hade fel arbetsmetod. Och så är det viktigt att rapportera alla skador till Försäkringskassan och AFA,
för det kan försämra för individen ekonomiskt. I de
fall man får någon form av besvär av skadan och om
man inte har rapporterat alla skador, så kan man förlora mycket pengar som man annars skulle haft rätt
till.

Skyddsorganisationen:
Vi har haft flera träffar med företaget om den nya
skyddsorganisationen, men vi har inte blivit klara, så
det arbetet fortsätter under våren, med alla fackens
ordföranden och med Platschefen.
Taisto Hautala

Tillbuden har vi 230. Det är mycket bra att vi
skriver tillbudsrapporter för då har vi möjlighet att
förebygga arbetsmiljön till det bättre och förhoppningsvis får vi färre olycksfall. Vi skulle behöva mer
än fördubbla tillbudsrapporteringen om vi ska komma till samma nivå som de bästa bruken. Vi har nu
haft tillbudsrapportering flera år i rad på den här nivån. Vi måste hitta någon bra metod att öka rapporteringen till minst den dubbla. Vi har tittat på vad vi
har för typ av tillbud och man ser en skillnad mellan

Robert Nyberg

10

En 50-plusresa
med Rosa bussarna

Vad gör revisorn?
Vad tänker ni på när ni hör ordet ”revisor”?
Är det en grå gubbe i rock och tjocka brillor som
kommer när det är dags att deklarera?
Vi ville stilla er nyfikenhet, så vi har låtit intervjua
avd 68:s revisorer. Vilka är de, vad gör de och vad
gör de när de inte reviderar?
Peter Eriksson, Hamnen
Anders Wiklund, Hamnen
Emil Lindqvist, UH
Mikael Åkerlund, UH
Sune Alm, f.d. kassör i avd 68, idag pensionär.
Revisorerna har den kontrollerande funktionen.
De arbetar på uppdrag av årsmötet, det vill säga medlemmarna. Under årsmötet lämnar de sin revisionsberättelse där de kan föreslå styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret som varit, om allt enligt dem verkar
vara i sin ordning.
Det är alltid årsmötet som beslutar om ansvarsfrihet.
Det finns tre olika grader av klander om revisorerna inte är nöjda med det sätt verksamheten har bedrivits:
1.Påpekande – då är det något litet som man inte nöjer sig med.
2.Erinran – då är det en allvarligare sak, men man
föreslår ändå ansvarsfrihet.
3.Neka ansvarsfrihet – då har man varit försumlig
eller man har inte följt fattade beslut.
Den ekonomiska granskningen består av genomgång och kontroll av räkenskaperna och jämförelse
av de förda kassaböckerna med verifikationerna. Revisorerna följer även upp TF 68 (vår ”tandvårdskassa”)
Revisorerna ska även kontrollera hur styrelsen
har skött sitt uppdrag att leda föreningens verksamhet. Det gör de genom att läsa protokoll, avtal, rapporter och årsredovisningar.
Revisorerna är även behjälpliga åt klubbarnas revisorer (Hamn, UH, Drift).
En annan av revisorernas uppgifter är att nominera
valberedning till avd 68.
Revisorerna är ibland med på styrelsemöten och
andra möten, men de får inte delta i besluten. Revisorerna kan göra påpekanden om de anser att styrelsen
inte följt beslutade riktlinjer eller på något annat sätt
inte skött sitt uppdrag.
Taisto Hautala och Anders Lidén

Vuokko Taipale och Ulrika Enlund
berättar och visar bilder från en resa
till Peru och Ecuador.
Måndagen den 23 mars kl 19.00
På Biblioteket i Hallstavik
Fri entré
Arr: Pappers avd 68

Nytt reningsverk
i valsslipen.
Nu har vi äntligen, efter lite turer hit o dit, fått ett

nytt reningsverk till valsslipen.
Det medför en mycket bättre arbetsmiljö samt att
det kommer att spara på färskvatten, kostnader av
filter och slamsugningen. Det märks att anläggningen är effektiv, ty det råkade hamna lite olja i vattnet,
men det märks inte någonting av det nu.
Vi får bättre vatten till skivan, vilket gör att skivans prestanda håller längre, vilket i sin tur medför
bättre yta på valsen. Inkörningstiden är inte klar än
men hittills fungerar allt som det ska.
Nu skall det bara utrustas ytterligare lite larm sen
är det ok.
Ö Jansson och E Kyllingstad
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KULTUR
RECENSION

avslutas med en text
”Teknikutvecklingen” av förre ingenjören Hans M
Ericsson. Ställer mig lite frågande inför detta bidrag.
Till viss del beskrivs samma utveckling som Lundgren och Knutson Udd redan förtjänstfullt har berättat om. Texten spretar dessutom åt olika håll och blir
ibland irriterande detaljrik och introvert.
Det rent sakliga innehållet kan inte jag uttala mig
om förutom när HME kommer till hamnen och utlastning . Här kan man se vådan av att i hastigheten
skaffa sig information över en telefon med bristande
täckning. Han skriver att emballeringens magasinstruckar har rotationsaggregat vilket de inte har. Mafi
-dragarna kallas ”masi” och han skriver att det är
gaffeltruckar som sköter lastningen ombord. Rollon/roll-off (ro-ro)-metoden kallas enbart roll-on. Av
Holmens helchartrade fartyg glömmer Hans M bort
båten som kom efter ”Hallstavik” och ”Carola
Schulte”, nämligen ”Bravik”. Även den procentuella
fördelningen av utlastningen är kraftigt vilseledande.
Hallstakapitlet

Gedigen historik
om pappers- och
massabruk.
I Skogsindustriernas industrihistoriska serie om
Sveriges pappers- och massabruk har nu turen
kommit till oss. ”Papper och massa i Dalarna
och Uppland” är den åttonde boken i den pågående utgivningen som inleddes 1997. Huvudredaktörer för denna volym är Hans Troedsson och
Per Jerkeman.

D

et är en påkostad bok, tryckt på 130 g papper, i
stort format omfattande drygt 400 sidor och rikt
illustrerad. På omslaget ståtar en färgbild över
Kvarnsvedens pappersbruk. Kanske ska det tolkas så
att redaktörerna anser KP vara flaggskeppet inom
Dalarna/Uppland.
Sist ut i boken är Hallsta pappersbruk. För huvudtexten svarar Helena Lundgren och Lena Knutson
Udd. Dessa tjejer känner vi sen förr. 2006 kom deras
avhandling om Hallsta pappersbruk som 2007 kom i
en omarbetad bokutgåva som alla anställda vid bruket fick som julklapp. Det är samma text som ligger
till grund för kapitlet om Hallsta i denna nya bok.
Det kan man kalla ett hattrick – tre utgivningar av
samma text (i stort sett). Med några få undantag är
det också samma bilder som återges. Favorit i repris
skulle man kunna säga.
Nytt är däremot Stig Bloms text om avdelning 68:s
historik. Nytt och nytt förresten. Stigs text bygger på
en disposition från undertecknad som i sin tur bygger
på 68:ans historik från 1993. Eftersom jag vet vilken
tidspress som Stig hade när denna uppgift landade i
hans knä är resultatet ändå tillfredsställande. Självklart finns det händelser och episoder som inte kommit med t ex Ådalen, Spanien eller utvecklingen av
linjeförhandlingsorganisationen. Men om man ser
vad som kommit med i boken från andra Pappersavdelningar så får man ändå vara nöjd.

Om inte utgivningen varit satt under sådan tids-

press som det blev på slutet hade Hallstaavsnittet
kunnat struktureras upp en aning. Nu blev slutet lite
hafsigt.
Boken innehåller också beskrivningar av bruk som
kanske inte är så kända, däribland Uppsala papperskvarn och de tre stockholmsbruken Stora Essingen,
Norrström och Tollare. Ur ett Hallstaperspektiv så
kan det vara av intresse att läsa om Finsta och Johannisfors.
Finsta sulfitfabrik började byggas år 1900 i anslutning till det tegelbruk som redan fanns i Finsta. På
Forsmarks
cellulosafabrik
Johannisfors
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våren 1901 kom bruket igång och var beräknat att
klara en produktion på 2000 årston. Projektet var
kantat av problem från första början. Inte minst
hälsovårdsnämnden i Norrtälje hade synpunkter. I
augusti samma år gick Finsta Industri AB i konkurs. Grossägare Sven Martin som ägde bruket
häktades i omgångar tills han senare frikändes.
Men på våren 1902 såldes bolagets egendom på
exekutiv auktion.
Johannisfors
cellulosafabrik
efter branden

Johannisfors, några mil ovanför Hallstavik, hade

fram till och med 1931 en cellulosafabrik.
Johannisfors hänger ihop med Forsmark och
släkten af Ugglas. Den historien lämnar jag därhän. På Forsmarks Bruks bolagsstämma 1894 beslutades att man skulle bygga ett bruk i Johannisfors för tillverkning av torr cellulosa enligt sulfatmetoden. Ludvig af Ugglas svarade för driften
fram till sin död 1924.
Den 1 november 1921 anslöt sig Grov- och fabriksavdelningen till Sv Pappersindustriarbetareförbundet och fick då avdelningsnumret
60. Alltså ungefär samtidigt som 68:an.
1927 producerade Johannisfors 6 660 ton vilket
var en rekordproduktion.
Slutet för fabriken kom i december 1931 när, i
stort sett, hela anläggningen brann upp.
Arvtagaren Gustaf af Ugglas planerade att bygga
upp bruket igen men Handelsbanken vägrade ge
lån. 1937 köptes resterande anläggning av Wallentins Industririvningar ”för utförsäljning av därvarande material”.
Nästa gång ni passerar bron över ån i Johannisfors kan ni sända en tanke till massaarbetarna i avdelning 60 - vår hittills närmaste Pappersgranne.
Roger Berglund

RECENSION

Beträffande ett boklån…
För ovanlighetens skull har jag lånat och inte köpt boken, vars rörande innehåll jag från och med nu ska
försöka recensera i så utförliga och precisa ordval som
möjligt. Vilket inte är en alldeles lätt uppgift.
Men dess titel är hur som helst: ”Ge Mej En Dag
Till!” och dess huvudman är en man som inte har klarat av att förverkliga sin dröm som basebollstjärna och
istället har blivit en mycket misslyckad försäljare och
som, vad värre är, dessutom har svikit dom som borde
ha stått honom allra närmast så att hans dotter inte inbjuder honom till sitt bröllop. Exempelvis. Och han
lystrar till namnet Charles ”Chick” Benetto.
I boken förekommer även en bilfärd i berusat tillstånd som, istället för att hans uttänkta slutfinal på ett
liv som inte är honom till nåt som helst behag, leder
honom fram till ett möte med hans avlidna mamma.
Och jag tycker att bokens upphovsman M. Albom
lyckas göra det här mötet till en naturlig del av bokens
helhet.
Som avslutning på denna, min senaste bokrecension
vill jag upplysa om att upphovsmannen ifråga även är
upphovsman till romanen: ”Tisdagarna Med Morrie…”. Den har undertecknad dock inte läst utan sett
en televiserad version av nån gång i slutet av 1900talet. Och den rörde mej mycket djupt.
Erik Asteving

Som sedd och osedd…
Vid en elefant
I en liten butik
Med mycket porslin
Är du alltför van
Att liknas
Din själs kolibri däremot
Flyger mestadels på obemärkta vingar.
Erik Asteving
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De förestående förändringarna vid hamnen har

medfört en hel del oro eftersom det är oklart vad som
skall ske. Spekulationerna är många. Robert skriver
”ju mer förändringen står i kontrast mot hur de anställda uppfattar verksamheten och sig själva, desto
svårare blir det att genomföra förändringen”.
Några hinder i arbetet har Robert hittat i att det
ibland saknas 1:e män på bil eller att det saknas
truckar i vissa situationer. En kompetensökning
bland truckförarna skulle kunna innebära att gränserna mellan förstemannaarbetet och övriga arbeten blev
mer flytande – det skulle i sin tur leda till lite jämnare fördelning av mentala krav och möjligheter är Roberts slutsats.

KULTUR
RECENSION

Hamnen föremål för analys.
I PappersMagasinets höstnummer berättade vi
om två uppsatser som högskolestuderande Robert Wahlström, tjänstledig hamnarbetare, skrivit i samband med sina studier vid Mälardalens
Högskola i Västerås. Nu har han dessutom
kommit med ett examensarbete i kursen
Psykosocial
arbetsmiljö
betitlad
”Arbetsplatsanalys av en hamnavdelning”. Att
Robert valt sin gamla arbetsplats på Hallsta
pappersbruk som utgångspunkt väcker ingen
förvåning.

RW skriver att syftet är ”att beskriva organisationen och arbetsmiljöarbetet” och ”identifiera hinder
och möjligheter i arbetet”. Utifrån detta ger han
vissa förslag på förbättringar som han ser det.
Metoden vid analysen har varit intervjuer med 4
hamnarbetare samt en arbetsledare och en fackligt
förtroendevald (även de från hamnen).
I olika kapitel redogörs för arbetet vid hamnavdelningen. Hur ledning och styrning utövas, flexibiliteten i hamnen och det så kallade Hamn-projektet
(brandman Reine).
RW konstaterar att hamnorganisationen är hierarkiskt uppbyggd och att avdelningen endast kan påverka i mindre grad t ex detaljer i lastningssättet.
Samspelet i gruppen fungerar dock bra och det
finns bara små orosmoment. För en del är det otydligt vem som är ens närmaste chef.
Några få sakfel finns i texten, t ex att avtalspension getts till några under hösten (skall vara företagspension).
I ett kapitel går Robert igenom arbetsmiljöarbetet
i hamnen – som överlag får mycket gott betyg i
uppsatsen. Det han pekar på är att kunskaperna om
den psykosociala arbetsmiljön behöver stärkas.

Robert Wahlström
Underlaget i RW:s analys är begränsat och några
revolutionerande förändringar föreslår inte Robert,
men det är en intressant uppsats han skrivit. Det är
alltid spännande att läsa en rapport om den egna arbetsplatsen.
Det finns all anledning att titta närmare på de modesta förslag Wahlström lämnar över till oss.
Text & foto: Roger Berglund
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epoxylimbruksanvisningar och gud vet vad. Det är tveklöst
nyttigt att kunna läsa och skriva.
Men allt är inte kul. Värst är att läsa instruktionsböcker, jag
hatar instruktionsböcker. Som tur är kan ingen tvinga mig att
läsa instruktionsböcker, det är bara livets bistra realiteter som
kan få mig till att börja bläddra i dem.

Men varför ska man
läsa böcker?
Undersökningar visar att främst män och pojkar läser
allt mindre. Det är från högstadiet och uppåt i åldrarna som läsintresset sjunker. (Upp till tolvårsåldern
lockar böckerna fortfarande starkt och många bibliotek i landet har faktiskt ökat sin utlåning av barnböcker.)

Jag kunde inte läsa när jag började skolan. Vad avundsjuk
jag var när många av tjejerna och några av killarna viftade med
handen för att berätta vad som stod i den där obegripliga läseboken som låg uppslagen på allas bänkar. Det tog mig hela
höstterminen innan jag lyckades knäcka
koden till de små svarta trolltecknen.
Sedan gick det bättre och bättre och i
trean blev jag bokslukare när alla i klassen
tog med en spännande bok hemifrån till
ett klassbibliotek. Jag läste när jag åt, när
jag låg och när jag satt på toa. En gång
trillade jag ner i ett hål i vägen när jag
gick och läste. Min fantasi blommade och
jag byggde vidare på böckernas historier
innan jag somnade på kvällen.
Och läsandet satte fart på skrivandet.
Jag skrev uppsatser i skolan så blyertspennan försvann på några dagar. Från båda
ändar eftersom jag vässade den ena och
tuggade på den andra.

K

anske män och grabbar inte läser så
mycket mindre totalt sett, jag tror
Kalle Güttler
faktiskt inte att man har undersökt den
saken ordenligt. Men de läser andra sorters texter. De som finns i tevespel, på
webbsidor och i chattar är ofta korta, avhuggna snuttar som avdunstar snabbt.
Men varför ska man läsa böcker?

Värdet av en skönlitterär text ligger ofta
mellan raderna. En god författare behöver
ju inte säga allt. Det räcker med att gestalta hur personerna i boken gör eller talar,
för att läsaren ska kunna lista ut hur de
känner sig och kan tänkas agera i fortsättningen.
Vi brukar kalla det undertext, det där
Jag var ung när jag träffade min fru
outtalade som vi läsare själva skapar med
och snart kom ungarna. Tid att läsa fanns
våra associationer och förväntningar. Uninte längre och tillvaron gick ut på att
dertext är en bristvara i de moderna snutjobba jobba jobba.
tar som nu pepprar oss i cyberrymden och
Men så en kväll, en sommar, sjönk jag
som vi själva spottar ur oss, förstärkta
utschasad ner i en fåtölj med Väinö Linmed små smajlisar ;–)
nas ”Högt bland Saarijärvis moar” och
Frågan är hur det påverkar oss som
började bläddra. Ungarna sov, huset var
människor. Vi mår alla bra av lite utmatyst, sommarnatten ljus. Och jag började
ningar, lite gåtor att knäcka. Om vi stänläsa.
digt sätter hjärnans eftertanke i standbyläBerättelsen slog mig i magen som en
ge, för att ägna oss åt teve- och dataskär- ”Om ditt barn kommer hem knytnäve. Jag kunde inte släppa den, jag
marnas häftiga ordpuffar, så börjar vi kan- från skolan med en barnbok levde i den hela natten och när solen gick
ske förändra vårt tänkande i grunden.
som hon eller han vill ha din upp och minstingen började gny efter välling så var jag utmattad men upplyft. Jag
hjälp att komma in i – läs
Varför ska man egentligen läsa skönlittelängtade redan till nästan kväll. Jag var fast
högt
en
stund
ur
boken!”
ratur? Är det för att bli en bättre människa?
för livet.
Nej, det finns inget som säger att man blir
en bättre människa av att läsa. Jag känner flera som inte brukar
Skolbiblioteket i Hallsta skola är mitt skötebarn. Där beläsa böcker och jag har träffat andra som inte kan läsa alls.
fäster och fördjupar barnen sin läsning. Sedan vi rustade upp
Många är verkligt kloka människor som jag värderar högt. Förbibblan för ett tiotal år sedan och började satsa tjänstetimmar
resten finns det ju elaka typer som läser mycket …
och budgetmedel har det blivit en sorts hjärta i skolan.
Missförstå mig inte. En god roman kan naturligtvis vidga
Om ditt barn kommer hem från skolan med en barnbok som
mitt perspektiv på livet, andra och – mig själv. Ja, så är det:
hon eller han vill ha din hjälp att komma in i – läs högt en
man kan bli lite klokare, aningen mera vidsynt, av en god bok.
stund ur boken!
Men det kan man bli även på andra sätt.
Och om ditt barn kommer med en läsläxa som ska begripas
En sak som händer när jag läser en bra roman är att jag idenoch läsas med flyt – ställ upp!
tifierar mig med en eller flera karaktärer i den. Samtidigt geDen bästa inspiration ditt barn kan få att börja läsa av egen
nomskådar jag andra. Jag tvingas att ta ställning till rätt och fel
lust är att se just dig läsandes och mysandes med en god bok.
och att leva mig in i både ”goda” och ”onda” personers känslor,
tankar och drivkrafter.
Och du, vi ses på Hallstaviks folkbibliotek – hela bygdens
skattkammare.
De flesta är väl överens om att läsning är nyttigt. Man kan
Kalle Güettler
läsa instruktioner, lära sig mer om sina intressen, förstå brev,
reklam, insändare, skatteregler, polisanmälningar, testamenten,
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KULTUR

Foto: Anders Wejrot AB

Plura

RECENSION

Pers resa.

H

ittills har han blivit hörd genom sin musik och
sin sång som han mestadels har framfört tillsammans med sina medmusiker i den segslitna och
vid det här laget välbekanta rockgruppen Eldkvarn.
Men här romandebuterar deras frontman Per
”Plura” Jonsson med ett förstlingsverk som bär titeln: ”Resa Genom Ensamheten…”. Och den skildrar en man som trots en del rejäla avkörningar från
huvudleden i form av alkohol- och narkotikamissbruk har blivit femtisex år.
(Ett antal kvinnor har även passerat revy under resans gång och fyra barn, som han har dedicerat
nämnda bok till, har blivit till och fötts utmed alla
dessa vägar. Hans nuvarande kvinna tillhör även den
lilla skara på allt som allt fem personer som har tillägnats här berörda bok. Hon kallas där blott för:
”M.”).
Nåväl, ”Resa Genom Ensamheten…” innehåller
även en del skildringar från barndomen i Norrköping
där han växte upp som mellanbarn i en syskonskara
på tre barn, med storasyster (som för övrigt avled i
en trafikolycka 1966 vid en ålder av tjugo år) och

lillebror Karl ”Karla” Jonsson (som även han är
medlem i Eldkvarn) på ömse sidor om sej. Därtill
delar han med sej av sitt tämligen välutvecklade
matintresse som han har ärvt från sin mamma Magdalena, som var en restaurangmänniska med norrländska rötter.
Nåväl. Det här är tänkt som en bok som ska ingå i
nån slags triptyk och vars tredje och avslutande bok
lär vara en kokbok. Boken däremellan, som då givetvis är bok nummer två, har visst redan nått ut till
bokhandelsdiskarna sen en tid tillbaka. Men dess
titel och innehåll har dock inte nått fram till mitt
minnesarkiv än. Så jag nöjer mej med att blott nämna dess existens i en bokrecension vars slutpunkt
sätts här.
Erik Asteving

Reaktonell undran.
Vad händer i påven i Rom
När en tidsblind prelat som är
tom
på lärdom och vett
viftar bort att mord skett?
Ja, är alltid ”papa” så from?
Erik Asteving
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Det kanske blir noll gubbar kvar på Trasnportkontoret?!
Funderingarna är många och en lite dämpad stämning ligger över bruket just nu. Ingen vet hur det kommer att se ut
i framtiden.
Vi vet bara hur det ser ut just nu, här idag den 12:e mars
på Transportkontoret. Men det är ju tur att L-G Edsman
finns där och håller ett vakande öga på grabbarna. Edsman
är ju pensionär nu, men han kan inte sluta köra sin röda
lastbil.
Jag tror han gillar oss så mycket här på bruket att han
inte kan släppa den biten av sitt liv. Sen har han ju dammluckorna att sköta i Skebo där han bor. Vilken makt, han
kan stoppa vattenflödet till bruket! Hur det än är så måste
man kunna se de små positiva sakerna här i livet, för de
finns faktiskt….det är t ex vår snart! Lite sol och värme
gör de flesta människor glada.
Dagen efter att jag skrev det här så var det fredagen den
13 mars och solen sken på den gnistrande snön.
Vackert! Och väldigt ljust!
Text & foto: Annika Svärd Hernehult

Bildreportage
Transportavdelningen.

S

å liten den är utbrister jag, när jag kommer ner till
Transportkontoret.
Ja, alltså avdelningen har blivit liten, bara tre gubbar
kvar! Ja, för tjejer har det väl aldrig funnits där?
Baxarna har hamnat i Stoppgruppen och Transportledaren Ante Kankkonen och de två truckförarna Michael Sörensen och Arne Sandberg är själva kvar på en avdelning
som var 19 man stor i början på 80-talet.
Nu har det tillkommit en Transportsamordnare också,
som ska styra upp allt som har med transport att göra.
Vilka förändringar som pågår!
Och än är det inte färdigt, man kanske ska outsourca all
transport inom bruket?

Ante trivs bra som transportledare.

Micke, Ante och Arne
framför truckarna.

Edsman sitter och ljuger lite för
grabbarna på transportkontoret.
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Ett tack för 25 års
”nit och slit”
på fackexpeditionen.

Fritidsförsäkringen
– tandskada.
Ett fall ur verkligheten.
Jag vill berätta att man kan få ut alla kostnader för tandskadan
om man gör sig illa på fritiden.
Jag spelade innebandy (*motions) den 11 februari i Skebohallen. I hård kamp om bollen sammanstötte jag med min son,
varvid jag slog ansiktet mot hans axel, så att halva tanden lossnade.
Ringde tandläkaren dagen efter, var glad att jag hade fackets
tandförmån om att få 60 % av kostnaden. Då sa min arbetskamrat åt mig att du har ju fritidsförsäkringen, kolla med facket
först om den gäller. Ringde avd.exp. och fick telefonnr. till
Folksam. Jag fick prata med en tjej som heter Marie Hall, hon
skickade en skadeblankett som jag tog med till tandläkaren den
17 februari. Tandläkaren lagade tanden, det kostade 1295 kr
som jag betalade. Tandläkaren skickade skadeanmälan till Folksam. Den 26 februari fick jag skadan godkänd och fick pengarna insatt på mitt konto den 6 mars.
Lasse Pettersson
Red. kommentar:
* När man spelar innebandy i någon klubb så är man aktiv spelare, då är det klubbens licensförsäkring som gäller, men anmäl
även till fritidsförsäkringen.
Tänk på att anmäla alla fritidsskador till Folksam 0176-76770.
Allt det här kan du få
- olycksfallsersättning
- akutersättning
- sjukhusvistelse
- tandskador
- rehabilitering
- övriga kostnader
- kroppsskadeersättning
- invaliditet
- krisförsäkring

Här överlämnar Pappers avd. 68:s ordförande Aleksandar Srndovic en gåva till Ulrika
Enlund för 25 års ”nit och slit” på fackexpeditionen. Det skedde på Holmens pensionärsfest i december. Gåvan bestod av en
vacker vas på en sockel gjord av en 25 år
gammal träklump som snickeriavdelningen
på bruket gjort i ordning och försett med inskription.
Hon fick också ett resepresentkort som
hon säkert också kommer att få användning
av som den globetrotter hon är.
Börje Nordström

Fr.o.m. 1 januari 2009 är det många förbättringar i Medlemsolycksfall – Fritid. Här är några exempel som är tagna ur den
nya broschyren. Broschyren finns att hämta på avd.exp.
- Fler kommer att kunna få snabb ersättning, till exempel 1000
kr vid första läkarebesöket.
- Redan vid åtta dagars akut sjuktid får du ytterligare 1000 kr
och sedan mer pengar om den akuta sjuktiden är längre.
- Själva kroppsskadan ger också ersättning.

Medlemskvartar.
Som medlem i Pappers har du rätt att få personlig information om dina försäkringar,
både dem du har genom medlemskapet och dina övriga försäkringar.
Du får även information om försäkringar du borde ha och vilka du inte längre behöver.
Informationen får du på betald arbetstid.
Ring till fackexpeditionen tel: 26390 och anmäl dig!
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150 år 1859-2009
2008

Du som har din
avtalspension genom
SAF-LO – nu är det
dags att välja eller
att välja om!

Miljöcertifierad enligt ISO 14001 och klimatneutral

Vill du själv kunna påverka din
framtida pension? Välkommen
till oss så berättar vi mer.

Besök något av våra kontor, ring 0176-770 00
eller via e-post hallstavik@roslagenssparbank.se
Läs mer på roslagenssparbank.se

Dragica Srndovic

Öppettider på Sparbanken
Telefonbanken Personlig Service
0176-770 00 öppet “åtta till åtta”, alla vardagar.
roslagenssparbank.se

Norrtälje, centrum
måndag - fredag
Grind
måndag - fredag
Rimbo, Hallstavik och Älmsta
			
måndag - onsdag, fredag
			
torsdag

10.00 - 18.00
10.00 - 15.00
9.30 - 15.00
9.30 - 18.00

HUMOR

Robert
Nyberg

Ett par aktuella citat:
Blå dunster.
”Jag tittade in i Filippa Reinfeldts (m) ljusblåa ögon
och jag kunde lika gärna ha tittat ut genom fönstret”
Besviken väljare i Täby.

Nytt jobb.
”Om det fanns någon ordning i världen så skulle
Maud Olofsson förtjäna sitt uppehälle genom att
ställa frågor som:
– Vill du ha senap och ketchup på moset också?”
Arg bilarbetare i Trollhättan.

Jäktad flygvärdinna.

Robert Nyberg

D

et var på planet till New York för några år sedan som piloten glömde att stänga av mikrofonen när han pratat med passagerarna efter starten.
Därför kunde alla höra när han och andrepiloten
kallpratade i cockpit:
– Vad ska du göra när vi kommer till New York?
– Ja, svarade piloten, jag sticker till hotellet så fort
som möjligt. Där ska jag först lägga en kabel och
duscha. Sedan ska jag försöka bjuda ut den nya flygvärdinnan med dom stora rattarna på en drink och
kanske middag. Har jag tur kan jag få med mig henne upp på hotellrummet sedan.
Vid det här laget hade den storbystade flygvärdinnan uppfattat situationen och satt fart mot cockpit
för att stänga av mikrofonen. Tyvärr snavade hon
mitt i gången varvid änkefru Agda Johansson från
Ortala lutar sig över henne och säger:
– Ta det lugnt lilla vän, du hörde väl att han ska
bajsa först?
BN

Bellman och kungen.

G

ustav III och Bellman var ute och red i Hagaparken.
Kungen red före och Bellman strax bakom.
Plötsligt lyfte kungens häst på svansen och lade av en riktig
brakare.
– Hästen fes, hästen fes, utbrast Bellman.
– Tyst Bellman! ropade kungen.
– Nej högt ers majestät, jublade Bellman.
BN
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Vågrätt.
1. Sådan plysch finns.
5. Galen.
8. Lockad.
9. Kan rutan bli.
10. Genljuda.
11. Filurer.
12. ”Dokument-telefoner”.
13. Bergmanfilm 1960.
15. Pappersbruksstad
vid Vänern.
16. Luftfukt.
18. Klädd i.
20. Eva och biff.
21. Avvikelse.
22. Herrn i Villa
Villekulla.

20

Lodrätt.
21

22

Förra numrets kryss kanske var lite marigare än vanligt eftersom vi
bara fick in en rätt lösning. Men vi gör ett nytt försök. Det ska gå!
Som vanligt är ni välkomna att lämna in lösningar till avd-exp.
Börje Nordström

Anst. Nr…………………………………..
Namn……………………………………..
Arb. plats………………………………...
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1. Fika.
2. Var trälarna.
3. Västerbottenstad
enligt dem själva.
4. Kunde tälja gubbar.
5. Fläckborttagare förr.
6. Styr ventiler.
7. Först i rymden.
12. Kvart.
13. Ö i Västindien.
14. Verklighetens Saltkråkan.
16. Kostym t ex.
17. Legend.
18. Livsmedelskedja.
19. Förbjudet insektsgift.
20. Nytvättad.

Peter Winstén
Informerar i
Hamnens matrum.

D

et nya året har inneburit förändringar i båtflottan. Baltic Print och Baltic Guide har seglat
bort från Hallsta och istället har tre Lehmann båtar
dykt upp. Redan den 2 januari kom Lehmann Paper
som senare i januari följdes upp med L Lifter och L
Loader. Alla tre har dock varit i Hallsta tidigare men
då under delvis andra namn.
redovisade sin studie om hur hamnarbetet är organiserat och vad det betyder. Intressanta synpunkter
från Robban som nu också kan se på kajen med externa ögon. Vi får kanske anledning att återkomma
till hans slutsatser.

I

början av februari fick
vi besök av Peter Winstén, ombudsman på Transport. Peter är en av de ansvariga för hamn- och stuveriavtalet inom Transportarbetareförbundet. Han
fick tillfälle att titta runt på
kajen, tala med hamnpersonalen och Hamnklubben.
Peter gav oss en inblick i
innehållet i deras avtal och
vi kunde konstatera att förvånansvärt mycket överensstämde. På några punkter
var deras avtal bättre, t ex högre grundlön, på andra
punkter var vårt avtal bättre – t ex ob-ersättningen
vardagar. Om det skulle bli så att vi blir outsourcade
och skulle hamna under Transports avtalsområde så
har vi nu en kontakt etablerad in till förbundet.

”Om det skulle
bli så att vi blir
outsourcade och
skulle hamna
under Transports avtalsområde så har vi nu
en kontakt etablerad in till förbundet.”

F

S

äg det projekt som blir som man har sagt. I projektet nytt sorteringsbord/breda rullar var rullarlaget från början utlovade ett nytt matrum. Istället
fick dom en kur under elledningen för att slutligen
(!) bli hänvisade till kajens matrum. Även hamnen
var en gång i tiden utlovade ett nytt matrum (de nuvarande kontoren byggdes som provisorium i början
av 70-talet) – men den som väntar på nåt gott .....

D

et blev en ny resa 5-6 mars för att titta på verksamheten i en annan hamn. Kosan ställdes denna gång till Iggesund där tre från klubbstyrelsen och
en arbetsledare besökte Skärnäs hamn och utlastningsterminalen på Iggesunds bruk. På plats kunde
vi se kassettlastning av m/s Helena och massalossning från m/s Rhapsody. Förut var hamnen ett eget

redag den 13:e februari dök gamle kajaren Robert Wahlström upp i Hallsta. Han var här och

I december besökte några från klubben
Braviken och deras utlastning. Där träffade man Lena Åhlund som inte bara är
truckförare i hamnen utan också Pappers
ordförande i avd 53. Man jämförde lastning
och bemanning mellan oss och Braviken –
detta som en förberedelse inför diskussionerna om hamnens framtid.
Foto: Hans Hägglöv
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Dan Jansson, Roger Berglund,
Lena Åhlund och Lennart Svenberg
I Bravikens magasin.

Foto: Hans Hägglöv

konstruering) m m. Skidskytte gör sig också bättre i
TV-soffan än i truckradion.
Sedan är det allt det vanliga vardagspysslet: handla,
laga mat, skotta snö osv.
I höstas vistades jag mycket
i svampskogen.
4. Vad har du för planer
för framtiden?
Jag har anmält mig till en
kurs i släktforskning. Speciellt intresserad är jag av
släkten på min mors sida
nere i Malmö. Jag ska också,
apropå forskning, försöka att
ta reda på omständigheterna
kring en händelse som inträffade för snart hundra år
sen här i Roslagen.
Sedan skall jag göra ”det
och det och det”.
5. Vad läser du just nu?
Jag läser en bok som heter
”Vägen” av den amerikanske författaren Cormac
McCarthy. Den handlar om
en far och hans son som är
på vandring till kusten i ett
USA som drabbats av en
katastrof (kärnvapenkrig?)
allt är förbränt och mannen
och pojken drar sina grejor i
en varuvagn från ett snabbköp. Boken belönades med
Pulitzerpriset 2007 och den
finns i pocket.
Roger Berglund

bolag men är sedan årsskiftet en avdelning inom bruket även om den ligger ett par kilometer bort.

B

örje Nordström, vår saknade kollega och tillika
skribent för PappersMagasinet, har nu gått hemma och skrotat i ett halvår. För att uppmuntra honom
tog vi kontakt och frågade hur mycket han egentligen
saknar oss?
1. Nu har du varit hemma sen 24 september
– hur har det första halvåret som pensionär
varit?
Skönt! Framför allt att slippa stiga upp tjugo över
fyra om morgnarna, och vara på resande fot två timmar varje vardag.
2. Vad saknar du mest från:
a) Kajen?
Den ”plojiga” atmosfären och över huvud taget kamratskapet. Men även själva jobbet kunde ibland vara
intressant när man t ex fick använda insidan.
b) Hallsta Pappersbruk?
Lönen (ha ha). Skämt åsido, jag har ännu inte märkt
någon större skillnad ekonomiskt men det kan bero
på tillfälligt låga utgifter. Jag kan också sakna Restaurang Valhall ibland, särskilt när jag står och skalar potatis.
c) Avd 68?
Själva uppdragen som försäkringsrådgivare och kontaktombud. De har känts väldigt bra när man märkt
att man kunnat hjälpa jobbarkompisarna med något.
All utbildning som man fått inför till de olika uppdragen, både kurser och studiecirklar har varit nyttiga. Dessutom har Jobbet med PappersMagasinet varit väldigt kul. Men det pågår ännu ett tag.
3. Vad gör du om dagarna?
Den mörka årstiden har det blivit mest inomhusaktiviteter såsom bokläsning, korsord (både lösning och
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Redaktionen:
Anders Lidén
Börje Nordström
Annika Svärd Hernehult

Ulrika Enlund
Erik Asteving
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ÅRSMÖTE.

U

Val av förtroendemän/kvinnor.
Beslut om avgifter och arvoden.
Behandling av verksamhetsberättelse
samt övriga årsmötesärenden.

L

L

Den här gången fick vi bara in en rätt lösning på krysset. Vi säger grattis till:
Lars-Ola Lundin MER som är välkommen
att hämta pris på fackexpeditionen.
BN

Förtäring.

I anslutning till årsmötet:

Robert Nyberg

Christian Andersson
Underhåller på
Nyckelharpa

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

i ett samarbete med ABF

Postadress:
Pappers avd 68
Hallsta Pappersbruk
763 81 Hallstavik
24

Öppettider:
Månd - torsd: 7.30 – 16.30
Fredag:
7.30 – 16.00
Lunch:
12.00 – 13.00

