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InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

Julen 
2007 

www.avd68.com 

Extrakongressen... 
... hade ett förslag om fortsatt 
utredningsarbete av ett eventu-
ellt samgående med nämnda 
förbund och förbundsstyrel-
sens s.k. yttranden över tio 
inkomna motioner med totalt 
24 stycken att-satser att be-
handla. Samtliga motioner 
handlade i någon form om 
inriktningen på det fortsatta 
utredandet.  

(sid 6.) 

CHOCK- 
BESKEDET 

Måndagen den 10 december 2007, en satans måndag, kommer att stanna 
länge i minnet hos oss som arbetar på Hallsta pappersbruk. 
   Två veckor före julafton, nobeldagen, informerades vi om att bolaget 
”kommer att utreda möjligheten att ställa av PM2” och som en följd av detta 
”kommer även DIP-fabrikens framtid att utredas”. Personalen skall reduceras 
med ca 30%.  
   Informationen gavs i bästa fall av våra chefer. Annars kom den via massme-
dia eller ryktesvägen. 
   Beslutets negativa följder för Hallstavik som samhälle och för dess invåna-
re, kan inte nog framhållas. Det finns många exempel på hur liknande 
bruksorter har blivit av med sin dominerande arbetsplats och vad det har fått 
för följder. 
 
Pappersmagasinet är ett långsamt informationsorgan. Den satans månda-
gen var tidningen klar att gå till sättning, framsidan var färdig och hade ett helt 
annat utseende än nu. Den fick delvis lyftas bort och i sista stund ersättas 
med denna text. Även ordförandesidan har fått ändras. 
   Vi kan inte annat än att uppmana våra läsare att vara uppmärksamma på 
den information som inom den närmaste framtiden kommer att lämnas av 
Pappers avd. 68, på hemsidan och på anslagstavlor. Ställ frågor till ditt kon-
taktombud och din chef! 

Redaktionen genom: 
Börje Nordström 

 

Förbundsmötet: 
Gävle-Dala-distriktets repre-
sentanter blev i Pappers egen 
utredning Patrik Heden-
ström från avd 68 och Tho-
mas Nilsson från Grycksbo – 
i den gemensamma utredning-
en, GPS (Grafiska, Pappers, 
Skogs o Trä) valdes Sonny 
Waern, Kvarnsveden och 
Tomas Pettersson, Karskär. 
Utredningsdirektiven presen-
terades av förbundssekretera-
re Bengt Sjöholm. 

(sid 4.) 

Norrsundet. 
I täten gick Pappers´ ordfö-
rande Jan-Henrik Sandberg 
och avdelningsordföranden i 
Norrsundet Örjan Larsson. 
Vår fanbärare Lasse Petters-
son gick bakom Norrsundets 
fanbärare. Från avdelning 68 
deltog även Ulla Strandbergh 
och Jaana Kuusisto. 

(sid 8.)  
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Ordföranden 
har ordet 

Omstrukturering i 
Hallsta. 
 

M åndagen den 10 december 2007 
kommer att bli känd som den 

mest olyckliga dagen i Hallstaviks och 
brukets historia.  
   Omstruktureringen har slagit ner som åska från klar 
himmel! För bara några veckor sedan presenterade man 
ett besparingspaket som upplevdes som jobbigt men sam-
tidigt inte omöjligt att genomföra! Även om vi hade en 
känsla av att vi håller på att banta ner en anorektiker, ing-
en anställd behövde sägas upp! Idag är det bara ett minne 
blott!  
   Utredningarna startas på måndag och när de är färdiga 
kommer domen! Vi hoppas att man kommer fram till att 
det inte är lönsamt att stänga av en maskin som är lön-
sam, även om den är byggd 1958! Vi hoppas att man kan 
utveckla en ny produktkvalité som kan köras på PM12 
och är lönsam! Ni kan tycka att jag önskar oss saker som 
är omöjliga och det har ni kanske rätt i! Men på det hop-
pet lever jag själv just nu!  
   Samtidigt, medan utredningarna pågår, måste vi förbe-
reda oss för katastrofläge om Holmen Papers VD Arne 
Walin fullföljer de föreslagna strukturförändringarna!  
   Holmen Paper bör ta sitt ansvar i den här situationen 
och tillsätta medel som skapar möjligheter att erbjuda 
äldre anställda rimliga avtalspensioner! På det sättet kan 
vi behålla ungdomarna och tron på framtiden! Vi själva 
tror att Fredrik Lundberg är en seriös ägare och männi-
ska. Vid ett tillfälle sa han att han satsar bara på företag 
som han förstår. Jag tror att han känner Hallsta pappers-
bruk bra och Hallstavik. 
 
Fram till domen måste vi förhindra alla ryktessprid-
ningar som har som mål att sprida oro och osäkerhet 
bland våra medlemmar. Det kommer vi att göra genom 
kontinuerlig och väl förberedd information. 
   Men framförallt måste vi fördjupa våra kunskaper när 
det gäller LAS för att försäkra oss om att alla våra med-
lemmar behandlas rättvist!  
   Vi måste hitta vägen att behålla arbetsmoralen och fo-
kus på jobbet. Det är nödvändigt att koncentrationen är 
på hög nivå. Vi ska inte utsätta oss för skaderisker! Det är 
det sista vi behöver just nu.  

   Vi på PM2 bör inte tappa den kända gnistan och glim-
ten i ögat när vi pratar om vår gamla tant! Är det ödet att 
den ska avsluta sitt liv ska vi ge henne en värdig avslut-
ning! Om inget annat så ska det göra ont för ägarna att 
stoppa en så lönsam maskin! 
   Vi måste skapa ett nätverk tillsammans med kommun-
ledningen, arbetsförmedlingen, företagsföreningen, ban-
ken och övriga aktörer som verkar i kommunen för att 
skapa förutsättningar för ett lyckat omhändertagande av 
de kamrater som eventuellt förlorar jobbet! Kommunen 
måste satsa på nya jobb i Hallstavik. Det kan kommunen 
göra genom satsningar som stimulerar nyföretagande 
eller genom direkt stimulering av de redan befintliga 
företagen! 
   Och till sist vill jag uppmana alla er att ta hand om var-
andra i den svåra väntetiden. Ge och få tröst! Vi måste 
mildra de negativa effekter som ovissheten ger! Solidari-
teten är vår styrka! 
 
Platschef – kvinna.  
Per Bjurbom har slutat medan hans Hallstavision 2015 
stannar kvar för att förverkligas. Vi på Pappers hoppas 
verkligen att Hannele Arvonen tror på och är beredd att 
genomföra den! Hon tar över fabriken i en tuff tid! Men 
det är precis då man visar sin värde! Som första kvinnli-
ga platschef har hon redan säkrat sin plats i brukets hi-
storia, men vi vill att den dag hon slutar på bruket blir 
hon ihågkommen som den platschef som gjorde att Hall-
sta blomstrade!  
   Vi ser fram emot att upprätta en ömsesidigt respektfull 
relation med henne!  
 
Samhälle. 
Folkets Hus foajén kommer att användas, tillfälligt, som 
terminalvänthall! 
   Hallstaborna behöver inte frysa längre när de väntar på 
bussen. En vänthall i centrum kommer att kännas trygga-
re för passagerare och kommer inte att störa de boende i 
”Gamla apoteket”. Nu återstår bara att Kommunen under 
2008 bygger en ny terminal, för det är folkets vilja. 
Hallstaviksborna nöjer sig inte längre med B-alter-
nativet.  
   I de tuffa tiderna önskar jag Er alla:  

en riktigt God Jul och Gott, Nytt År!  
 

Aleksandar 
Vice ordförande 
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AVTAL 2007  
 
UH 2006  Ökning 2007 
Gr 1 15305:- 630:-  15935:- 
Gr 2 15975:- 660:-  16635:- 
Gr 3 16805:- 695:-  17500:- 
Gr 4 17755:- 735:-  18490:-   
 
Beredskap vardagar från 401:- till 415:- 
Beredskap helg höjs från 719till 744:- 
Beredskap storhelg utan drift höjs från 870 till 900:- 
Beredskap storhelg höjs från 1140:- till 1180:- 
Teknikertillägg 1 Höjs från 595:- till  600:- 
Teknikertillägg 2 höjs från 615:- till 620:-  
Telefonersättning ingår i beredskapsersättningen 
 
Drift     Ökning OB ersättning 
Gr 1  15120:- 630:-  15750:-  ca 230:- 
Gr 2 15790:- 660:-  16450:-  ca 238:- 
Gr 3 16620:- 695:-  17315:-  ca 250:- 
Gr 4 17570:- 735:-  18305:-  ca 265:- 
Gr 5 18545:- 775:-  19320:-  ca 280:- 
 
Hamn 
Gr 1 15120:- 630:-  15750:- 
Gr 2 15790:- 660:-  16450:- 
Gr 3 16620:- 695:-  17315:- 
Gr 4 17570:- 735:-  18305:-  
 
Ackordstillägg höjs från 2059:- till 2073 :- 
Tillförfogandetillägg höjs från  719:- till 744:-     
Veckoslutslastning  höjs från 600:- till 621:- 
 
Elevgrupp 
 Höjs från 11645:- till 12128:- 
  
I grundlönen ingår även åretrunttillägget    
Arbetstidskontot är  3,5%  
(dagtid 63timmar, 2 skift 59,5 timmar, 3 skift 56 timmar) 
 

Joakim Eriksson 

KALENDARIUM. 
 
Årets avdelningsmöten  
(medlemsmöten) blir: 
 
26 feb.   (nomineringsmöte) 
25 mars (årsmöte) 
20 maj 
23 sep. 
25 nov. 
 
Styrelsemöten blir: 
 
14 jan. 
19 feb. 
18 mars 
25 –”- (konstituering) 
15 april 
13 maj 
  3 juni 
(8 juli) 
19 aug. 
16 sep. 
21 okt. 
18 nov. 
  9 dec. 
12 –”- 
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Pappers förbundsmöte 29-30 
november. 
 

O rdinarie förbundsmöte inom Pappers hålls två 
gånger per år. Ett årsmöte i maj och ett höst-

möte i november. 
Vid höstens förbundsmöte i Bålsta deltog Anders 
Lidén och Roger Berglund från vår avdelning. 
   Mötet beslutade bl a att medlemsavgiften till för-
bundet skall vara 
oförändrat 0,8 %.  
   Några olika val fö-
retogs också. Pappers 
framtid skall utredas i 
två olika utredningar 
(se kongressrapport) 
och på förbundsmötet 
valdes distriktens re-
presentanter till dessa 
utredningar.  
   Gävle-Dala-
distriktets represen-
tanter blev i Pappers 
egen utredning Patrik 
Hedenström från 
avd 68 och Thomas 
Nilsson från Grycksbo – i den gemensamma utred-
ningen, GPS (Grafiska, Pappers, Skogs o Trä) val-
des Sonny Waern, Kvarnsveden och Tomas Pet-
tersson, Karskär. Utredningsdirektiven presentera-
des av förbundssekreterare Bengt Sjöholm. 
   Ett annat val var ledamöter till Pappers organisa-
tions- och studiekommitté (POSK). Där valdes Ro-
ger Berglund att vara representant för Gävle-Dala-
distriktet. 
 
Förbundets verksamhetsplan antogs liksom 
ett stöduttalande för de anställda vid Norrsundets 
massabruk. 
   Fyra motioner var inlämnade till förbundsmötet 
varav två kom från Hallstavik. Dels ville vi att för-
bundet skulle antaga några nya mål att arbeta emot 
med anledning av den allt kärvare situationen på 
arbetsmarknaden och inom samhällspolitiken. Här 
ansåg vi att förbundsstyrelsen i den föreslagna 
verksamhetsplanen delvis tagit hänsyn till våra frå-
gor och därmed lät vi oss nöja. 
   Den andra motionen från oss handlade om para-
graf 39 i Lagen om anställningsskydd (LAS). § 39 
ger arbetsgivaren rätt att ägna sig åt domstolstrots 

och köpa sig fri från arbetstagare som avskedats på 
felaktiga grunder. Denna lucka i lagen ville vi täppa 
till genom att kräva en omarbetning av paragraf 39. 
Här gick förbundsstyrelsen emot oss och förslog av-
slag på motionen. Det blev en debatt med många 
talare och ännu fler inlägg. Både Anders och Roger 
var uppe i talarstolen. Efter omröstning ställde sig 
förbundsmötet, med stor majoritet, bakom vår mo-
tion som nu går vidare till LO-kongressen. 
   Till sist kan nämnas att socialdemokraternas parti-
ordförande Mona Sahlin gästade Pappers förbunds-
möte och höll ett anförande där hon berättade om 
hur hon såg på sitt och socialdemokratins arbete de 
närmaste åren. Hon svarade även på frågor om bl a 
energipolitiken och skolan. 

Roger Berglund. 

  ” Fyra motioner var 
inlämnade till för-
bundsmötet varav 
två kom från Hallsta-
vik. Dels ville vi att 
förbundet skulle an-
taga några nya mål 
att arbeta emot med 
anledning av den allt 
kärvare situationen 
på arbetsmarknaden 
och inom samhälls-
politiken.” 

Besök vår hemsida: 
www.avd68.com 

 
Vi lägger numera ut rapporter från de 
senaste förhandlingarna med bolaget. 
Även annan information har förnyats på 
hemsidan. 
   Exempelvis har PappersMagasinet 
flyttats till framsidan så att man lätt kan 
nå den. 
   Ambitionen är även att hemsidan skall 
hållas så aktuell som möjligt vad gäller  
t ex namn och telefonnummer på förtro-
endevalda. 

BN. 

Robert Nyberg 
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SKYDDS- 
FRÅGOR 

Arbetsmiljörapport hösten-07 
 
Olycksfallen är uppe i 18st i år, så trenden är att vi 
kommer på runt 20 i år. 
Tittar man på vad vi har för olycksfall så är det flera 
snubblande/snedtrampskador, klämskador och ska-
dor på grund av arbetsmetoden.  
Färdolycksfall har vi 3st. 
   Vi har 70 nollskador och det är som förra året.  
   Tittar man på de skadorna så hittar vi flera skador 
där man inte använder skyddsglasögon, vi har också 
ett par skador där man har använt skyddsglasögon 
men skadat sig ändå. Det är ju inte bra att man ska-
dar sig när man använder skyddsutrustningen, men 
det är problem med vanliga skyddsglasögon. Korig-
glasögon är säkrast men då har man problem men att 
de immar igen. Så vi har kommit överens med före-
taget att vi tar hit leverantören och har en minimässa 
om skyddsglasögon under våren-08.  
 
Tillbud har vi över 200 och det är lite mer än förra 
året och det är mycket bra att vi skriver tillbud för då 
har vi möjlighet att ändra arbetsmiljön till det bättre 
och förhoppningsvis får vi färre olycksfall.  
   Företaget har som rutin sen i oktober att alla noll-
skador ska anmälas till försäkringskassan och AFA-
försäkringen och det är mycket bra om något skulle 
hända och man får kostnader för sin skada.  
 
Vi har kartlagt utbildningarna för skyddsombuden 
och vi ser att många har gått bättre arbetsmiljöut-
bildning (Bam) i början av 90 talet. Vi har ett 
skyddskommittébeslut att om man har en 10 år gam-
mal utbildning så har man rätt att gå om utbildning-
en. Vi har också ”mini-bam” för alla anställda (ca 24 
timmar). Det går bra att anmäla hela skiftlaget om ni 
vill, så kommer vi överens om tider och dagar när ni 
kan gå utbildningen. 
   Det har varit mycket diskussioner om utrymning 
och inrymning, nu har dem flesta avd/sek börjat med 
att titta på sina instruktioner och rutiner, alla avdel-
ningar ska rapportera till skyddskommittén hur man 

ligger till och så nästa år ska det finnas in- och ut-
rymnings övningar på alla avdelningar.   
   Pappers förbundet hade en pilot kurs i rehabiliter-
ingsfrågor. Vi hade 6st som var med på den utbild-
ningen och den var mycket bra så förbundet kommer 
säkert att planera flera kurser, och vi kommer att 
skicka flera till den utbildningen. 
 
Kring Rehab och Hälsa har vi bildat en grupp el-
ler kommitté där representanter från alla facken, fö-
retagshälsovården och personalmännen är med. Vi 
kommer att träffas minst 3 gånger om året.   
   Företaget kör projektutbildningar och vi har haft 
flera skyddsombud och en del operatörer på den ut-
bildningen och det är tänkt att alla skyddsombuden 
ska få den utbildningen, och operatörer, underhålls-
personal som har blivit uttagna i olika projekt.  
 
Projekt: Emb Sorteringsbord projektet har startats 
under hösten och montaget kommer i gång under 
augusti -08. 
   Utbyte av processtyrning, etapp 1 ÅKC, RP har 
startats under hösten och kommer att pågå längre tid 
med flera etapp där TMP och andra avdelningar 
kommer in senare. 
   I hamnen har man startat ett förprojekt för brand- 
och gaslarm. Man kommer att utreda flera olika al-
ternativ på hur personalen ska bli uppmärksammat 
av brand och gaslarm. 

Taisto Hautala 

Robert Nyberg 
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Rapport från 
Extrakongress 
 

E fter mycket vånda skulle Papperssverige ta ytterligare ett 
steg i riktning mot ett eventuellt samgående med fackför-

bunden Grafikerna och Skogs- & Träfacket.  
   Bakgrunden är att Pappers vid sin förra kongress, i Göteborg 
2006, hade att ta ställning till kongressrapporten: ”Pappers 
framtid”. Rapporten tog upp förutsättningarna för Pappers att 
leva vidare som eget förbund. Den bakomliggande orsaken var 
den långa perioden av ett sjunkande antal anställda inom pap-
pers- och massaindustrin. Rapporten visade att mellan 1968- 
2004 hade antalet pappersarbetare halverats, medan produktio-
nen samtidigt mer än fördubblats.  
   Rapporten menade att utvecklingen mot allt färre medlemmar 
skulle leda till minskade inkomster och till att förbundets slag-
kraft i det vardagliga fackliga arbetet och i opinionsbildandet 
efterhand skulle minska. 
   Tanken var att ett litet förbund som Pappers måste samverka 
och samarbeta med andra för att klara av att leva upp till med-
lemmarnas förväntningar. 
   Göteborgskongressen tog beslutet att ge förbundsstyrelsen 
uppdraget att ”utreda samarbete med ett eller flera industriför-
bund inom ramen för ett självständigt Pappers”. 
   Detta svåra spörsmål karvades det vidare på under vintern 
genom olika arbets- och referensgrupper och senare genom 
rådslag för medlemmarna i de olika förbunden. Konsulten Råd-
husgruppen knöts till arbetet och slutsatsen blev att ett nytt 

förbund behövdes. Pappers förbundsmöte beslutade om att 
hålla en extra kongress på Runö 18-19/10.  
 
Extrakongressen hade ett förslag om fortsatt utredningsar-
bete av ett eventuellt samgående med nämnda förbund och 
förbundsstyrelsens s.k. yttranden över tio inkomna motioner 
med totalt 24 stycken att-satser att behandla. Samtliga motioner 
handlade i någon form om inriktningen på det fortsatta utredan-
det. 
   Eftersom Hallsta räknas som en av de stora arbetsplatserna 
kunde fem stycken ombud åka till Runö för att representera avd 
68; Joakim Eriksson, Patrik Hedenström, Roger Berglund, Jaa-
na Kuusisto och Anders Lidén.  
   Ytterligare ca 170 ombud deltog. Med funktionärer, journa-
lister och övriga var ca 200 personer på plats på kongressen.    
   Ett presidium med bla tre stycken ordföranden valdes där 
Carin Walldin, tidigare Pappers avd 15 Iggesund men numera i 
ledningen för Bilda förlag, utsågs till att leda huvudförhand-
lingarna. 
   Pappers förbundsordförande Jan-Henrik Sandberg inled-
ningstalade om situationen i Pappers idag, inte minst med tanke 
på de beslut som skulle tas under kongressdagarna.  
 
När det sen blev dags att på allvar börja debattera frågorna 
alla hade laddat för blev diskussionerna både livliga och med 
tiden något tillnystade, men presidiet bringade till slut reda i 
ombudsensemblens komponerande så att beslut utföll som var 
både begripliga och accepterade. En stor skara språksamma 
deltagare ville göra sina inlägg om inriktningen på kommande 
utredningar.  
   Många föreslog att inte bara utreda ett samgående utan att 
även, i detalj, och parallellt utreda Pappers förmåga att kvarstå 
som eget förbund eller varför inte satsa på bara ett samarbete 

Våra delegater andäktigt lyssnande på talaren. 
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istället för ett samgående? Kunde man rent av tänka sig att läg-
ga utredningen om samgåendet i en väl hopknuten malpåse? 
Sen kom också frågorna om hur utredningsgrupperna skulle se 
ut. Vilken inriktning, avhängigt besluten om vilket som skulle 
utredas förstås, skulle dessa ha? På vilket sätt skulle grupperna 
utses? Vilken sammansättning skulle de ha, och hur stora? Nå-
gon som blev alltför ivrig att kungöra sin åsikt trasslade in sig, 
inte alls i argumentationen, men i sina skosnören, och föll ner 
från talarstolen! 
   Under kongressen hade även en redaktionskommitté utsetts. 
Mellan diskussionerna hann denna sammanställa två pressmed-
delanden; ”regeringen sliter sönder Sverige”(om den orättvist 
förda politiken där redan välbeställda får gigantiska skattesänk-
ningar bl.a. på bekostnad av vanliga löntagare) och ”stärk den 
svenska modellen” (om att inte acceptera drastiska förändring-
ar i det s.k. huvudavtalet, detta angående kommande samtal 
mellan LO/PTK och Svenskt Näringsliv). Kongressen ställde 
sej bakom dessa uttalanden.  
   Avslutningsvis blev kongressens huvudbeslut att fortsätta 
utredningsarbetet, med två parallella utredningar och att dessa 
genomförs på ett likvärdigt sätt, med sikte på ett beslut, genom 
ytterligare en extra kongress, under hösten 2008.  
   Så gick det alltså till när Papperssverige lade en extrakon-
gress till lärdomarna. Delegationerna åkte hem till sitt. Det 
skulle bli måndag igen och oavsett om hemresan blev med tåg, 
flyg eller bil– vardagliga fackliga bestyr väntade de flesta. Men 
många hade redan börjat fundera på namn att nominera till 
utredningsgrupperna. Det skulle nog bli ett hektiskt år. 

Anders Lidén 
Text och foto 

Jaana sträcker på benen. 

Jaana och Jocke skrattar åt något som sägs från podiet medan 
Patrik och Roger koncentrerar sig på allvarligare saker. 

Anders Lidén sköter kameran. 
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Fackeltåg i 
Norrsundet 
D en femte december genomfördes ett stort 

fackeltåg i Norrsundet till stöd för kravet att 
inte lägga ner verksamheten på massafabriken i det 
lilla samhället. Fabriken är modern och inte på nå-
got vis mogen för nerläggning. 
   Fackeltåget gick från Folkets Hus till bruket. Där 
hade man rest 325 st träkors, ett kors för varje per-
son som blir av med jobbet. Man riktigt rös i hela 
kroppen av denna uppslutning.  
   I täten gick Pappers´ ordförande Jan-Henrik 
Sandberg och avdelningsordföranden i Norrsundet 
Örjan Larsson. Vår fanbärare Lasse Pettersson gick 
bakom Norrsundets fanbärare. Från avdelning 68 
deltog även Ulla Strandbergh och Jaana Kuusisto. 
 
Tidigare under dagen hade socialdemokraternas 
partiordförande Mona Sahlin lett ett möte på Fol-
kets Hus tillsammans med Jan-Henrik Sandberg 
och Örjan Larsson. 
   Ett lokalt rockband, från ABF:s rockskola i Norr-
sundet, spelade Monas favoritlåt: ”Long walk 
home” 
   Mona Sahlin tyckte att näringsministern Maud 
Olofsson skulle besöka bruket och engagera sig i 
frågan. Hon tyckte även att brukets ägare Stora 

 

 

Enso skulle ta kontakt med dem som är intresserade 
att ta över driften av fabriken. 
   En av dessa är Lennart Holm, tidigare vd på Stora 
Cell. 
   Någon dag efter manifestationen gav ledningen för 
Stora Enso efter för trycket och lovade att träffa 
Lennart Holm för att diskutera hans idéer.   
 
Vi vill också passa på att tacka alla som skrivit på 
protestlistorna till stöd för arbetarna i Norrsundet. 
Det är ännu inte för sent skriva under. Listor finns på 
avdelningsexpeditionen i Röda Villan och namnin-
samlingen pågår till mitten av januari. Solidaritet 
mellan arbetare är mycket viktigt i dessa dagar. 

Lasse, Jaana och Ulla.   

Ulla med ett av de  
325 träkorsen.  

Det lokala rockbandet från ABF:s rockskola underhöll. 
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På bilden syns vår fanbärare Lasse Pettersson flankerad av Jaana 
Kuusisto och Ulla Strandbergh. De hade rest dit den femte december 
för att visa vår avdelnings stöd till kamraterna i Norrsundet. 

Henka, Örjan och Mona leder mötet 
på Folkets Hus i Norrsundet. 

325 träkors vid bruket i Norrsundet. 
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Intervju med driftklubbens 
ordförande. 
(7 dec. 2007) 
Hallå där Hasse! Det surras en hel del i fabriken just 
nu om speciellt två frågor som ni är involverade i. Vi 
kan väl börja med att höra om er syn på den eviga 
frågan om ersättning för avlösningstiden? 
   – Det är förvånande att det ska vara så svårt att 
komma fram till en uppgörelse i den här frågan. När 
det enda vi begär är att vi ska få betalt för den tid vi 
är i tjänst. Våra krav ligger helt i linje med de upp-
görelser som finns i branschen. Både Braviken och 
Vargön har löst denna fråga på liknande nivåer som 
de vi har begärt. 
 
Sen är vi lite intresserade av att höra hur ni tänkt er 
att det skulle kunna se ut med reservskiften?  
   – Till att börja med har vi tänkt oss att alla skiftlag 
gör samma antal reservskift. Detta jämnar ut sig på 
36 år. Reservskiften ska inte som idag ligga schema-

lagda utan ska göras vid behov. Då utgår ett tillägg 
som heter divisor 315 (ca 50% extra i timmen ).  
   – Vi har tänkt oss två möjligheter för de anställda 
att välja mellan. Antingen väljer man som idag att 
jobba alla sina reservskift. Skillnaden mot idag blir 
då att man tjänar lite mer (ca 9300 kr lönegrupp 4) 
Dock vet man ej i förväg när reserverna ska jobbas. 
Vi ska sätta oss och diskutera med en grupp från fö-
retaget hur ett avropssystem för detta skulle kunna 
fungera. En sak som måste fungera i ett sådant av-
ropssystem är att alla bereds tillfälle att jobba sin 
utfyllnadstid. 
   – Det andra alternativet som vi tänkt oss är att man 
mot ett löneavdrag väljer bort ett antal reservskift. 
Lönetillägget, divisor 315, som man får på de utfyll-
nadsskift man jobbar används då för att kompensera 
för detta avdrag i ett så kallat nollsummespel (ett 
exempel på hur det skulle kunna se ut är att jobba 12 
skift med 50% och att använda dessa, 12x50%= 
6skift, till att ta ledigt). Vi har dock ej börjat för-
handla kring dessa frågor. Jag kan i skrivande stund 
ej bedöma hur det nya omstruktureringsprogrammet 
påverkar utvecklingen av detta. 
 
Till slut vill jag passa på att önska alla kamrater i 
fabriken en riktigt god jul och ett gott nytt år!  

Enade vi stå, söndrade vi falla! 
 

Patrik Hedensjö. 

Driftklubbens ordförande Hans Svenberg 

Från 
Drift- 
klubben 



11 

ÄPPLET              
Information från 
studiekommittén 

”...kompetensutvecklingen 
måste fortsätta....” 
 

H östens studieuppsökeri är avklarat för denna 
gång. Dock finns fortfarande möjlighet att 

hoppa på ännu inte uppstartade kurser. Måndagen 
den 14 januari, kl 18.30, startar t ex en kurs i 
”Förarintyg” på Folkets Hus i Hallstavik. En kurs i 
Mini-BAM kommer också att starta inom kort och 
eftersom dessa går med viss regelbundenhet så kan 
man i stort sett alltid anmäla sitt intresse till Mini-
BAM (förkortad arbetsmiljökurs). 
   Vi gör ett nytt försök med en cirkel i ”Roslagens 
industrihistoria” som vi tyvärr inte fick igång förra 
året. 
   Nu är det preliminära startdatumet 22 januari. För 
tillfället saknar vi tillräckligt med deltagare för att 
kunna starta en facklig grundkurs men vår ambition 
är att även en FGU skall genomföras under våren. 
   Ledsamt nog var intresset för förkovran i klimat-
frågan dålig – därför läggs den tills vidare på is (!?). 
Här borde det gå att få igång någon kurs längre fram 
– klimatfrågans betydelse ökar ju för varje dag. Om 
DU och dina arbetskamrater diskuterar miljöfrågor-
na ofta varför då inte samlas i en studiecirkel och 
lära sig mer – villkoren för kursen kan vi utreda till-
sammans. 
   En vanlig BAM-kurs är redan avklarad och 
”Jägarexamen” och ”Digitalt foto” pågår. 
   Några medlemmar har även varit iväg på utbild-
ning på annan ort. På Gävle-Daladistriktets 
”Ungdomskurs” i Gävle 7 – 9 november deltog Jo-
hanna Arell, Leif Karlsson, Jenny Löfgren, Mika 
Sällinen och Peter Sällinen. 
   På distriktets nya ”Rehab-kurs” 15-16 november, 
även den i Gävle, deltog sex stycken skyddsombud 
nämligen  
   Lars-Åke Gardehed, Benita Humell, Gunilla Hu-
mell-Erkas, Jaana Kuusisto, Lars Pettersson och 
Hans Svenberg. 
Båda dessa kurser har fått ett positivt gensvar av de 
deltagare vi haft kontakt med. Med stor sannolikhet 
kommer rehab-kursen att återkomma efter detta för-
sök. Ungdomskursen är redan etablerad sedan 
många år tillbaka. 

 
Vår egen kontaktombudsutbildning för linje-
förhandlare på Folkets Hus 13 resp. 14 november 
blev mycket lyckad. Högt deltagande och bra förelä-
sare. Genom utbildningen har linjeförhandlarna fått 
en bra grund att stå på men kompetensutvecklingen 
måste fortsätta och så kommer också att ske. När det 
sker och vad innehållet blir har vi inte bestämt i 
dagsläget. 
   I förra numret av PappersMagasinet utlovade vi en 
rapport från den nya förbundskursen. När detta skrivs 
har endast steg 1 genomförts men från den kan rap-
porteras att 21 medlemmar från Norrland deltog och 
att steg 2 går i mitten av december. Kursen går på 
Medlefors folkhögskola i Skellefteå och underteck-
nad är en av kursledarna. 
   Deltagarnas synpunkter på kursen hittills har inte 
sammanställs än så vi får återkomma i 2008-års för-
sta PM. 
 
De förbundskurser som ligger i början av 2008 
och som vi fått inbjudan till är; 
#  Huvudskyddsombud, 3-8 feb, Runö 
#  Att informera och agitera, 10-15 feb, Brunnsvik 
#  Företagsekonomi, 10-15 feb, Runö 
#  Konflikter, mobbing, kränkande särbehandling, 
18—21 feb. Runö. 
#  Kvalificerad förhandlingsteknik, 19-22 feb, 
Brunnsvik  
 
En annan sak vi i förra numret lovade återkomma till 
var studieplaneringen för 2008. 
Den är nu spikad och godkänd av avdelningen och 
ser ut så här: 
+ vi ska genomföra minst en medlemsutbildning 
+ vi ska genomföra minst en Bättre Arbetsmiljö 
+ vi ska genomföra en 2-dagars kursledarutbildning 
+ vi ska utforma och genomföra en kortare kurs kring 
det fackliga löftet 
Dessutom har vi pekat på att man bör göra en över-
syn av innehållet i det fackliga introduktionspro-
grammet (2 tim.) och även se över skolinformationen 
och utbildningen för skolinformatörerna. 
 
Med dessa ambitioner stänger vi igen butiken för 
denna gång – på återhörande 2008. 
GOD JUL och GOTT NYTT STUDIEÅR! 
önskar: 

Studiekommittén 
gm Roger Berglund 
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Nej till gemensam a-kassa. 
 
Det blev nej till att slå ihop vår a-kassa med 
kassorna i Skogs- & Trä och Grafikerna. Be-
slutet togs på Pappers a-kassas extra före-
ningsstämma tidigare i höstas. 
 

S tämman valde att vänta och se vad som sker 
med sammanslagningen av förbunden. 

   Under diskussionen gick meningarna kraftigt isär. 
Per-Johnny Krohn från Vaggeryds bruk tyckte att 
det var en kamp mellan hjärnan och hjärtat, medan 
Thomas Sandberg från Örebro hade svårt att se att vi 
kunde vänta med ett beslut.  
   Avdelning 68 företräddes på stämman av Tommy 
Falk och han tog ställning 
mot en sammanslagning av 
kassorna. 
   – För mig så är A-kassan en 
hörnsten när det gäller min syn 
på facket, något som vi skapade 
för att skydda oss och stärka oss, 
säger Tommy. Att delta i en form 
av nermontering och förflyttning 
från dess ursprungliga värden vill 
jag inte delta i. Detta upplever jag 
om man ser separat på a-kassan 
och förbunden som om de är nå-
got helt eget och inte har något 
med varandra att göra. Rätt eller 
fel får framtiden avgöra.  
   – A-kassan får inte bli en kall myndighet som saknar förmåga 
till förståelse till dem som gör fel eller hamnar mellan stolar 
osv. Vi är på väg dit redan men fortfarande har vi en A-kassa 
med förmåga att vara medmänskliga och förstående, anser 
Tommy. 
 
I den efterföljande omröstningen vann styrelsens förslag om 
sammanslagning med siffrorna 15 för och 10 emot men efter-
som det krävdes två tredjedels majoritet för att förslaget skulle 
gå igenom blev alltså beslutet att ”vänta och se”.  
   Det blev lite tumultartat efter omröstningen då ordföranden 
trodde att styrelsens förslag vunnit. En av delegaterna fick på-
minna om att stadgarna kräver kvalificerad majoritet. 
   – Lite skrämmande att man vid en så här pass viktig röstning 
inte håller reda på något så grundläggande, tycker Tommy 
Falk. 
   Pappers förbundskassör Robert Lundberg var besviken men 
hade känt att det rått lite delade meningar och Inger Good, Pap-
pers a-kasseföreståndare, säger i en intervju i Dagens Arbete att 
hon verkligen trodde på en hopslagning av kassorna. 
   – Men vi har varit förberedda även på ett nej. Nu 
måste vi bemanna kassan på ett annat sätt för att kla-
ra servicen till medlemmarna.  
   (Källor: Tommy Falks rapport och Dagens Arbete.) 

Börje Nordström. 

Tommy Falk 

Erbjudande om autogiro. 
 

Nu finns det möjlighet att betala med-
lemsavgiften till a-kassan via autogiro. 

 
Anmälningsblankett finns att hämta på 

fackexpeditionen i Röda Villan. 
 

Du kan också skriva ut den från hemsi-
dan: www.avd68.com. 

 
eller från förbundets hemsida: 

www.pappers.se 
klicka på Läs mera (A-kassan autogiro) 

Pappers a-
kasseföreståndare 

Inger Good hade 
hoppats på en sam-
manslagning av de 

tre kassorna 
(Bilden hämtad ur 

Dagens Arbetes 
hemsida. Den är 
något beskuren.) 

Specialkompetens 

Robert Nyberg 
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Krönika 
Gästkrönikör:  
Lennart Olovsson 
 

I  förra numret av PappersMagasinet medverkade Peter 
Lövkvist från Transportarbetareförbundet med en arti-

kel som berörde de kommande överläggningarna mellan 
LO och Svenskt Näringsliv kring huvudavtalet. 
   Då detta är en fråga av stor vikt för fackföreningsrörel-
sen är det viktigt att diskussionen om eventuella föränd-
ringar (försämringar?) förs nu innan det är för sent. Pap-
persMagasinet publicerar därför en artikel till i ämnet, 
denna gång författat av Pappers ombudsman Lennart 
Olovsson. Artikeln har tidigare publicerats i LO-tidningen 
men har nu välvilligt ställs även till vårt förfogande av 
Lennart O. 

Roger Berglund 
 
 

Facket måste försvara och 
förbättra spelreglerna på ar-
betsmarknaden 
 
Det har under lång tid förts fram långtgående krav på 
att försvaga fackets möjligheter att agera för sina 
medlemmars bästa. När man under året hört ledande 
företrädare för facket uttala en vilja att diskutera för-
ändringar så blir jag orolig. Inte så att det är fel att 
modernisera huvudavtalet, men det gäller verkligen 
att veta vad man vill innan sådana samtal startar. 
 
För mig känns det som om LO redan från starten är på defensi-
ven när man nu är på väg att tillsammans med PTK sätta sig 
ner med Svenskt Näringsliv.  
   Man bör ha i åtanke att Svenskt Näringsliv tar detta initiativ 
styrkta av en löntagarfientlig regering. De räknar naturligtvis 
med att dra sitt strå till stacken för att försvaga arbetarrörelsen 
och för att göra det möjligt för Reinfeldt att genomföra reger-
ingens program.  
   Historiskt har alltid en kamp om makten på arbetsplatserna 
förts mellan arbete och kapital. Men genom den svenska mo-
dellen har olika intressen kunnat balanseras hyggligt. I grunden 
har det funnits ett gemensamt intresse av att verksamheten i 
företagen ska rulla och gå, generera vinster, arbetstillfällen och 
skatteinkomster för stat och kommun. Men när produktionsre-
sultatet ska fördelas ställs saken alltid på sin spets. 
 
Alla har tjänat på den svenska modellen 
Förhandlingar om fördelning av mervärdet har förts sen urmin-
nes tider. Resultatet av dessa förhandlingar har båda parter 
kunnat leva hyggligt med tack vare växelvisa framgångar och 
konstruktiva kompromisser. Alla i välfärdssverige har till sy-

vende och sist tjänat på den svenska modellen.  
   Nu höjs mäktiga röster i arbetsgivarvärlden om krav på in-
skränkningar i löntagarnas möjligheter att agera för att försvara 
rättvisa villkor i arbetslivet. Attackerna mot kollektivavtalen 
och arbetsrätten och mot mänskliga arbetsvillkor tilltar i styrka.  
   Globaliseringen har inneburit att kapital och näringsverksam-
het kan flytta till länder med svagare fackföreningar, lägre mil-
jökrav och tunnare demokratiska styrelseskick. Allt för att mini-
mera kostnaderna och maximera profiten – och behålla vinster-
na i den egna plånboken.  
 
Hårresande förslag i debatten 
Även arbetskraften rör sig idag enklare över nationsgränserna. 
Vilket i grunden är positivt. Men det innebär även att människor 
från låglöneländer gärna kommer hit och arbetar under betydligt 
sämre villkor än de vi har avtalat om. 
   Dagligen och stundligen kommer rapporter om att entrepre-
nadföretag tar över delar av verksamheten inom större industri-
företag. Detta innebär förhandlingar om avtalsfrågan och dessa 
förhandlingar går inte sällan synnerligen trögt, viljan att nå fram 
till överenskommelser är ofta obefintlig.  
   De förslag som florerar i debatten är många gånger fullkom-
ligt hårresande. Möjligheten till sympatiåtgärder ska tas bort 
eller möjligen ”bara” begränsas. Facket ska inte ha rätt att vidta 
åtgärder mot en arbetsplats där de inte har några medlemmar.  
   Självklart är det så att mindre nogräknade företag försöker gå 
fria från facklig bevakning genom att enbart anställa personer 
som inte är fackanslutna, vilket innebär det en enorm press på 
individen att inte ta steget in i facket. 
 
Utan sympatiåtgärder minskar fackets handlingskraft 
Om inte den fackliga organisationen har möjlighet att vidta 
sympatiåtgärder så minskas möjligheterna drastiskt att agera 
och sätta in verkningsfulla åtgärder. 
   En sådan utveckling leder till att medlemskapet i fackföre-
ningen inte ger medlemmarna det skydd de har rätt att förvänta 
sig, vilket ökar risken för att människor vänder facket ryggen.  
   Den borgerliga alliansen och Svenskt Näringsliv har uppen-
barligen satt upp detta som ett politiskt mål. Genom att vidta 
några strategiskt valda förändringar vrider man viktiga verk-
ningsfulla vapen ur våra händer. Godtycket och direktörsmakten 
kan breda ut sig i näringslivet.  
   Nej, så kan vi inte ha det. Nu måste vi från fackets sida spotta 
upp oss och försvara och förbättra spelreglerna på den svenska 
arbetsmarknaden. På väg in i förhandlingar måste LO uppträda 
med större tydlighet, tala klarspråk.  

Lennart Olovsson 
Före detta avtalssekreterare i Pappers 
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Bildreportage 
Tio vattentankar  

(i eldens riktning…) 
(Om jag inte har räknat helt fel är det här opus fem i en slags ord- och bildsvit som rör sej framåt med lite ojämna steg. 
Och den här gången har jag tillsammans med mina medhjälpare, Patrik Hedenström och Per Johansson, sålunda varit 
på vintervisit hos brandkåren här på Hallsta Pappersbruk. Och från och med nu så börjar jag/vi mitt/vår lite frostnupna 

novemberfärd i ord och bilder. Håll till godo!) 
 

1. Klädda och klara. 
Här har Conny och Claes 
gjort sig redo och klara för 
att rycka ut och släcka en 
eld som Du givetvis får tän-
ka Dig här. Vidare avfärd till 
Tulka väntar. 

2. Väl framme och på 
plats… 
…i utbildningslokalen i 
Tulka: Claes och Conny 
framför sin gemensamma 
kunskapscentral: Datorn. 
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3. Gestspel. 
Här tror jag att Conny prövar på en lokal utomhusver-
sion och brandkårsvariant av: ”Gäster Med Gester…” 

4. Inte långt därifrån… 
…ställer Patrik nyfikna frågor, angående brand-
kåren på Hallsta Pappersbruk, till Claes. Och 
om jag nu hade varit någon vitsmakare av nå-
got slag, skulle jag förmodligen ha uttryckt mej 
så här i skrift: ”Här slår sej Patrik i slang med 
Claes.” Men min seriositet hindrar mej givetvis 
från såna simpla skämt. 

5. Samlade papper. 
Jag sticker av från utomhusfoto-
grafierna här där som Claes ser 
ut att samla såväl sej själv som 
sina papper. 
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6. Även Conny… 
…ser ut att fundera över klokheten i att släp-
pa in farbror Asteving i några av brandkårens 

lokaler. Förståeligt? 

7. Is och vatten. 
I närheten av det nyfrusna novembervattnet poserar här Claes 

och Conny i full brandkårsmundering. 
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8. Nästan i profil… 
…prövar sen Conny på att posera 
med brandhjälmen rakt på huvudet.  

9. Claes i sin tur… 
…visar här prov på sin skarpögdhet.  

10. Lätt tillbakalutad. 
I en lätt tillbaka lutad avslutning, 
mot en av brandbilarna i garaget, 
begrundar säkert Claes det här 
bildreportagets slutliga utformning. 

P.S. Var vaken och alert när Du tänder Dina adventsljus 
därhemma! 

Och God Jul och Gott, Nytt År! 
D.S.. 

Hej då! Tack för den här gången! 
Erik Asteving. 
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KULTUR 
En annan väg – Pappers  
1968–2005 
 
I samband med förbundets ordinarie kongress i Gö-
teborg i början av september 2006 släpptes Pappers 
nyskrivna historik. Den omfattar förbundets verksam-
het mellan åren 1968-2005. 
 
1945, vid Pappers 25 års-jubileum, kom den första historiken, 
skriven av den produktive fackföreningskrönikören Torvald 
Karlbom. Efter ytterligare tjugofem år var det, 1970, dags för 
50 års historiken: ”Pappersindustrin och dess arbetare” skriven 
av bl a Karlbom. 
   Den här gången blev upplägget ett annat. Inte på grund av att 
boken utkom när förbundet var 86 år (och alltså inte vid något 
av de ”stora” jubiléumen 75 eller 100 år). Nej, det nya var att 
historiken inte skulle skrivas i krönikeform och inte heller av 
någon etablerad fackföreningstecknare. Uppdraget gick istället 
till en kvartett forskare, varav några relativt unga, och uppgif-
ten var att utifrån granska ett antal vägval som förbundet gjort 
under den aktuella tidsperioden. Var det sant att Pappers gick 
sina egna vägar och var det i så fall ett medvetet val eller bara 
en slump? 
   Ett projekt av den här omfattningen kostar pengar och alla 
var inte så förtjusta i förslaget till att börja med – kunde inte så 
mycket pengar (1,5 mkr Pappers + 1,5 mkr AGS-fond) använ-
das till något mer väsentligt? Förbundssekreteraren Bengt Hall-
berg, som kläckt idén, lyckades dock samla förbundet bakom 
projektet. 
 
Slutprodukten blev en inbunden tegelsten på 436 sidor med 
130 grams Artic Silk från Håfreströms bruk. Om den här boken 
blir en kioskvältare beror det nog mer på bokens faktiska tyngd 
än på att den kommer att sälja i massupplaga. 
   Boken är indelad i 10 kapitel. Första kapitlet heter 
”Brytningstid” och där gör Staffan Stranne och Lars Hansson 
en summerisk sammanfattning av samhällsutvecklingen under 
seklets tre sista decennier 1970-1990. Sedan följer olika avsnitt 
om studieverksamheten, arbetsmiljöarbetet, teknikutveckling-
en, könsarbetsdelningen och invandringen. Därefter följer de 
artiklar som handlar om själva huvudfrågan – Pappers egna 
vägar. 
   1970-talet präglades av facklig samordning och solidarisk 
lönepolitik, 80-talet av en allt mer krackelerande samordning 
och 90-talet innebar att förbundet allt mer hittade sina egna 
lösningar i viktiga medlemsfrågor. När förändringens vind dra-
git fram och ersatt samförstånd med allt mer konfrontation så 
mejslas även en mer offensiv strategi fram från Pappers sida. 
   Boken tar också upp förbundets arbete med medbestämman-
defrågor samt engagemanget inom skogs- och industripolitiken 
och den näraliggande miljö- och energipolitiken.  

 
Till sist kommer självklart även det internationella arbetet 
med koncernavtal och global facklig solidaritet med som en av 
förbundets tunga uppgifter. 
   I sitt slutord gör författarna följande reflektion: ”ändå är 
framtiden oviss. Rationaliseringar och en skärpt internationell 
konkurrens har resulterat i färre arbetstillfällen i den svenska 
pappersindustrin, och i färre medlemmar i förbundet. Dagliga 
rapporter visar att detta är en process som på intet sätt har nått 
sin kulmen. 
   Frågan är därför om Pappers nya fackliga strategi också kan 
spela en framträdande roll i den tekniska och organisatoriska 
förändring som ytterst tycks hota många av de egna arbetstill-
fällena. Frågan är också om förbundet i framtiden kan förbli så 
starkt att det förmår fortsätta gå sin egen väg.” 
   Avslutningsvis kan vi också berätta att Hallstavik och dess 
medlemmar har fått en framskjuten roll i den nya historiken. 
Johnny Karlson satt med i projektgruppen, Roger Berglund är 
intervjuad av författarna och Taisto Hautala har deltagit i ett 
gruppsamtal tillsammans med Johnny och Roger. En snabb 
sammanräkning ger vid handen att 25 Hallstaviksmedlemmar 
finns omnämnda i boken varav 10 dessutom figurerar på bild. 
T ex är bokens bildomslag och bakre pärmens insida hämtad 
från Hallsta pappersbruk. 
   Boken finns att köpa via avdelning 68:s fackexpedition. 

Roger Berglund 

 

Presentation av  
kulturkommittén. 

 
Vi som ingår i kulturkommittén är: 
 
Ulla Strandbergh Emb. sk.5 26030 
Kerttu Hauta Emb. dag   26729 
Jaana Kuusisto PM 3 sk.2 27645 
Ulrika Enlund Avd.exp. 26390 
 
Har ni idéer om något kulturarrangemang, hör av er 
till någon av de ovanstående! 
 
Enkätundersökningen: 
Av 137 st. svar i vår enkätundersökning så tycks de 
flesta föredra sportevenemang, därefter kom film 
och utflykter. 
   Vi återkommer framöver om kommande evene-
mang. 

Kulturkommittén. 
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Gabriels vinterresa 
(Födelse och förändring.) 
 

D et här är tänkt som en tillbakablickande novell 
i nutidsljus. 

   Så året är sålunda 1966. Månaden är januari och 
det är sjutton dagar in på det nya året. Gabriel An-
dersson, en liten pojke på två år och elva månader, 
har just börjat en avresa från sin mormor Majs och 
hennes man Emanuels vitrappade hus i Sättra in till 
någonting obekant i Norrtälje. 
   Orsaken är den att Gabriel tidigt på morgonen da-
gen före har fått en lillasyster som med tiden ska få 
lystra till tilltalsnamnet Elisabeth. Han förstår det 
inte än men han är nu storebror till någon och inte 
längre ensambarn. 
   I Norrtälje ska dom köpa leksaker som passar så-
väl en nyfödd lillasyster som en nybliven storebror: 
Skallror och småbilar. 
   Nåväl. Inresan i Norrtälje blir utan att överdriva 
dramatisk eftersom det är kallt och vinter ute och 
halt på vägarna som korsar varandra. Och risken för 
en kollision mellan den bil, en gul Vauxhall Cresta, 

som Gabriel färdas i och en annan bil som då kom-
mer från en sidogata är mycket stor och överhäng-
ande, men hans fostermorfar Emanuel lyckas brom-
sa in sin nyligen så höga fart så pass mycket att en 
krock kan undvikas.  
   Men Gabriel, som vid den här tiden inte har en 
aning om vad säkerhetsbälte i baksätet är för nån-
ting överhuvudtaget och då inte heller om dess nöd-
vändighet, kastas framåt mot passagerarsätets hård-
het och hans näsa springer i blod tämligen direkt. 
Bilen stannas. 
   Hans mormor stiger så ut ur den och söker sej ge-
nast till ett passande snötäckt område där hon kan 
samla nog med snö att krama en snöboll av. Den 
räcker hon därefter över till sin dotterson i bilens 
baksäte. Han förstår först inte riktigt att den är till 
för att stoppa blodflödet från hans näsa. Så hon gri-

per resolut in och för snöbollen mot hans blodslagna 
näsa. 
   Efter en stund så slutar det mycket riktigt upp att 
blöda. Men för att vara på den säkra sidan plockar 
mormor Maj upp en näsduk av tyg ur bröstfickan på 
sin blus och nyper åt rejält om sin rätt omtumlade dot-
tersons näsa samtidigt som hon ropar: ”Snyt till, Gab-
riel! Snyt till” (Han kommer därefter att avsky dylika 
tillvägagångssätt eftersom det framkallar en sån 
gränslös smärta i hans näsa.)  
   Nåväl. Inhandlandet av leksakerna minns han inte 
längre så här lite drygt fyrtiett år senare. Men hemre-
san var hur som helst betydligt mindre dramatisk än 
ditresan. Och den lilla flickan Elisabeth som ju då var 
alldeles nyfödd är sedan drygt tjugoett år tillbaka 
mamma själv. Och det till en son som numer är utflyt-
tad och styr sin egen bil. 

Erik Asteving. 

Vauxhall 
Cresta 

Rådhuset. 
 
Till hennes hus 
Söker han sej 
Av och till  
Framför allt om vintern 
För lite värmande te 
Och för råd 
I sin frusenhet, 
Sin törst 
Och sin rådvillhet. 

Erik A. 

Robert Nyberg 
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KULTUR 
L.H. 
(2007.11.01) 
 

E n novemberny torsdag har precis hittat hit när 
jag så slutligen kan slå mej ner på min gamla 

soffa vid det likaledes gamla bordet i mitt ljusa, vita 
kök med vad som åtminstone för mej är en helt ny 
tidning av veckotidningstyp och den har då fått ett 
namn som förpliktar: 
Hemtrevligt. 
    Jag granskar den med 
ganska kritiska ögon in-
nan jag finner en intervju 
som faller mej helt i sma-
ken och den är exakt vad 
alla intervjuer borde vara: 
Ett samtal och en dialog 
mellan två personer som 
angår en tredje person som i det här fallet ju är un-
dertecknad. Och det är då inte blott musik som det 
rör sig om i den här intervjun utan även om att våga 
föda ett barn med alla komplikationer som hennes 
muskelsjukdom kan medföra såväl för henne själv 
som för hennes make såväl före som under och efter 
förlossningen för fyra år sen. Och jag får min bild 
av en kvinna, som har tillgång till såväl sina sköra 
som starka sidor, förstärkt. 
   Ja, och den som jag syftar på här och nu, det är 
sålunda Louise Hoffsten, en kvinna som ju talar, 
diktar och sjunger om sitt liv så att det ej framstår 
som ett antal privata pinsamheter utan som ett antal 
angelägna personliga insikter och erfarenheter att 
läsa och lära sej nånting av. 
   Men huruvida viljans lyktor brinner med sina kla-
ra, gröna ljus för Louise och för kvinnor i en liknan-
de situation, som hon har, hemma hos många eller 
blott ett fåtal människor, kan jag slutligen blott hysa 
en förhoppning om att det är dom förstnämnda: 
Dom många som gäller. 

Erik Asteving 

Till vintergatorna i 
Burma… 
 
Till vintergatorna i Burma 
Söker sej 
Hans decembertankar 
Som alla minns 
Nederlaget från i höstas 
När upproret 
Om än tillfälligt 
Slogs ner. 

Erik A. 

Recension: 
 
Angående ”Alster”… 
 
”Alster” ser jag som en allvarlig humoresk av Ga-
lenskaparen Claes Eriksson. För den innehåller såväl 
humor som allvarliga funderingar över hur vi beter 
oss i vår framfart över Moder Jord, vi människor. 
Och han vet att humorn och komiken inte är allva-
rets motsats utan dess förutsättning. 

Erik Asteving. 

Vintertoner från en  
högerflygel… 
 
Vintertoner 
Från en högerflygel 
I maktens vita tornhus 
I ett storvulet land i västlig riktning 
Skär sig som en iskall klinga 
Genom nattens nejder 
Där varje nocturne 
Är bannlyst. 

Erik A. 

Louise 
Hoffsten 
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V intern är här och fiskmåsarna har stuckit sö-
derut. Kråkorna har tagit över deras fiskeverk-

samhet vid fastläggning/lossläggning av båtarna. En 
kråka mumsade på ett stort fiskhuvud som troligen 
blivit avklippt av Baltic Brights propeller. En annan 
höll fast sitt sprattlande byte med ena foten och lät 
sig väl smaka. 

T idigare i höstas åkte vi i tre omgångar till 
Torpshammar utanför Sundsvall där Boda 

Borg har en av sina anläggningar. I en gammal 
byggnad från 1915 har man byggt upp en verksam-
het av typen ”fångarna på fortet”. Det var diverse 
banor där det gällde att klura ut vissa saker för att 
komma vidare genom låsta dörrar. Avklarade banor 
belönades med en stämpel på deltagarkortet. Viss 
kaxighet kunde märkas hos dem med flest stämplar. 
På kvällen vidtog bastubad, relaxing, middag och 
karaokekonsert. 
   Dagen efter blev det besök på Iggesunds Bruk där 
det som väckte det största intresset var en automa-
tisk traversanläggning för plockning av stående rul-
lar med hjälp av vakuum. Det hela såg ut som ett 
alplandskap där två traverser plockade och flyttade 
höga och låga, tjocka och smala rullar med hjälp av 
datateknik. 

V i har under hösten bland annat linjeförhandlat 
om att ta över tjänstemannajobbet vid bilut-

lastningen och att öka arbetstiden på lördagar från 
fem till åtta timmar. Förhandlingarna är i skrivande 
stund inte helt klara. 

V år varuautomat har varit utsatt för sabotage/
stöld. Någon har genom skakning lyckats få 

loss gratisgodis. Vi måste lösa problemet. Troligen 
genom fastsättning av apparaten i golv eller vägg. 
Hör av er om ni sett eller hört något skumt! Kanske 
någon med choklad kring munnen? 

Text: Börje Nordström 
Foto: Hans Hägglöv och 

Aki Salmiketo 

Smäktande toner i Boda Borg. 

Foto: Aki 

Mera musik -  med olika sorters mikrofoner 

Foto: Hasse 

Alplandskap i Iggesund. 

Foto: Hasse 
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HUMOR 
(Trots allt) 

Postens  
Kassa  
Service 

Särskrivning: 

Höger-vänsterskalan. 
Hilma från Söderbykarl skulle på charterresa söderut 
och behövde en gammaglobulinspruta mot gulsot. 
   På vårdcentralen i Norrtälje jobbade en manlig 
sjuksköterska som gärna skämtade med patienterna.  
   Gammaglobulin ges i sätesmuskeln och Hilma frå-
gade generat vilken sida som skulle stickas. 
   – Det beror på var Hilma står politiskt på höger-
vänsterskalan, upplyste sköterskan med glimten i 
ögat. 
   – Jag är centerpartist, sa Hilma rodnande. 
 
(Den här historien utspelade sig innan Maud Olofs-
son blev partiledare för centern. Numera befinner 
sig, som bekant, centerpartiet t o m till höger om 
modderutterna i många viktiga frågor.) 

BN. 

På grund av sjukdom! 
blir det inget från 
företagshälsovården 
i detta nummer!!! 

Robert Nyberg 

Möte på stan. 
Kennet mötte en vacker kvinna på stan. Hon hälsade 
glatt på honom. 
– Känner vi varandra? undrade Kennet. 
– Ja, du är far till ett av mina barn, svarade kvinnan. 
– Åh, då måste du vara strippan som killarna hyrde 
in till min svensexa, sa Kennet, och då är ju ungen 
avlad på ett biljardbord under polarnas applåder och 
hurra-rop. 
– Nej du har missförstått mig, svarade kvinnan, jag 
är lärarinna på din sons skola. 

BN 

Robert 
Nyberg 

Robert 
Nyberg 
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Anst. nr……………………………………... 
Namn……………………………………….. 
Arb. Plats…………………………………… 

HJÄRNBRUK 
Julkrysset 

  1   2   3   4   5   6   

                          

7         8               

                          

9 10           11           

                          

12             13   14       

                          

15     16   17   18           

                          

19                 20   21   

                        B 
22                       N 

    Vågrätt. 
  1.  Skrämmer hundar  
       vid Sylvester. 
  6.  Tio gånger tio m. 
  7.  Låg i krubba enligt  
       aktuell legend. 
  8.  Knegare. 
  9.  Extremt blygt. 
11.  Saknar gud. 
12.  Startar ofta  
       den 26 december. 
15.  Brännvinskrydda. 
18.  Fjäskar. 
19.  Steg säkert från  
       midvinterblot. 
20.  Finns för både  
       snö och jord. 
21.  Och i Norge. 
22.  Numera elektriska  
       barrträdsprydnader. 

Lodrätt. 
 1. Vankelmodigt svar. 

  2. Kläcks i Sargassohavet. 
  3. Kul att pröjsa enligt  
      Mona Sahlin. 
  4. Hunsa. 
  5. Modernt kaffe. 
  6. Fängsla. 
10. Arbetarhustru. 
13. Bör vissa svampar  
      före förtäring. 
14. Görs med mycket torr  
      deg kring rabarber. 
16. ”Lill-Stöveln”  
      på 60-talets is. 
17. Råder i öknen. 
18. Brukar veden i  
      sulfatfabriken. 
20. Trasig.  
21. Grön plätt i sand. 

Varsågoda här kommer ett nytt korsord att klura över under alla 
helger. Förra numrets kryss klarades galant av de flesta som löst det. 
Några hade dock förkortat någon med ”ngn”. Den rätta lösningen 
var: ”nån”. Men ge inte upp. Lös krysset och lämna in det på avdel-
ningens expedition. Priser utlovas. 

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

Postadress: 
Pappers avd 68 
Hallsta Pappersbruk 
763 81 Hallstavik 

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

BAKSIDAN Patrik Hedenström 
Joakim Eriksson 
Börje Nordström 
Annika Hernehult 

Redaktionen: 

Ulrika Enlund 
Anders Lidén 
Erik Asteving 

LÖSNING  
HÖSTKRYSSET 

      U   A   D   E   S   

O S O L I D A R I S K A   

  P   R   I   O   K   L   

P E R I O D   S K O D O N 

  E   K   A T K   R   N   

O D L A T S   A N T A G A 

  W     R       Å     S   

M A N I E R   I N D I G O 

  Y   S   A R N   I   E   

O B E H A G   S K A R V A 

  A   A   A   E   R   Ä   

  N O L L T A X E R A R E 

  A   L   A   A   E       

Vi gratulerar vinnarna i höstkrysset: 
 
Fredrik Persson Emb. 
Olle Jansson PM3 El. 
Johanna Arell PM12. 
 
Ni är välkomna att hämta priser på fackexpeditionen! 

Trots allt som hänt här i Hallsta den senaste tiden vill vi på 
redaktionen önska alla en riktigt 

GOD JUL 
och ett 

GOTT, NYTT ÅR! 

Robert Nyberg 

Medlemskvart. 
 

Om du är intresserad av att få en genom-
gång av dina försäkringar, både dem du 
har genom medlemskapet i Pappers och 
övriga försäkringar, kan du gå in och an-

mäla dig på internet. Adressen är: 
www.medlemskvart.lo.se 

När du anmält dig där kommer du att så 
småningom kontaktas för en personlig 

försäkringsgenomgång. 
BN. 


