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Nu är även lönerevision 2010 avslutad! Alla får en generell löneökning på 266kr. Enligt avtalsuppgörelsen mellan Pappers och Skogsindustrierna skall de som har en månadslön lägre än
21 300 kr erhålla även 50kr extra som låglönesatsning. Vi har lagt de 50kr i grundlön för lönegrupperna 1, 2 och 3. Tiotalet medlemmar som finns i
de grupperna och som även har en personlig tillägg
som gör att deras lön överstiger 21 300 kr får också
ökad grundlön med 50kr men då minskar deras personliga tilllägg med samma belopp. De som finns i
LGR 4 och 5 har högre månadslön än 21 300kr.
Eftersom löneuppgörelsen gäller från 1maj har vi
bara fått hälften av löneökningen vid utbetalningen
den 27 maj. När det gäller pensionsavsättningens
avräkning följer vi förbundens uppgörelse och fryser den i tjugotvå månader.

Jätteroligt att utredarna rekommenderar fortsatt produktion av ”boken” på PM 12! Nu återstår bara att
koncernstyrelsen bekräftar detta. Med PM 12 och PM
11 finns en framtid för bruket. Utredningen om PM 3
fortsätter och vi hoppas att även den avslutas med ett
positivt besked. PM 3 är trots sin ålder en fin maskin.
Med den fina produkt som Premium 80 är, måste det
finnas en framtid även för PM 3.
Hallsta har alltid stått för utveckling av nya produkter.
Det räcker bara att nämna boken, Exelenten, Premium
och Holmens View för att förstå att utvecklarkompetensen är enorm hos oss. Vi är bara dåliga på att erkänna det för varandra. Att ge varandra positiv energi genom att ta fram positiva exempel, som är så många, är
vi inte duktiga på. Vi skrämmer varandra med falska
rykten istället. Vi skrämmer varandra med den tuffa
framtiden och tror att det är en lösning. Det är det inte
mina vänner! Skrämsel orsakar bara ohälsa och den
negativa spiralen fortsätter nedåt, men lite fortare. Upp
med hakan! Vi är kända för att vi aldrig ger upp!

Avtal 2010
Jag vill tacka alla er för stödet och solidariteten
som ni visade under konflikten. Allt fungerade
fläckfritt. Efter att uppgiften om uppgörelsen kom
ut ringde en journalist till mig och ställde frågan
om det var värt att ”konflikta”! Ja, sa jag – det var
det! Det var viktigt att stå rakryggade och visa att
vi är ett självständigt förbund som kan förhandla
fram en egen uppgörelse anpassad efter våra medlemmars behov och önskan. Pappers visade hög
seriositet i förhandlingsprocessen. Våra förhandlare, rustade med vårt stöd och ett obegränsat mandat, försökte få motparten att i ett tidigt skede nå en
uppgörelse. Allt detta för att förhindra konflikt. Tyvärr har Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv
blockerat Skogsindustrierna av bara för dem kända
skäl. Urban måste sluta leka spindel och istället låta
förbunden vara kreativa. Då kommer vi att hitta
lösningar innan en konflikt kommer till stånd. Hoppas att de 22 månader som ligger framför oss utnyttjas av båda förbunden för konstruktiv diskussion som leder till ett positivt förhandlingsklimat
och samarbete som vi hade för bara några år sedan.
Det är alltid bättre att samarbeta men man ska aldrig vara rädd för konflikt.

Valet 2010
Kampen mot fackföreningsrörelsen fortsätter. Högeralliansen ska återigen gå till val på obligatorisk a-kassa.
Idag är arbetslöshetsförsäkring frivilligt. Även om regeringen fattar besluten sköts a-kassorna av de olika
fackförbunden. Det förslag som Björklund och regeringen driver handlar om att centralisera a-kassorna till
en statlig myndighet. De ska vara obligatoriska och
med en medlemsavgift som blir större om arbetslösheten i branschen är högre. Det är som att man skulle behöva betala mer till sjukförsäkringen om man arbetade
i en bransch med många sjukskrivningsdagar. Man
ställer sig frågan varför dom envisas med det här? Försvagar man a-kassan försvagas förbunden, försvagar
man fackföreningsrörelsen försämras löntagarnas förhandlingsposition. Resten vet ni själva! Vi måste stoppa det blå gänget innan det är för sent! Ett utmärkt tillfälle för oss att göra det är den 19 september!
Till sist önskar jag alla er en trevlig semester med
mycket sol och lugna dagar!
Aleksandar
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marknadsekonomiskt samhälle.

IDEOLOGISKOLAN

Demokrati. Socialister tror på demokratin
(demokratisk socialism). Men demokrati är ett begrepp som skulle kunna liknas vid Hasse Alfredssons beskrivning av en påse – det är tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. En
verklig demokrati förutsätter dels en politisk demokrati, dels en ekonomisk demokrati samt en social
demokrati (även kulturell demokrati skulle kanske
någon vilja tillägga).

Socialismen - del II
Vi fortsätter här artikeln om ”Socialismen” som inleddes i PappersMagasinet för två nummer sedan.
Då berättade vi lite om socialismens bakgrund och
framväxt som den tredje av vår tids moderna ideologier.
I detta nummer ska vi börja med att titta på några av
socialismens grundläggande värdebegrepp så som de
tillämpas idag.

Den politiska demokratin består av allmän rösträtt
med fria och hemliga val, yttrande- och tryckfrihet,
föreningsfrihet (partier, fackföreningar och andra
organisationer), religionsfrihet samt ett parlamentariskt styrelseskick med folkvalda
företrädare (politiker).
De flesta partier står
bakom den politiska
demokratin.

Historiesyn. Man kan anlägga olika synpunkter på
hur historien skrider fram och vilka krafter det är
som driver utvecklingen framåt. Den stora skiljelinjen brukar vara den mellan den idealistiska historiesynen och den materialistiska. Den idealistiska menar att det är tanken, idéerna, moralen och personligheterna som är de
avgörande utvecklingskrafterna. Att det är människornas tankar som formar samhället. Socialisterna, som bekänner sig till det materialistiska betraktelsesättet, anser å sin sida att det är de ekonomiska grundvalarna, produktionsförhållandena och
samhällsklassernas inbördes förhållanden och motsättningar som driver på samhällsutvecklingen. Att
det istället är de sociala och ekonomiska samhällsförhållandena som påverkar människan och hennes
tänkande.

När man kommer till den ekonomiska demokratin
blir skillnaderna tydligare. Den ekonomiska demokratin fördelar sig på två huvudspår: samhällsekonomin och företagsekonomin. Ursprungligen var en
reglerad planekonomi lösningen mot den hejdlöst
råa kapitalismen men i och med den politiska
demokratins genomslag har man idag en mer modifierad syn på de ekonomiska styrmedlen. En fri och
oreglerad kapitalism leder till enorma skillnader
mellan samhällsklasserna, oro och motsättningar i
samhället samt ett hänsynslöst utnyttjande av natu-

Socialismens människosyn bygger starkt på föreställningen om alla människors lika värde. Därför är
”Jämlikhet” ett grundbegrepp. Även liberaler kan
tala om att alla människors har samma värde. Skillnaden skulle kunna beskrivas så att medans liberalen
anser att alla börjar på samma startpall och därefter
får klara sig bäst man kan själv så anser socialisten
att den som kommer efter bör få hjälp på traven för
att avståndet inte skall bli alltför stort. Man vill använda en del av samhällets gemensamma resurser
för att minska på klassklyftorna som uppstår i ett

ren. Socialisten anser att statsmakten (staten) genom regler och lagstiftning måste sätta gränser för
kapitalets fria rörlighet och verkar även för en internationell reglering inom vissa områden.
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Den senaste globala finanskrisen har med stor
tydlighet visat att marknaden (kapitalismen) inte
själv klarar att reglera dessa frågor. En fri kapitalism leder käpprätt åt ... Nu kanske någon invänder att socialismen predikar kapitalismens (den
privata företagsamhetens) avskaffande, vilket
onekligen en del socialister gör. Men då är det i
regel de som bekänner sig till kommunismen i någon form som hävdar detta. I denna artikel om
socialismens värderingar utgår vi från den demokratiska socialismens grunder. Vi återkommer till
den kommunistiska synen i en kommande artikel.

kommunicerade kärl – ju mindre vi stoppar in (skatt)
ju mindre kommer ut (välfärd) och vice versa.
Avslutar med en text lånad från SSU Sörmlands hemsida som på ett bra sätt beskriver den sociala demokratins betydelse:
”Den socialdemokratiska sociala demokratins mål är
att skapa förutsättningar för människor att delta i den
politiska demokratin. Detta uppnår man med bland
annat ett gemensamt trygghetssystem med kollektivt
finansierings- och försäkringssystem. Gemensamma
finansierings- och försäkringssystem garanterar människor den trygghet som behövs för att ha möjligheten
att engagera sig politiskt.
Det svenska välfärdsbygget är en följd av tron på social demokrati. De sociala klyftorna måste försvinna
eftersom vi med sociala klyftor aldrig kommer få en
väl fungerande och ett fullt ut demokratiskt samhälle.
En viktig del i arbetet för social demokrati är också
att skapa en bra närmiljö för medborgarna att leva i.
Viktiga delar i detta kan vara att genom god samhällsplanering skapa närhet till naturen och ge möjlighet
för människor … att mötas och socialisera.”

När det gäller den företagsekonomiska sfären
anser socialisterna att även denna måste regleras
genom lagstiftning som ger de anställda inflytande
och olika rättigheter. Ett sätt är arbetsmarknadslagstiftningen t ex lagen om styrelserepresentation, MBL, LAS, semesterlagen o s v. En del inflytande kan regleras genom avtal mellan

Demonstration utanför Mjölkcentralen

fackföreningar och företag men den räcker inte till
och vilar dessutom på arbetsgivarnas goda vilja.
Därför behöver avtalen stöttas upp och förstärkas
med viss lagstiftning för att utjämna styrkeförhållandet mellan företagen och de anställda. Många
anser att det mest långtgående förslaget i inflytandefrågan var förslaget om löntagarfonderna som
ursprungligen skulle ge de anställda inflytande
över produktionsresultatet och dess användning.
Slutligen några ord om den sociala demokratin.
Den sociala demokratin syftar i grunden till att ge
människor en grundläggande trygghet i livet. Sociala skyddsnät, bostäder, vård och omsorg, en bra
utbildning och en jämlik skola. Uppbyggnaden av
ett generellt välfärdssystem (folkhem) är den
sociala demokratis yttersta uttryck. Välfärd är inget annat än skatt i en annan form. Det är som ett

Text: Roger Berglund
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digkörning uppdrogs till klubben att komma med
förslag. Något som delvis är åtgärdat.
Någon värdering av bemanningsminskningen (från
43 till 30) gjordes inte vid denna första utvärdering
eftersom det ansågs för tidigt och fortfarande har
vi en viss överbemanning. Nästa utvärdering bestämdes till den 1 september då man samtidigt kan
se hur semestern fungerat detta år.
I förra Kajkanten rapporterade vi att en omröstning
skulle hållas bland rullalagets truckförare om vilken klubb de vill tillhöra. Med stor majoritet röstade dom för att kvarstå i Driftklubben. Tack för ett
tydligt svar.
Den övertidsblockad som pågick i 15 dagar från
den 12 april till den 26:e avlöpte för kajens del
utan några allvarligare intermezzon. Em-skiften
var undantagna från blockaden eftersom de inte
betraktades som övertid utan förskjuten dagtid.
Det är alltid lite spännande när det dyker upp båtar
vid sidan av den ordinarie flottan. Under helgen 15
-16 maj var en Maltaregistrerad båt Baltic Betina
på besök som lossade delar till en kross som Hallstaviks Schakt köpt.

E

fter vinter kommer vår - det är ett allmänt känt
faktum. Med våren brukar följa vårflod – inte
heller det är obekant. Men att vårfloden detta år
skulle leta sig fram till vårt omklädningsrum och
dessutom ovanifrån var mer förvånande. Någon föreslog att vi skulle sätta upp hängrännor som leddes
in till tvättrummet för att få maximal recycling. Lösningen blev istället att placera ut en mängd plasthinkar i olika stilar – något som påminde om en konstinstallation inspirerad av Chopins Regndroppspreludium.
Det har nu gått ett drygt halvår sedan hamnens nya
organisation och arbetssätt sattes i sjön (!). En första
utvärdering är gjord och åsikterna går isär.
Den första uppföljningen av höstens risk- och konsekvensanalys föregicks av en enkät bland hamnpersonalen. Enkäten bekräftade att uppdelningen av de två
lagen på en bil- respektive en båtvecka har medfört

Det var den andra båten med utrustning till krossen. Hallsta Schakt har fått entreprenaden för
krossning av malm vid Dannemora gruva och det
är för det ändamålet som maskindelarna kommer
hit via vår hamn. Att det dessutom genererar lite
extra intäkter (hamnavgifter) till Holmens är bara
ett plus.
Den 19 maj höll hamnklubben ett för året sent årsmöte. Mötet bjöd inte på någon större dramatik. De
flesta förtroendevalda valdes om. Ny i styrelsen
efter Hans Hägglöv blev Belinda Hammar. Information lämnades bl a om årets skärgårdsutflykt

Tillfälligt lugnt på bil

en vi och dom-känsla mellan lagen samt en
försämring av rotationen. Även andra synpunkter
kom fram t ex oklarheter kring uttagning av em- och
helgarbeten samt otydliga tolkningar av vad begreppet ” färdigkörning” betyder. Dessa synpunkter
framfördes till företaget. Bolaget var inte beredda att
redan nu ompröva arbetssättet –man ville avvakta
nästa uppföljning. Beträffande varsel till em och fär-
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Till sist vill vi återigen påminna om att Hamnklubben (liksom Kapellskärs hamn) i år fyller 50 år.
Klubben kommer att fira jubiléet med en fest i Skebo lördagen den 11 september. God samvaro, mat,
musik och dans blir ingredienser för kvällen.

Aktuellt från Underhållsklubben:
Den 28:e maj hölls Underhållsklubbens årsmöte.
Då omvaldes Patrik Lundberg till Ordförande för
två år.

Ann-Britt Mattsson, nytt Kontakt - och skyddsombud

Till styrelseledamöter för två år valdes:
Lars Pettersson,
Tommy Croon
Lars Kronberg
Till Styrelseersättare för ett år valdes:
Tomas Lindblad
Anita Landqvist.

Kortspel på lunchrasten

Vi ser gärna att äldre personer som har minnen från
kajen från 40-60-talet hör av sig så vi får en möjlighet att tala med dessa. Vi är även intresserade av äldre fotografier från hamnen eller fartygen som besökt
Hallsta hamn i gångna tider. Ta kontakt med Roger
Berglund, tel 26952, eller hör av er till Ulrika på
fackexpeditionen så förmedlar hon kontakten till oss.

Tommy Croon

Lönegrupp 5 UH
I den lokala lönerevisionen 2009 kom Avd 68 och
bolaget överens om att en lönegrupp 5 ska införas
även på underhållet. Nu återstå arbetet med att i
linjen ta fram kriterier för denna lönegrupp. Detta
arbete väntar dock fortfarande på att komma igång.
Senare ska dessa kriterier fastställas genom lokala
förhandlingar.

Årets måsungar

Text och foto: Roger Berglund
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förslag, det är medlemmarna som lägger förslagen
medan klubben mer verkar som en remissinstans och
bearbetar inkomna förslag, oavsett om det gäller schemafrågor eller något annat.
Alla förslag, om det så handlar om att införa lördag
hela veckan, besvaras.
En nyhet i arbetssättet är att Driftklubben kommer att
bistå bolaget i utformandet av skiftschemats utfyllnadsveckor för att dessa ska bli mer harmoniserande
med övriga schemaveckor.

Intervju med driftklubbens
ordförande

Driftklubben har också två läskautomater och en varuautomat där överskottet tidigare bl.a. används till
olika evenemang och anslag.
Styrelsen har nu en aktuell förfrågan från ett skiftlag
som söker anslag till en skiftlagsresa. Denna fråga
kommer att behandlas på ett styrelsemöte. Avslutningsvis säger Jaana att de gärna tar emot förslag och
man från driften är välkommen att ansöka om bidrag
till olika aktiviteter.

Pappersmagasinet tyckte att det var längesen
Driftklubben fick något utrymme i tidningen. Det
ville vi ändra på. Vi bad Driftklubbens Ordförande Jaana Kuusisto att berätta lite om vad som
varit och vad som är på gång.
Jaana omvaldes till Driftklubbens Ordförande
vid årsmöte i mars.
Övrig styrelse består av Sven-Olov Jansson/PM
12, Catarina Eriksson-Östin/PM 12, Benita Humell/PM 11, Hans Svenberg/ÅKC, Daniel Norberg/TMP och Anne-Maj Hammar/PM 3
Jaana ger först en liten resumé om Driftklubbens
historia. Klubben bildades första gången 1970.
Detta efter missnöje och oro bland skiftarbetarna
på bruket med framförallt lönerna men också
med skiftindelningen som man ansåg slet både
fysiskt och psykiskt på hälsan.
Denna första driftklubb blev inte långvarig. Efter
några års verksamhet trappades verksamheten av
och upphörde. 1985 ombildades klubben. Bakgrunden var den allt mer intensiva lönedebatten
mellan dagtids och skiftarbete.

Jaana Kuusisto

Text och bild: Anders Lidén

Driftklubbens huvudfråga har varit och är, enligt
Jaana, fortfarande skiftschemasystemet, och sedan ganska många år tillbaka nu, utfyllnadstiden!
Apropå utfyllnadstiden har ju till och från påstötningar gjorts om att lägga utfyllnadstiden i pott.
Sedan en tid tillbaka pågår återigen dessa diskussioner med bolaget. En fråga som inte är helt enkel att lösa till alla parters belåtenhet!

Kort om Driftklubben
Grundades 1970
Antal medlemmar: 420
Ordförande: Jaana Kuusisto

Vad gäller skiftscheman lägger inte klubben någ-
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SKYDDSFRÅGOR
får säkrare arbetsplats. Detta ingår i systematiska arbetsmiljöarbetet beslutet är taget i skyddskommittén. Positivt är att flera medverkar på skyddsronderna nu än tidigare, tyvärr så saknas det flera skyddsombud.

Arbetsmiljörapport våren 2010.
Olycksfall: Vi har haft 10st olycksfall fram till 31
maj, tyvärr så hade vi hela 5st olycksfall i februari,
men efter detta så har trenden planat ut och ligger nu
på nivån, som vi har haft dem senaste 3 åren, men
till målet högst 10 olycksfall har vi långt kvar. Det är
också viktigt att anmäla alla skador till Försäkringskassan och AFA, företaget fyller i planketer och vi
behöver bara kontrollera att allt står rätt och skriva
under och lämna till företaget som sedan skickar vidare.

Beteende baserad säkerhet har inte kommit i gång,
men till hösten tror man att man kan komma i gång, det
ska utses ett antal observatörer och tas fram ett antal observationsobjekt Ex vis filtbyte, båtlastning och underhållsstopp.

0-Olycksfall: Vi har haft 30st 0-skador utan sjukskrivning, trenden är lite bättre än tidigare år och det
är glädjande att vi gör mindre skador, hoppas bara
att det håller i sig.
Tillbud: Vi har haft 152 tillbud hittills i år, vi har
blivit lite bättre på att rapportera tillbud men vi måste bli ännu bättre för att komma i samma nivå som
dem bästa bruken. Ex vis Braviken ligger på ca 400
tillbud på ett år. Det är mycket bra om vi skriver
tillbudsrapporter, för då har vi möjlighet att förebygga arbetsmiljön till det bättre, och så får vi färre
olycksfall.

Projekt säkra ångtillförsel till år 2016. Flera del projekt
ingår. Bl.a. Förstudie avloppshantering och Elpanna 2 är
under äskande Matar vatten pump HP3. Fasadsäkring av
pannbyggnad, pågår. PM 11 stoppet gick mycket bra
skyddsmässigt, många av skyddsombuden var aktiva i
projektet och det gjordes flera skyddsronder varje dag,
inga allvarliga tillbud eller olycksfall hände under stoppet.

Utbildning för skyddsombuden: Arbetsmarknadens parter satsar på utbildning av skyddsombuden.
I ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv kommer tio miljoner kronor varje år att gå till spetsutbildning, handlar om rehabiliteringsutbildning,
skyddsombudsutbildning och Huvudskyddsombudsutbildningar. Lokalt kommer vi att planera bättre
arbetsmiljöutbildning och en utbildning om arbetsbelastning och ergonomi under hösten.

Riskanalyser uppföljningar av konsekvensanalyser
skall göras efter tre, sex och tolv månader. Uppföljningarna är mycket viktiga, se till att ni får med alla synpunkter som ni har i handlingsplanen som ska vara tidsatt och innehålla en ansvarig person för åtgärderna.
Vi håller på att utreda arbetsbelastning för en UH
grupp som har tungt arbete med långa dagar och ofta
natt arbete. FHV och sektionschefen medverkar också
och vi kommer att titta på flera grupper under året, det
här är ju ett arbete som kan ta lång tid för att bli klar
med. Vissa förbättringar har första gruppen fått redan
men det finns en hel del frågor kvar att lösa som vi
kommer att jobba vidare med under hösten.

Skyddsorganisationen Skyddsronderna som man
går på dagtid, upplevs positivt men vissa områden är
för stora och man håller på och dela upp till mindre
skyddsrondsområden för det har tagit för lång tid att
göra ronderna. Det har också påpekats att UH ingenjör och driftteknikerna har dåligt med tid, men det
gäller för dem att prioritera arbetsmiljöarbetet så vi

Taisto Hautala AHSO
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Krönika

Det inte minst intressanta med denna studie är
att det rådet full politisk enighet i den arbetsgrupp, som genomfört den – även de borgerliga
ledamöterna står bakom konstaterandet att det
behövs stora skatteökningar för att klara välfärdsåtagandena.
För, som sagt, vill vi ha god kvalitet, god tillgänglighet och valfrihet inom skolan, vården och omsorgen – så kostar det en hel del.
Och, kan man tillägga, betalar vi det inte via skatten, så får vi betala det på något annat sätt. Behoven av vård, skola, vägar, pensioner, omsorg o.s.v.
försvinner ju inte för att skatterna sänks. Så om
skatterna inte räcker till, får vi betala direkt ur den
egna kassan.

Gästkrönikör: Anne-Marie Lindgren

Varför betalar vi skatt egentligen?
Jo, förstås för att skatterna betalar ett antal nyttigheter, som både medborgare och företag tycker att
samhället ska stå för – därför att både medborgare
och företag har så stor nytta av det. Som skolor,
sjukvård, vägar, polis, pensioner, barnomsorg, äldreomsorg – och en del till.

Ställer vi höga krav på de nyttigheterna – och det
gör vi i Sverige – måste vi förstås också vara beredda att betala för dem.
Men detta enkla och självklara samband försvinner
ofta i skattediskussionen. Inte minst moderaterna är
skickliga på att trolla bort det. Under deras regeringstid har skatterna sänkts med ca 100 miljarder
kronor, utan att de med ett enda ord tagit upp frågan vad som då händer med det som skatterna ska
betala. Och inför nästa mandatperiod lovar de ännu
fler skattesänkningar – återigen utan att säga något
om vad följderna blir för välfärdspolitiken.

Anne-Marie Lindgren på Folkets Hus

Vilket också kan uttryckas som att skattesänkningarna kommer att få användas till att på privat
väg betala för det man tidigare betalade över skatten. Enligt moderaterna i landstinget är avgiftshöjningar i sjukvården att föredra framför höjningar
av landstingsskatten.
Så nej, i slutändan blir det inte ”mer pengar i plånboken” därför att skatterna sänks. I slutändan kan
det till och med, i vissa faser av livet, bli mindre.
Och det är den grund läggande, viktiga frågan
man har att besvara, innan diskussionen fastnar i
procentsatser för skatteuttaget: Vad vill vi att skatterna ska betala?
Eller rättare sagt: Vad tycker vi är önskvärt och
rimligt att vi som medborgare betalar gemensamt
när det gäller nyttigheter som skola och vård, vägar och pensioner? Och vad ska överlämnas till
den enskildes egna ekonomiska resurser?

Under de år moderaterna sänkt skatter har det på
andra håll pågått en bekymrad debatt om hur kommuner och landsting ska klara just välfärdspolitiken
i framtiden, när andelen äldre ökar, andelen personer i utbildning ökar, och kvalitetskraven på de
skattefinansierade tjänsterna mer allmänt stiger. I
våras, ungefär samtidigt som Reinfeldt uttalade sig
för nya skattesänkningar, kom en studie från Sveriges Kommuner och Landsting som slog fast att till
2035 skulle kommunalskatten behöva höjas med 13
kronor – och då hade man ändå räknat med vissa
avgiftshöjningar, och med en tydlig produktivitetsökning inom vård, skola och omsorg.
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Det är, bland annat, en ideologisk fråga. För det är
ett faktum: ju högre grad av skattefinansiering av
den här typen av tjänster, desto jämnare fördelning
av dem. Ju större inslag av privat finansiering, desto
mer ojämn fördelning – och desto fler som riskerar
att hamna utanför.

Hyr stugan i Sämstad!

A-kassan är ett illustrativt exempel. Där höjdes avgifterna för att finansiera det första jobbskatteavdraget; avgiftshöjningen åt i vissa fall upp skattesänkningen.
De höjda avgifterna ledde till att många lämnade akassan; hälften av de anmälda vid Arbetsförmedlingen i dag har inte a-kassa. Och av dem som har
det är det ytterst få som har 80 procent av den tidigare lönen i ersättning.
För eftersom skatterna ska sänkas, har vi ju inte råd
att hålla oss med en bra arbetslöshetsförsäkring…

Området runt anläggningen är känt för sitt vackra
läge vid Gullmarsfjorden. Området är väldigt variationsrikt och kuperat, och erbjuder en unik natur.
De flesta stugorna har utsikt över den vackra fjorden.

Anne-Marie Lindgren

Anne-Marie Christina Lindgren
Född 17 juli 1943 i Norrköping, är en svensk
socialdemokratisk författare och ideolog, numera verksam som utredningschef vid Arbetarrörelsens Tankesmedja. Hon har varit medförfattare till flera av socialdemokraternas partiprogram under 70-, 80- och 90-talen. Hon är även
medförfattare till skriften ”Vad är socialdemokrati?” tillsammans med Ingvar Carlsson. Tillsammans med sin dotter Marika LindgrenÅsbrink utgav hon 2007 boken Systrar, kamrater!

Campingen kan erbjuda flera former av boenden.
Antingen har man med sig sin eget boende i form
av husvagn, tält eller husbil, eller så hyr man någon
av våra stugor eller lägenheter. Det finns även plats
för gästbåtar.

För mer information besök webbsidan:
www.papperswargon.se
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KULTUR
Järnbruk - Skebo

Jakten på Lars Wällare

hanget. Boken gavs ut 1937 och järnbruket i Skebo
lades ner 1924 – ytterligare en indikation.
Den miljö som skildras i berättelserna handlar bl a
om , lancashirsmedjor, hammarsmeder, ånghamrar,
körkarlar med kolforor, gruvor, tippvagnar med
malmslig, ångbåten med pråmlaster till och från
masugnen, sågverket, martinugnen, valsverket, plåtverket, mediumverket, kolbottnar m m.
Kanske är det Hallsta och gamla Skebo-kajen som
avses i följande stycke: ”Det lilla växelloket for omkring på bruket och stånkade och fräste, samlade
ihop vagnarna fullastade med järn och virke och
drog tågsätt efter tågsätt ner till kajen vid havsviken
för utskeppning”.
Åtskilliga personer och deras yrkestitlar omnämns i
berättelserna, t ex mästersmeden Bousard, mästersnickaren Tillman, mästermålaren Burell, mästermuraren Pira, sadelmakaren Persson, smedsänkan Charlotta Berg, spelmännen August Vedberg, Wilhelm
Gode och Erik Lemoine, körkarlen Isaksson, smederna Sporrong, Bredberg, Ström, Öberg och Viman, skogvaktaren Grönblad, martinarbetaren Hybinette, kolhusgubbarna Strömberg och Jansson,
bromsarpojken Oskar Olsson (som fick söka sig till
ett annat bruk efter att ha gett förvaltaren en sittopp
så han dök på huvudet i slagghögen) samt arbetarna
och fackföreningsmännen Pousette, Gauffin och
Bladlund. Namn som än idag bärs vidare i Roslagen.
Berättelserna skildrar arbete och fritid, motsättningarna mellan arbetarna och överheten men också mellan arbetarna själva. Den omänskliga arbetsmiljön
återkommer i flera historier liksom några kvinnoskildringar. Det berättas också om försöken att bilda
en fackförening och när Folkets Hus och Konsum
byggdes upp.
Kata Dahlströms socialistföredrag vid landsvägen
möttes med både nyfikenhet och viss rädsla.
Till sist vill jag återge ett stycke ur historien
”Labbet”.

I många år letade jag efter en liten bok från 30talet. Jag frågade personer som jag visste jobbade
med bokförsäljning, jag ringde antikvariat, jag letade på loppisar och jag sökte på nätet. Jag frågade
till och med personer som jag inbillade mig var
släkt med författaren. När jag ibland tvivlade på att
boken överhuvudtaget fanns gick jag in på Kungliga bibliotekets databas och kollade – jodå den existerade och var utgiven 1937 på Arbetarkulturs förlag.
I våras tog letandet slut – jag hittade den, visserligen sammanbunden med två andra böcker, men
sådana petitesser fick inte lägga sordin på skattjaktens lyckliga ände.
Boken var och är Lars Wällares ”Det var en gång
ett järnbruk” – en liten skrift på endast 80 sidor.
Inte ens författarnamnet är riktigt – Lars Wällare är
en pseudonym för Einar Trolin. Och Einar Trolin är
inte ett namn som man slår upp i vilket författarlexikon som helst. Han är hart när omöjlig att hitta någonstans. Skulle man, mot förmodan, ändå hitta
honom står det med all säkerhet inte mycket där.
Men vem är då denne Einar Trolin? Fråga någon
annan - inte vet jag! Förordet till boken är daterat i
Stockholm – det är en ledtråd. I övrigt säger ryktet
att han kan ha en koppling till Skebobruk.
Boken innehåller femton små berättelser som alla
utspelar sig i en svunnen järnbruksmiljö i Uppland.
Ibland omnämns Roslagen i historierna och av det
kan man kanske dra slutsatsen att det är ett före detta järnbruk i våra trakter som är förebild för författarens berättelser. Parat ihop med ryktet om Trolins
härstamning från Skebo är det inte en alltför kvalificerad gissning att det är Skebo Bruk som är utgångspunkten i ”Det var en gång ett järnbruk”. Om
man dessutom är bekant med Skebo och trakterna
intill så passar berättelserna bra in i det samman-
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Labbet var en tillflyktsinrättning som smederna utnyttjade till vila och umgänge mellan arbetsskiften.
Många ansåg sig inte få tillräckligt med ro hemma
hos fru och barn utan föredrog att tillbringa fritiden
i labbet istället.
”Labbet var ett rum av icke alltför imponerande
storlek, lågt i tak och med små fönster, så smutsiga,
att dagsljuset knappast kom igenom dem. Utefter
ena långväggen fanns en lave med halm i. I denna
lave kunde upp till tjugo smeder ligga bredvid varandra och försöka sova – full påklädda och smutsiga. Där låg de och stånkade och svettades och
släppte väder.
En smed tvättade sig sällan annat än på lördagarna.
Förresten, vad skulle sådant tjäna till? Snart skulle
han ju ner i smedjan igen! En smed svettades bort
sin smuts i stället.

Öppet hus med Robert Nyberg
Tecknaren och satirikern Robert Nyberg, känd från
bl.a. tidningarna Dagens Arbete och Kommunalarbetaren, hade utställning i Hökarängen under några helger i maj. Där visade han en del av sina teckningar,
men framförallt berättade han hur han jobbade fram
sina alster. Jag besökte utställningen och passade på
att ställa lite frågor, han berättade att han börjat teckna ganska sent i livet, vid ca 30 års ålder, han är i dag
lite över 50, och att det tog ordentlig fart när han inledde sitt samarbete med Kommunal.
Han har med sina runda bilder blivit en av våra mest
folkkära tecknare och satiriker. Robert jobbar hemma
och lyssnar mycket på P 1 där får han många av sina
Foto: Ulla Huhta
idéer. Hans värsta kritiker är hustrun, som han testar
allt på.
”Gomorron! Läggdags!”, heter den senaste boken
som är full av dräpande, träffsäker humor.

Foto: Ulla Huhta

Han svettades när han stod vid härden. Och han
svettades när han låg i labbet i laven. Det kunde
vara tjugo mäns utdunstningar därinne i labbet. Luften var så tjock, så man påstod, att där hade tyngdlagen blivit upphävd.
Några ventilanordningar fanns inte i labbet. Man
kunde ventilera endast genom dörren, och detta
skedde när någon gick ut eller in, inte mer, ty man
var rysligt rädd om värmen.
Till labbets innevånare hörde tusen sinom tusen loppor.”
Skulle någon av PappersMagasinets läsare veta något mer om Einar Trolin (Lars Wällare) eller något
om var berättelserna utspelar sig är ni välkomna att
höra av er till undertecknad.

Foto: Ulla Huhta

Robert är anlitad lite här och var och behöver inte
sakna jobb och framöver kommer han även att ställa
ut på Arbetets museum i Norrköping.
Ulla Strandbergh

Roger Berglund
Foto: Ulla Huhta
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Bildreportage

Text och foto: Anders Lidén

Svartkrutsskytte
En dag i slutet av maj åkte Pappersmagasinets utsände till skjutbanan vid Ryan. Träff hade stämts med dem ur
Hallstaviks pistolskytteklubb som ägnar sig åt grenen svartkrutsskytte.
På lördagsförmiddagarnas träffas man för att övningsskjuta. Annars finns det en del tävlingar att åka på i helgerna, men de brukar hålla sig på ett avstånd inom 30 mil hemifrån. Då kan man åka dit och hem samma dag.
Klubben har varit framgångsrik och medaljsamlingen är diger. Sen 2007 har man fått ihop 9 NM-guld, 4 silver
och 7 Brons. 6 SM- guld, 2 silver och 3 brons. Flera av skyttarna har också deltagit i både VM och EM. I sommar går VM i Portugal, en lite längre resa som tar en del av semestern i anspråk
Ca 10 personer är mera stadiga besökare när man träffas för att övningsskjuta. Fyra av dessa jobbar på Pappersbruket. Just den här dagen guidas magasinet runt i svartkrutsskyttets rökmoln av Roland Sisask, Lennart
Eriksson och Mikael Dahlberg.

Mycket plock innan skjutklart - En del av tjusningen med
”gammelskyttet”!

Lennart demonstrerar mynningsladdning.
Svartkrutsskyttar på rad. Närmast står Lennart och Micke
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Polenta – Mer än bara gröt! Används tillsammans med svartkrutet i laddsatsen.

Blir det en tursam omgång? Micke gör sig redo

Märkt av tävlingslivet...
Roland markerar. ”Eld upphör – för oss som hör..!”

Bullens. Någon som känner sig träffad?

Kanske var det inte i Lützens dimma Konungen försvann?
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Rådmansö-skräck.

Nu kan man förstås undra varför man skriver sådana
här hemska berättelser. Om Ajvide enbart drivs av en
lust att skrämmas skulle han ju lika gärna kunnat
hoppa fram vid en husknut och skrika ”buh”.

Författaren John Ajvide Lindqvist, som bor i Rådmansö utanför Norrtälje, har blivit något av en
svensk Stephen King, fast bättre. Han slog igenom
med den filmatiserade romanen ”Låt den rätte komma in” där han inom ramen för en vampyrberättelse,
tog upp mobbningsfrågan.

Men samtidigt är till exempel skildringen av flickan
Tereses uppväxt med sina oförstående föräldrar
mycket trovärdig. Och att tragiska händelser kan bli
följden av att barn tillåts mobba varandra år efter år
har vi ju sett exempel på både i USA och på närmare
platser.

Sedan har han gett ut ett par romaner och en novellsamling, som alla liksom debutromanen tyvärr innehåller en mängd övernaturligheter.

Text: Börje Nordström
Hans senaste roman ”Lilla stjärna” kan också sägas
handla om mobbade barn men Ajvide har glädjande
nog frångått det rent övernaturliga i denna berättelse.
Åtminstone om man inte räknar de små röda rökpuffar, inbillade eller verkliga,
som kommer ur skallen på
ihjälslagna eller ihjälborrade
människor.

John Ajvide Lindqvist är född
1968 och uppväxt i Blackeberg, där också hans första
roman Låt den rätte komma in
(2004) utspelar sig. Han har
även bl.a. skrivit manus till
TV-serierna Reuter & Skoog,
Kommissionen samt till filmatiseringen av Låt den rätte
komma in. Hans böcker finns
utgivna i 30 länder. John Ajvide Lindqvist har tilldelats GP:s
litteraturpris och Selma Lagerlöfs litteraturpris för sitt författarskap.

Handlingen tar sin början i
Norrtälje och dess omgivningar. En avdankad dansbandsmusiker hittar vid
svampplockning, en nästan
nyfödd flicka i en plastpåse
gömd i en övertäckt grop.
Han tar hem barnet och beslutar, trots hustruns protester, att i hemlighet behålla det och låta det växa
upp i ett numera tomt pojkrum i villakällaren. Flickan visar sig nämligen, i likhet med dansbandsmusikern, vara begåvad med ett så kallat absolut musikaliskt gehör. Hon tilldelas namnet Theres och växer
upp isolerad utan egentlig social fostran eller utbildning, vilket kommer att få katastrofala följder i slutet
av romanen.

Kursavslutning
Kajakkursen avslutades med en provpaddling på
Fyrisån och Ekoln, vi samlades vid Sunnerstastugan
som drivs i Friluftsfrämjandets regi. Där fick vi
instruktion om paddelteknik och räddning.
När jag väl satt i kajaken så kändes det tryggt men
hade jag inte fått hjälp i och ur så hade åtminstone
inte jag klarat mig från att få ett dopp.

Denna, troligen autistiska, flicka kommer i de tidiga
tonåren genom internet i kontakt med den jämnåriga
Terese, en outsider och ett mobboffer. Via bland annat teveprogrammet ”Idol” leder handlingen så småningom fram till ”Allsång på Skansen” och de som
vill behålla sin syn på det programmet som ett idylliskt familjeprogram, bör nog avstå från att läsa denna roman.
Uppladdningsbara borrmaskiner är inte heller några
oskyldiga hobbyverktyg i händerna på ett gäng vilsegångna tonårstjejer som inte nöjer sig med att stå nedanför sollidens scen och gallskrika på sina idoler.
Text: Ulrika Enlund
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Foto: Göran Niclason
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Som kuriositet kan nämnas att kongressen äger rum
i Holmens gamla maskinsal på Kvarnholmen – nu
ombyggd till Louis de Geer-hallen.

Pappers kongressar i Norrköping
Förra gången förbundet höll ordinarie kongress,
2006, var det i Göteborg vilket var ett trendbrott
eftersom tidigare kongresser varit i Stockholm.
Flytten motiverades bl a av att det var billigare i
Göteborg. Nu fortsätter man på den inslagna vägen och förlägger Pappers 23:e ordinarie kongress, 3-5 september, till pappers- och Holmenstaden Norrköping. Därmed får också gamle
Pappersordföranden i Norrköping, Stig Karlsson
(Bagarn), retroaktivt lön för mödan efter många
motioner om att förlägga kongressen till hans
hemstad.

Holmentornet

Text: Roger Berglund

Industrilandskapet i Norrköping

Kongressen kommer att välja förbundsstyrelse
inklusive ordförande, förbundssekreterare och
kassör. Även andra val som t ex lönenämnd kommer att ske. Avdelningen har beslutat att omnomi- Ronera Lars-Göran Johansson, Grycksbo, som distriktets representant i förbundsstyrelsen. Vi har
även nominerat Aleks till lönenämnden och Anders Lidén till revisorsersättare.
Nya stadgar kommer att antas. Avd 68 har lagt 7
stadgemotioner till kongressen.
Till kongressen har det utarbetats två rapporter –
ett handlingsprogram för Pappers framtida arbete
och en arbetsmiljörapport. Till handlingsprogrammet har avdelningen två motioner och till arbetsmiljörapporten en motion.
Valda kongressombud från avd 68 är; Aleksandar
Srndovic, Roger Berglund, Anders Lidén och
Taisto Hautala. Ersättare är Mikael Holmberg,
Kerttu Hauta, Jaana Kuusisto och Ulla Strandbergh.
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Norrköping är Sveriges tionde största tätort
med 83 561 invånare (2005). Norrköpings kommun bor det totalt 128 060 invånare (31 december 2008).
Norrköping är sedan gammalt en industri-, handels- och sjöfartsstad. Textilindustrin var fram
till 1960-talet basen i stadens näringsliv, men
teko-industrin undergång gjorde att andra branscher växte i betydelse, bland annat Philips med
tillverkning av radio och TV-apparater som
idag ersatts av Whirlpool som tillverkar mikrovågsugnar, samt pappersindustrin med Holmen
Paper och Billerud. Ericsson hade tidigare tillverkning av mönsterkort i Norrköping, men sedan några år är den verksamheten avvecklad.

ÄPPLET

bland annat handlar om rehabilitering, fysiska och
psykiska belastningsfaktorer samt utredningskurser.
Kerttu, Jaana och Ulla har alla gått en förtroendevalda-utbildning hos ABF i Stockholm. Ulla dessutom en ordförandeutbildning.
Distriktets studie- och HSO-konferens ägde rum
den 26-27 maj – där spikades studiebehovet för
Gävle-Dala för 2011. Vi har fortsatt stora behov av
miljökurser, förbundskurs och Lag och Avtal. Men
även sådant som mångfaldsutbildning och utbildning i lönekartläggning.
I samband med den årliga handledarträffen genomförde Pappers Organisations- och Studiekommitté
(POSK) ett möte på Johannesbergs slott utanför
Rimbo i början av juni. Där diskuterades bl a vidareutbildningen av handledarna och förändringar av
Förhandlare i Pappers (FiP 3). En ”bank” med resurspersoner i olika ämnen skall inrättas på förbundsnivå.

Information från
studiekommittén

Hösten kan verka långt borta för tillfället men med
viss erfarenhet kan jag säga – den är närmare än du
tror. Ett tips ifrån mig är att redan nu ta en funderare
på om det är något som du skulle vilja lära dig mer
om. Kompetensutveckla din datakunskap, lära dig
ett nytt språk (eller förbättra ett du läst tidigare), gå
en arbetsmiljökurs eller en facklig grundkurs. Dans,
mat, gitarr, jägarexamen, teckna, navigation….
Samla ihop kompisgänget och anmäl er till något
ämne som ni tycker skulle vara nyttigt, spännande
eller bara kul. Bara fantasin sätter gränser.
Den 27 augusti har vi vår årliga studieuppsökarträff,
med medverkan av förbund och ABF, och i mitten
av september sätter studieuppsökeriet igång på fabriken. Tyvärr är vi några uppsökare mindre än ifjol
och skulle med tacksamhet se att någon mer ville
vara oss behjälpliga i studieuppsökeriet. En rolig och
viktig uppgift som inte förpliktigar till några andra
uppdrag.
Av våra förtroendevalda har nu även Kerttu Hauta
genomgått LO:s kurs för huvudskyddsombud på
Runö– därmed har alla HSO klarat av denna nivå.
Sanel Cavka, Tommy Croon, Daniel Norberg och
Mikael Strandbergh har deltagit i distriktets miljökurs (i två steg) i Älvkarleby. Nio skyddsombud har
deltagit i två olika arbetsmiljö- och sjukförsäkringskonferenser.

Paus under POSK-mötet

Innan 2011 ska vi först klara av höstens kurser. Inbjudan har kommit till Lag & Avtalskursen i Gävle
den 13-15 september. Ett måste för alla kontaktombud med linjeförhandlingsansvar och som gått FiP/
Förbundskursen. Förbundskursen kommer att gå i
november, steg I den 2-4 och steg II den 22-25 november.
En rehab-kurs som förbundet anordnar går i Uppsala på Hotell Gillet den 15-16 september alldeles
före valet. Dessutom har vi fått inbjudan till Företagsekonomi 29/8 – 3/9, Att informera och agitera
19-24/9 samt Kvalificerad förhandlingsteknik 2629/9 alla gående på Runö.
Till sist vill vi redan nu flagga för Pappers Ungdomskurs 3-5 november. I år genomförs kursen i
Uppsala och med riksintag. Fortfarande är det dock
våra handledare i Gävle-Dala som håller i kursen.

Studiekonferens på Eckerö

På tal om arbetsmiljöutbildningar så kan vi nu med
tillfredsställelse rapportera att LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om vidareutbildningen av
skyddsombud för åren 2010-2014. Tio miljoner årligen sätts av till skyddsombudsutbildningar som

Roger Berglund - studieorganisatör
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1 maj i Hallstavik

Tiden får inte rulla tillbaka till 40-talet när arbetarna stod vid företagens grindar med mössa i
hand i väntan på jobb helt efter arbetsgivarnas
villkor. De anställda på bemannings företag
måste stå 24 timmar till arbetsgivarförfogandet.
De kan aldrig lämna ut ett schema till barnens
fritids! De kan sällan umgås med sina vänner.
Deras livskvalité blir kraftigt försämrad!
Vi måste vinna tillbaka den tid när arbetarklassen i Sverige var stark och utgjorde en maktfaktor, därför blev lösningarna kollektiva och utan
vinstintressen. Företagen motsatte sig inte detta
eftersom man ville ha lugn på arbetsmarknaden,
de accepterade ett lägre vinstuttag mot lugnet.
Vi är 2,2 miljoner LO medlemmar och vi borde
återigen bli den maktfaktorn. Vi måste stoppa
marknadsanpassningen av anställningsvillkor
och välfärden. Ett modernt Sverige behöver en
stark fackföreningsrörelse och lagstiftning som
skyddar löntagarna!

På 1maj i Hallstavik för första gången demonstrerade socialdemokraterna och vänstern tillsammans. Talarna var Elisabeth Björk (s), Katarina Wahlgren (v) och Aleksandar Srndovic avd68:s ordförande. Musikskolan stod för underhållningen.

Här nedan återger vi Aleksandars tal:
”Kamrater!
Idag – första maj år 2010 – är det 124 år sedan arbetare i Chicago, USA, strejkade för åttatimmars
arbetsdag. De möttes av polis, militär och gevärskulor. Sju av dem dömdes till döden. Sedan dess
har den 1 maj varit arbetarnas högtidsdag över hela
världen. Jag tycker att det är värt att minnas detta:
att det finns kvinnor och män som har kämpat i
Sverige och i hela världen – vissa har t o m offrat
sina liv – för att vi ska ha de rättigheter som vi har
idag.
För bara 5 dagar sen strejkade 3 000 pappersarbetare för att stoppa kringgående av återanställningsrätten. Vår kamp att rädda våra jobb ifrågasattes av
några med den klassiska frågan om det är rätt tid
för konflikt. Det finns inte fel tid när arbetarna
kämpar för sina rättigheter.
Mina tankar går till Marabou – företaget som har
svikit sina anställda! Marabou sparkade ut 130 anställda på grund av arbetsbrist för att en månad efter hyra in en del av de via bemannings företag.
Marabou valde ut vilka de ville ha tillbaka och bemanningsföretaget användes som bulvan. De som
blev bortsorterade var folk man inte ville ha, sådana som hade mycket sjukfrånvaro eller småbarnsföräldrar. Vi måste stoppa såna oseriösa företagsledningar.

Kamrater!
Det pågår dramatiska förändringar i välfärden.
Sverige har gått från att vara ett ledande välfärdsland till att vara ett land där välfärden håller på att marginaliseras. För första gången har
den unga generationen det sämre än föräldragenerationen. De äldre vanvårdas på sjukhemmen,
nyckelbarnen är tillbaka, elever slås ut från skolan, bostadslösa ökar i antal och nu finns även
barnfamiljer bland de bostadslösa”.
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Dagens Arbete besökte Hallsta
I november förra året gjorde styrelsen en studieresa till Stockholm och besökte då bl a tidningen
Dagens Arbetes redaktionslokaler på Olof Palmesgata.
Nu har delar av redaktionen gjort ett svarsbesök.
Den 4 juni kom sex personer till Hallstavik och
fick en guidad rundtur av Johnny Karlson innan
man träffade några ur avdelningsstyrelsen för ett
samtal om DA:s innehåll och utformning. Även
om det alltid finns möjligheter till förbättringar så
är vi i huvudsak nöjda med tidningen och är måna
om att behålla antalet nr per år. En idé om att, på
förbundssidorna, ha ett längre ”pappers”-reportage
i varje nummer mottogs med entusiasm.

Elisabeth Björk (s) - oppositions ledare i kommunen talade för ca 100 åhörare.

Text: Roger Berglund Foto: Anders Lidén

Majeldar.
Fastän vårvinden stundtals avslöjade att vintervinden hade lämnat kvar en hård och bitvis även kyligt
rå vinterton i sin majmelodi kände Gabriel Olov
Andersson det ändå som att en värme spred sej
över Centrumtorget därhemma i Hallstavik som
kom från eldar som hade fötts i alla dom ditresta
människornas kroppar och bröst och som nu synbarligen brann i såväl den närvarande blåsmusiken
som i dom tankeväckande talen. Och precis som
min medverkande vän där på Centrumtorget den
Första Maj år 2010 Gabriel Olov Andersson tror
jag att våra majeldar även kan brinna som hösteldar
om vi hjälper varandra att skydda dom genom dom
skrikande, stundande septemberstormarna. Exempelvis.
Text: Erik Asteving

En av talarna på 1:maj Katarina Wahlgren (v) partiledaren för Vänstern

Text: Aleksandar S

Foto: Anders Lidén
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A-kassans föreningsstämma
På Rönneberga kursgård som ligger nästan
längst ute på Lidingö höll den 20:e maj Pappers
A-kassa sin föreningsstämma.
Stämman i sig kan nog betraktas som ett ganska
normalt årsmöte. Detta sammandrag väljer istället att i huvudsak betrakta de omständigheter
som den inbjudna gästen, Katarina Mattsson,
Försäkringschef på SO, resonerade runt. Med
ledning av den faktiska statistik som kan påvisas ställde hon först av allt frågan:
”Hur borde försäkringen se ut framöver?” Något som är bekymmersamt är att 50 procent av
de anmälda på Arbetsförmedlingen faktiskt inte
är berättigade till A-kassa.

De lägsta A-kasseavgifterna, ca 90 kr, finns i dag i
lärarnas och finans- och försäkringsanställdas kassor att jämföra med Byggnadsarbetarnas som har
högst avgift, 430 kr. Den 31/12 2006 var skillnaden
mellan lägsta och högsta avgift 30 kr..!
Högsta dagpenning (=14 906 kr/mån)är oförändrad
sen 2002 och endast 12 procent av alla som jobbade heltid när de blev arbetslösa får 80 procent av
sin tidigare inkomst.
Deltidsarbetande bör inte ha begränsad rätt till ersättning. I Kommunals A-kassa har 80 % av dem
som blivit utförsäkrade tvingats stanna kvar i sin
deltidsanställning – det är något som rimmar riktigt
illa med den av regeringen drivna s.k. arbetslinjen..!
Något som kanske är mindre känt och möjligen gör
några ålderspensionärer lite yra är att de faktiskt
har lägre skatt än arbetslösa! Vid en inkomst på
14906 kr betalar arbetslösa ca 1000 kr mer i skatt
än en löntagare och ca 260 kr mer än en pensionär.
Avslutningsvis ska självfallet även något också
nämnas om de viktigaste besluten på stämman: Det
förslag som presenterades runt medlemsavgiften
antogs. Beslutet innebär att medlemsavgiften hålls
oförändrad, men att arbetslöshetsavgiften höjs med
20 kr from den 1:a juli.

Kort paus i solskenet.....

”Hur ska försäkringen egentligen se ut framöver?” A-kassan har idag ett otroligt komplicerat och sönderbyggt regelverk – sedan slutet av
2006 har ca 70 förändringar gjorts –
”sedan slutade vi att räkna..” Ibland har Akassorna bara haft en vecka på sig från beslut
om regeländring till genomförandet!
Något som knappast framkommer i mediebilden
när det talas om långa handläggningstider är att
arbetsgivarintygen väldigt ofta måste skickas
tillbaka, i 70-80 procent av fallen, detta påverkar självklart genomströmningstiden av ärendena. Men A-kassorna i sig har en lägre felnivå än
andra socialförsäkringssystem, trots virrvarret
av regeländringar.

Vy från Rönneberga

Faktaruta:
SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation, är
en fristående och opolitisk service- och intresseorganisation för landets 32 A-kassor. Uppdraget
är lagreglerat och går bland annat ut på att företräda kassorna, informera och utbilda om arbetslöshetsförsäkringen.

Apropå det förslag som regeringen driver om
obligatoriska A-kassor med en medlemsavgift
som blir större om arbetslösheten
i branschen
är
Åsa
Lindeborg
högre visade Katarina statistik över hur avgifterna ändrats på senare år.

Text och foto: Anders Lidén
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Alla har rätt till böcker.

FOLO- lotten

Läsning är en upplevelse i sig, du kan till exempel
resa till främmande länder i fantasin, tränga in i en
annan människas innersta tankar eller lära dig om
trädgårdsskötsel och motorcyklar. Men läsning ger
inte bara nya kunskaper, man utvecklar också språket och ordförrådet och stärker därmed självförtroendet.

Under 2009 var det omval för alla privatanställda
arbetare som har avtalspension SAF-LO.
Var du på ett informationsmöte om avtalspension
minns du säkert att du fick en FOLO- lott? Högsta
vinsten var en Toyota IQ.

I dag kräver nästan alla arbeten att man kan läsa
och skriva. Och utan ett utvecklat språk blir det
svårt att föra en lyckad förhandling och påverka de
egna villkoren.
Att ha tillgång till böcker är en fråga om demokrati.
Har man inte vanan att läsa med sig hemifrån är det
svårt att hitta fram till litteraturen. Därför måste
böckerna finnas där människor är verksamma, till
exempel på arbetsplatsen.
Runt om i landet samlades över 100 000 personer
och lyssnade. Anne-Lie Mithander som arbetar som
synare på Böhler-Uddeholm var en av dessa. Det
lönade sig. Anne- Lie vann nämligen bilen.
På Toyota i Karlstad var det prisutdelning och
Anne-Lie fick ta emot bilnyckeln av Robert Lundberg som är VD för Folksam-LO Pension.

Detta är anledningen till att Kulturkommittén i Avd
68 har beslutat att i Valhall göra ett försök med ett
arbetsplatsbiblitek över sommaren. Faller försöket
väl ut finns tankar på att utveckla fler biblioteksfilialer över bruket.

Robert Lundberg överlämnar nycklar till
Anne-Lie Mithander
Det är roligt att hon vann och jag gratulerar också
till ett bra pensionsval, säger Robert Lundberg.
Folksam-LO Pension blev fondväljarnas favorit när
privatanställda arbetare skulle göra omval för sin
avtalspension.

Kulturkommittén (Ulrika, Jaana, Ulla, Kerttu).

Text: Anders Lidén
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Rapport från Pappers
förbundsårsmöte

Därefter sa Henka några ord om förbundets arbete
för att kvarstå som eget förbund och den kommande kongressen och avrundade med att betona det
fackligt-politiska samarbetet som måste utvecklas.
Det är viktigt att våra medlemmar går och röstar i
valet och förstår att det pågår en urholkning av den
generella välfärden och att arbetsrätten försämras.
Det blev en naturlig övergång till gästerna KarlPetter Thorwaldsson, ordförande i ABF och Bernt
Johansson från Socialdemokraterna. Karl-Petter
berättade att de röd-gröna beslutat att höja taket i akassan till 950 kr per dag och att de ska ta bort den
förhöjda egenavgiften i a-kassan som borgarna införde.

Även i år höll Pappers sitt förbundsårsmöte på
Byggnads kurs- och konferensanläggning Rönneberga på Lidingö. Mötet ägde rum den 20-21 maj
och från Hallstavik deltog Aleksandar Srndovic
som ombud, Roger Berglund som ledamot i Pappers centrala organisations- och studiekommitté
(POSK) dessutom deltog Anders Lidén på inledningen eftersom han tidigare på dagen närvarat
vid a-kassans årsstämma på samma plats.

Anders Lönnberg från Hylte berättade att den omplacerade truckföraren i tingsrätten nått en förlikning med företaget vilket Anders betraktade som
ett erkännande att företaget gjort fel och han tyckte
att det skulle vara på sin plats med en ursäkt från
förbundets sida till den utsatte medlemmen (för att
förbundet inte tog sig an fallet). Henka svarade att
han inte idag var redo att ompröva förbundets ställningstagande men att man en gång till skulle se på
fallet.
Därefter antogs ett stöduttalande till GS-facket för
deras varslade strejk i skogen. Andra frågor som
kom upp var läget i Fora-frågan, frågan om en inkomst- och/eller en sjukförsäkring och valberedningsfrågor inför kongressen.

Förbundsårsmötet samlas
Från början såg det ut att bli ett tämligen harmlöst
förbundsårsmöte där verksamhetsberättelsen godkändes, ansvarsfrihet beviljades och en motion om
kursstarter besvarats på ett tillfredsställande sätt
för avdelningen från Strömsbruk. (2009 var det 24
motioner!!).

Men den fråga som gjorde att förbundsårsmötet
tände till var när ordföranden i avd 54 Pontus Georgsson tog upp Billeruds agerande efter strejken.

Ordförande Jan Henrik Sandberg inledde med en
råsop till högerregeringen och bl a dess försämring av a-kassan innan han kommenterade årets
avtalsrörelse. Pappers avvisade tidigt alla propåer
om att teckna krisavtal för pappersbranchen
(liknande IF Metall). I avtalsrörelsen var Skogsindustrins strategi att endast förhandla med ett fack
och att parkera övriga på åskådarläktaren. Att man
valde IF Metall kanske var att man såg möjligheter där efter IF Metalls många krisavtal. Unionen
blev nervösa att bli överkörda och sprang iväg och
gjorde snabbt upp med arbetsgivarna. Därmed var
”Facken-inom-industrins” front spräckt och en
norm satt.

Pontus Georgsson - avd 54
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SKYDDSFRÅGOR

Företaget har förklarat att de ska betala ut lön till
de oorganiserade som inte jobbat under strejken.
Det blev köbildning till talarstolen när talare efter talare upprört förklarade att vi aldrig kan tolerera en sådan provokation från Skogsindustrins
sida. Åter hördes krav på strejk och andra motåtgärder. Kunde detta vara kollektivavtalsbrott eller föreningsrättskränkning? För dagen nöjde sig
mötet med ett skarpt uttalande till skogsindustrin
som bl a sa: Har arbetsgivarorganisationen
Skogsindustrierna startat krig mot fackföreningsrörelsen? … Det arbetsgivarna givit sig in
på, att gynna oorganiserade arbetare, uppfattar
vi som en kränkning av de fackliga rättigheterna. Det är ett slags ”light-version” av strejkbryteri. Ofoget måste omedelbart upphöra!
Nu står Skogsindustrierna och deras medlemmar inför ett mycket viktigt vägval: samarbete
eller konfrontation. Överväg detta vägval noga!

Rehab & Hälsorapport.
Vi har informationsträffar om nya rehabiliteringskedjan till alla långtidssjuka, vi går genom försäkringar och erbjuder stöd i rehabiliteringsmöten med
företaget försäkringskassan och arbetsförmedling.
Man kan också begära själv rehabiliteringsmöten
med arbetsgivaren fast man inte är sjukskriven och
då är det också bra om skyddsombud eller någon
annan kamrat följer med på mötet. Har ni några frågor om rehabiliteringsärenden så hör av er till rehabiliteringskommittén, som är Ulrika Enlund, Kerttu
Hauta, Lars Pettersson, Hans Svenberg, Mikael
Holmberg och Taisto Hautala.

Text och foto Roger Berglund

När man ska arbetsträna på arbetsplatsen är det viktigt att
gruppen får information på arbetsplatsen, så man vet
vad det är som gäller för den som ska
arbetsträna. Tyvärr
så har det hänt i
bland att informationen inte har kommit fram till arbetsgruppen och då får
personen som ska
arbetsträna en hel del andra problem också att försöka lösa.
Långtidssjuka över 30 dagar:

Tack Annika!
Pappersmagasinet vill ta tillfället att tacka Annika Svärd Hernehult för hennes tid i redaktionen
och med all hjälp att göra tidningen. En speciell
eloge får Annika för sina skarpa iakttagelser genom kameralinsen!

Text : Anders Lidén

För tillfället så har vi 8st. som är 100 % sjukskrivna,
och 3st del/halvtid
Över 365 dagar har vi 5st som har tidsbegränsad
sjukersättning (tidigare tidsbegränsad sjukpension).
2010 har vi fått 5st tillbaka i arbete.

Foto: Aleksandar S

Taisto Hautala
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domskurs i Uppsala under november. En kurs som
undertecknad själv har gått och varmt rekommenderar!

Ungdomskommitténs fiskeresa
15-16 maj

Korven smakade bra, men fisket kallade. Ut i båtarna igen. Enligt Fyrväpplingens regler måste fisket
avslutas senast kl. 21.00. Typiskt, det var ju då det
började nappa!

Somliga morgnar kan ibland ha guld i mun. Lördagen den 15:e maj var en sådan morgon, med en
tydligt annalkande sol. Det passade bra eftersom
mest hela dagen skulle tillbringas i en liten, öppen
båt på en sjö.
Siktet denna morgon var inställt på sjösystemet
vid fyrväpplingen.
Längs vägen dit hämtade vi upp de ungdomar som
tyckt att en fiskeresa med fackliga inslag låtit som
en bra idé och anmält sig till detta.

Facit av kvällsfiskandet blev bättre än på förmiddagen. Nu kunde några gå i land, stoltserandes med
några fina regnbågar! Andra fick nöja sig med att ta
iland en hy med nyans åt det kräftröda hållet.
Kvällen hade kommit och vi konstaterade att sjön
suger...d.v.s. en sen middag väntade, dags att tända
lägerelden. Morgondag skulle innebära hemfärd,
men orkade man upp tidigt skulle en stunds fiske
och, suck...städning, kunna hinnas med.

Inackorderingen skulle ske i anläggningens 25mannastuga. När man har så gott om plats är det
lätt att sprida ut sig. Vi bestämde oss för att hålla
oss och vår packning strikt samlad (!) för att underlätta den städning som ovillkorligen skulle
komma innan avresan nästa dag.

Text och foto: Linda Haglund

Väl ute på Skysjön och i roddbåtarna, vilka gick
relativt snabbt att komma ut i, satte fiskandet
igång. Resultatet av några timmars morgonfiskande blev något tunt, någon grillad ädelfisk skulle
det inte bli till lunch. Tur då att vi hade laddat upp
med grillkorv.

Invigning av utomhusbadet
I 30 år har Hallstaborna väntat att få sitt utomhusbadet byggt. Den officiella invigningen inleds den
13 juli klockan 13.00. Utomhusbadet är en av de
många Hallstaviksnätverks projekt som har slagit
genom.
För den som önskar ta ett dopp i bassängen kommer
badet att vara öppet för gratis bad mellan klockan
13.00 och 15.00.

Emil och André väntar på regnbågen
Till nämnda lunch, som grillades vid strandkanten, skulle Ulla och Jaana komma och prata om
facket. Det blev ett samtal med många frågor runt
värdet av ett fackligt medlemskap och vikten av
att engagera sig. Vid samma tillfälle passade kommittén på att tipsa deltagarna om Pappers ung-

Text: Aleksandar
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HJÄRNBRUK
Vågrätt.

Sommarkrysset
1

2

3

4
8

5

6

7

9
11

10
12
13

14

16

15

17

18

22

25

19

21

24

23

27

26

20

28

29

30

1. Mowglis ”pappa”.
2. Forsman – låtskrivare.
5. Assistans.
8. Renommé.
10. Sprallig.
11. Brygga och vågbrytare.
12. Förr av amalgam.
13. Ätlig stjälk.
16. Halvvägs mellan lodrätt 19 och vågrätt 22.
17. Passion.
18. Fågelkännare.
22. Stad med vattenflamma.
23. Ger di.
24. Ivan den förskräcklige.
25. Lura.
28. Coach.
31. Panela.
32. Grön i sand.
33. Misstanke.
35. Kan bo i Indonesien.
36. Bettla.
37. Högst i Himalaya.

31
33

32

34

1. Framför dig nu.

35
36

Lodrätt.

B N

37

Anst. Nr…………………………………….
Namn……………………………………….
Arb. plats…………………………………..
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2. Buteljtyp.
3. Vurmar.
4. Mariefredsslott.
5. von Brömssen-figur.
6. Åkerö.
7. T-banekaj.
9. Virrvarr.
14. Byling.
15. Snabbt anfall.
16. Ej vårt.
19. Stad med societetspark.
20. Danska sångarbröder.
21. ”Skogshöns”.
22. Var.
23. ALA i staterna.
26. Lullig.
27. Tas av banan.
29. Innehavare.
30. Triggat.
34. Påhitt.
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Kalendarium 2010
STYR

AVD

KO-träff

LS-träff

KO

Kontaktombud

LS

Linjesamordnare

Anmärkningar

Tid

22 juni
13-juli
10-aug
06-sept
08-okt

14 sept

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

Kongress—Norrköping
Verksamhetsplanering - FolketsHus
Distriktsmöte

Postadress:
Pappers avd 68
Hallsta Pappersbruk
763 81 Hallstavik
28

03-05 sept
14-okt
05-06 okt

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

