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InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för PapOrdföranden har
Ordet:
Det var nu ett tag sedan
och det har hunnit hända
väldigt mycket sedan sist:
Förslag om strukturförändring på Hallsta Pappersbruk, vilket är bland
det värsta som hänt på
mycket länge här i Hallsta. Rena katastrofen för
både fabriken och samhället, alla kommer att på
något sätt drabbas.
Sid. 2

Foto: Annika Svärd Hernehult

Här står Alexander Grähs, Tommy Croon och Lennart
Eriksson och diskuterar vid stora svarven i centralverkstan. Hur skall underhållet organiseras i framtiden?
Läs även intervjun med underhållsklubbens ordförande
Patrik Lundberg på sid 3!

Glöm ej årsmötet den 25 mars
(se baksidan och sid 21)

www.avd68.com
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Riksdagsman (s) på
besök i fabriken.
Mikael Damberg ska följa
oss här på Hallsta ett tag
fram över, och ett återbesök är redan inplanerat.
Vi kommer tillsvidare att
sända honom ett ex av
Pappersmagasinet och det
är med stor glädje vi på
Redaktionskommittén kan
konstatera att Pappersmagasinet nu nått även Riksdagen! (Sid 10.)
Mikael Damberg

Foto:
Anders Lidén

Ordföranden
har ordet

D

NEJ jag ställer inte upp till att kandidera till nomineet var nu ett tag sedan och det har hunnit
ring.
hända väldigt mycket sedan sist: Förslag
Detta beror inte på feghet för de strukturförändom strukturförändring på Hallsta Pappersringar som komma skall. Nej för fan, jag kör på i
bruk, vilket är bland det värsta som hänt på mycket
minst 150 % fram till sista dagen. Allt för att vi inte
länge här i Hallsta. Rena katastrofen för både fabriskall tappa något i förberedelserna som pågår, och
ken och samhället, alla kommer att på något sätt
det i ett hiskeligt tempo och här
drabbas.
gäller det ju att vara med på baAtt man på sikt blir tvungen att
”Att man på sikt blir
avlösa en gammal maskinpark till
tvungen att avlösa en nan.
en ny kan man ju förstå, men att
gammal maskinpark till Jag får väl ändå också tacka för
avveckla en och vänta på beslut
om en ny kan ju dröja oerhört
en ny kan man ju förstå, den tid som varit. Tänker härigelänge. Det sista som ändå inte får men att avveckla en och nom tacka för det samarbete jag
överges är vårt hopp. Det finns nu
haft med er, ni har varit helt unvänta på beslut om en derbara att ha som medlemmar.
bara en väg för oss och det är
framåt.
ny kan ju dröja oerhört TACK SKALL NI HA.
Enda möjligheten för oss att
Själv får jag väl nu dra på mig
länge. Det sista som
kunna påverka är en god produken overall och bli en i ledet igen.
tivitet. Det andra rår vi tyvärr inte ändå inte får överges är Jag har absolut inget emot detta
på.
vårt hopp. Det finns nu utan kan tycka det bli skoj att kanStora förändringar har vi att
bara en väg för oss och ske bli en gnällig medlem igen.
Får väl också passa på att gratuvänta både för de som får gå och
det
är
framåt.”
lera Aleksandar Srndovic till sitt
för de som blir kvar.
nya uppdrag och önska honom
lycka till.
En förändring som även jag
själv blir drabbad av är ju att valberedningen nomiJoakim Eriksson
nerat ett annat namn till ordförandeposten, vilket jag
Ordförande i Pappers avd 68
tog väldigt hårt. Men när jag fick deras förslag så tog
till den 25/3
jag mig en ordentlig tankeställare. Jag vände på alla
stenar och funderade på både fördelar och även
nackdelar och har själv kommit till insikt att det nog
är läge nu att en förändring vore till något gott både
för avdelningen och för mig som individ. För det har
varit otroligt mycket att stå i. Många svåra beslut
och många meningsskiljaktigheter. Man skall veta
att det är ett förtroendeuppdrag man har tagit sig an
där det säkert inte räcker med 100 % utan man får
även sätta till en hel del fritid också. Kanske bortåt
50 %.
Många har varit till mig och frågat om jag inte
skall kandidera till att nomineras. Jag har under ett
antal veckor funderat och funderat. Men kommit
fram till att jag har varit här i sju år nu och det tär
hårt på en. Så mitt val blir ändock med stor vördnad:
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Hur långt har ni kommit?
Vi har spaltat upp en del olika förslag och diskuterat
runt dessa.

Från
Underhållsklubben

Vilka är de största förändringarna?
Min åsikt är att vi behåller underhållet i egen regi
och organiserar om.
Den största vinsten
med ett sådant upplägg är att vi minskar på entreprenörstimmarna och
använder vår egen
personal på ett mer
effektivt sätt.

Intervju med underhållsklubbens ordförande Patrik Lundberg.
Det pågår en febril aktivitet i fabriken med
en rad projekt som syftar till att utreda de
olika möjligheterna här på Hallsta Pappersbruk. Vi ska bland annat arbeta fram ett förslag till en helt ny organisation. Mycket av
diskussionerna handlar om vårt underhåll
och vi lyssnar med underhållsklubbens ordförande Patrik Lundberg om vad han vet och
tycker:

Vad händer närmast i projektgruppen?
Idag torsdag 6 Mars
åker gruppen till
Skebobruk för en två
dagars lång konferens. Där ska gruppen sammanfatta det
arbete som hittills
gjorts.

Du sitter med i en projektgrupp som heter
Analys huvudprocess vs stödprocess. Vad
är er uppgift?
Vår uppgift måste vara att rusta för framtiden och se
till att vi får en konkurrenskraftig fabrik som kan stå
på egna ben och därigenom säkra våra jobb, både nu
och i framtiden.

Foto: Annika
Svärd Hernehult

Patrik Lundberg

Vad tycker du om att sitta med i en sådan
här utredning?
Det går i ett snabbt tempo med många möten, men
det är samtidigt stimulerande att få vara med och
kanske påverka framtiden.
Patrik Hedenström

På arbetsförmedlingen

Robert Nyberg
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Försäkringskassans blankett är färdig för underskrift,
men i AFA-blanketten får man fylla i lite uppgifter
själv. Behöver ni hjälp med att fylla i blanketten så
ser vi till att ni får hjälp, och har ni haft kostnader så
skicka med kvitton. Företaget skickar sen alla papper vidare till försäkringskassan och AFA försäkring.

SKYDDSFRÅGOR
Arbetsmiljörapport.

Rehabiliteringssamtal och rehabiliteringsutredningar har vi som tidigare, men själva rehabiliteringsplanen är försäkringskassan ansvarig för.
Vi har haft diskussioner med företaget om att utveckla rehabiliteringsprocessen på det sättet att man
rehabiliteras på sin arbetsplats men har kontakt med
den som är rehabiliteringsansvarig.

Olycksfallen blev 19 st för hela -07, så vi klarade
andra året i rad under 20 st och det är ju glädjande
att vi får färre och färre olycksfall. Tittar man på vad
vi har för olycksfall så är det flera snubblande/
snedtramp och halkande samt en del klämskador och
felaktiga arbetsmetoder.
Tyvärr så hade vi ett par riktigt allvarliga olycksfall och vi måste försöka hitta bra men säkra arbetsmetoder så att vi inte skadar oss allvarligt. Vi har
diskuterat med företaget om yrkes- eller befattningsträffar där man går genom yrkeshandledningar och
säkerhetsinstruktioner. Detta behövs för alla grupper. Vi har också pratat om beteendesäkerhet, t.ex.
att vi inte talar om för varandra när vi jobbar fel,
utan vi blundar eller så bryr vi oss inte, och det gäller alla led mer eller mindre.
Januari -08 har börjat mycket bra – inga olycksfall!! Det är troligtvis första gången i historien att vi
har fått så bra start. Tyvärr så fick vi ett olycksfall
den första februari: En person halkade och gjorde sig
illa så pass att det blev en längre frånvaro.

Projekt: Emb Sorteringsbord pågår som planerat.
PM3 Breda rullar pågår.
PM12 projekt utbyte av skivfilter pågår.
Utbyte av processtyrning, etapp 1 ÅKC, pågår som
planerat.
I Hamnen har man ett förprojekt igång för brandoch gaslarm.
Dessutom pågår flera olika delar om ”Hallsta ny
struktur”. Information läggs ut på intranätet sidan
forum.
Taisto Hautala

Bullerbekämpning

Vi hade 82 nollskador -07 och det är några fler än
året innan.
Tittar man på de skadorna så hittar vi flera där man
inte använder skyddsglasögon eller så har man fel
typ av skyddsglasögon. Dessutom: snubblande, halkande och fel arbetsmetoder.
Tillbud hade vi 222 st. Det är mycket bra att vi skriver tillbud för då har vi möjlighet att förebygga arbetsmiljön till det bättre och förhoppningsvis får vi
färre olycksfall. Om vi tittar på andra bruk som Ortviken, Hylteburk och Kvarnsveden så skriver de
dubbelt så många tillbudsrapporter än vad vi gör och
tittar man på deras olycksfallsstatistik så ligger de på
runt 10 olycksfall på ett år. Skulle vi öka tillbudsrapporteringen till det dubbla, kommer vi troligen att
minska olycksfallen en hel del.
Företaget har som rutin sen i oktober att alla nollskador ska anmälas till försäkringskassan och till
AFA försäkring, men tyvärr så är det många personer som inte skickar blanketten tillbaka till företaget.

Robert Nyberg
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ÄPPLET

Ny ombudsman och verksamhetschef är Anders Öhrling från
Stockholm, han är dessutom ansvarig för den fackliga studieverksamheten. Ny är även Towa Karlsson som är verksamhetshandläggare med inriktning mot institutioner, handikapprörelsen, invandrare och PRO. Kvar sedan tidigare är Lotta EkwallEricson som ansvarar för kultur, barn- och ungdom, studieprogram och programverksamhet i övrigt. Vi hälsar de nya välkomna och ser fram emot ett givande samarbete med ABF under 2008. Vi har redan gett dem ett uppdrag att skissa på en
kursledarutbildning åt oss.
Studiekommittén
gm Roger Berglund

Information från
studiekommittén

Studier och varsel.
En summering av studieverksamheten under förra året visar att
studiecirkelverksamheten fortsätter sin kräftgång. Lite drygt 50
deltagare blev det under 2007. Övrig kursverksamhet håller
ställningarna och vår egen arrangerade kurs- och konferensverksamhet har t o m ökat med 50 deltagare till sammanlagt
223 st.
Året har dock börjat bra och vi
”Inför de varsel
har en medlemsutbildning
som kommer att
(FGU) igång och en Bättre arläggas under våren
betsmiljö planeras.
så har den interna
En studiecirkel i roslagens
industrihistoria har genomförts
utbildningen av föroch ett avslutande studiebesök i troendevalda av naEdsbro och Skebo återstår under
turliga skäl koncenmaj. Vi har även deltagare i kurtrerats till frågor om
serna Jägarskolan, Förarintyg
LAS (Lagen om anoch Digitalt foto.
I Gävle-Daladistriktet kommer ställningsskydd)
under våren att genomföras en
och omställningsavMiljökurs (Älvkarleby) och en
talet.”
provkurs i Lag och avtal
(Uppsala) – rekrytering pågår och anmälningar finns redan till
dessa kurser. Vi har också anmält deltagare till LO:s ”HSOkurs” och ”Att informera och agitera”.
För kontinuerlig information om studieutbudet hänvisas till
vår hemsida.
Inför de varsel som kommer att läggas under våren så har den
interna utbildningen av förtroendevalda av naturliga skäl koncentrerats till frågor om LAS (Lagen om anställningsskydd)
och omställningsavtalet. Här har vi hjälp av bl a förbundets
ombudsmän och företag inom jobbcoaching-branschen t ex
Aventus.

Intervju med Conny Nilsson.
Den 1 januari förra året började Conny Nilsson sin
anställning som studieombudsman på förbundet dit
han kom närmast från ett jobb som utredare på
Byggnadsarbetareförbundet. I grunden är Conny utbildad elektriker. PappersMagasinet har passat på att
ställa några frågor till Conny om förbundets studieverksamhet.
Du har haft jobbet som studieombudsman på Pappers
i drygt ett år nu – vad är
dina allmänna synpunkter
på förbundets studieverksamhet?
– Förbundets studieverksamhet
håller en hög nivå. V i har emellertid behov av att förbättra våra
studier om idén och grundtanken
varför facket finns och varför vi
agerar kollektivt i fackföreningsrörelsen. Dessutom tror jag att
det är nödvändigt att vi stärker
Conny Nilsson
det fackligt politiska arbete, så
att Sverige åter får en arbetarevänlig regering. I detta arbete
fyller studierna en central roll.
Hur ser du på den fackliga utbildningsnivån inom
förbundet?
– Den fackliga utbildningsnivån i förbundet är hög och det
särskilt vid en jämförelse med andra förbund. Under 2006 gick
nästan var fjärde förtroendevald igenom, antingen en Pappers
förbundskurser, eller en LO-kurs. I en jämförelse med andra
förbund, så är det en mycket bra. Det innebär att Pappers förtroendevalda är välrustade för sitt förtroende uppdrag.

När det gäller förbundets nya ”Förbundskurs” - som skall
ersätta FiP I – så skrev vi i decembernumret att en första provkurs genomfört i Skellefteå med 21 deltagare. Den är nu avslutad och utvärderad. I stort sett var deltagarna nöjda med kursen
och hade endast smärre synpunkter på innehåll och upplägg.
Vissa justeringar skall göras inför provkurs nummer två som
äger rum i Karlstad under april/maj. Sedan är tanken att Förbundskursen tar över FiP-kurserna. FiP II kommer att ersättas
av ”Lag och avtal” vars första kurs går i Uppsala (se ovan).
Eftersom den borgerliga regeringen dragit in pengarna för
arbetsmiljöutbildningen så hänger skyddsombudsutbildningen
efter ”Miljökursen” i luften för tillfället. Avtalsuppgörelsen
2007 innehöll ju skrivningar om att arbetsgivaren skulle svara
för kostnaderna för ”erforderlig” utbildning av skyddsombuden
men den överenskommelsen vill Skogsindustrierna tydligen
inte kännas vid längre.
Till sist kan vi meddela vår läsare att ABF Norrtälje, som vi
samarbetar med, har fått en delvis ny bemanning.

(Forts. nästa sid.)

Om du vill framåt,
gå i cirkel!

Okänd tänkare
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(forts. från föreg. sid.)

Vad har du för ambitioner framöver?
– Min ambition är att vi ska bibehålla och förhoppningsvis
även klara av att utveckla våra studier under den attack som
Pappers och hela fackföreningsrörelsen utsätts för av den borgerliga regeringen. I arbetet med att få en ny arbetarevänlig
regering har våra studier en viktig roll att fylla.
Hur ska arbetsmiljöutbildningen tryggas nu när regeringen dragit bort pengarna?
– Arbetsmiljöutbildningarna som Pappers och LO genomför
ska tryggas genom att vi, avdelningarna och förbundet, tillsammans kräver att vår motpart står upp för arbetsmiljö- och kollektivavtal som slutits mellan parterna. Det betyder att arbetsgivarna och pappersföretagen ska betala Pappers och LO:s arbetsmiljö- och bolagsstyrelseutbildningarna.
Senast lästa bok?
– Fienden inom oss av Jan Guillou. I denna bok begår han
lustmord på de nya terroristlagarna, vilka riskerar att beskära
det demokratiska utrymmet i Sverige.

Till Åke Janzons minne.
Åke har för några veckor sedan lämnat
sina anhöriga och sina arbetskamrater i
sorg och saknad. Vi saknar Åke därför
att han var en mycket snäll och bra kamrat. Åke var också aktiv i det fackliga arbetet, han hade flera fackliga uppdrag
bland annat i styrelsen.
Det finaste uppdrag han fått, som han
sa det till mig, det var när han fick uppgiften att representera med avdelningens
fana vid Olof Palmes begravning. Annars
var inget uppdrag för litet för Åke han
ställde upp när han blev tillfrågad och
skötte sina åligganden med noggrannhet. Jag kommer att minnas Åke som en
kamrat som det var lätt att tycka om och
det är därför jag saknar honom.
Johnny Karlson

PS. Conny Nilsson är 41 år, bor i Stockholm och har sitt medlemskap i avdelning 68.
Roger Berglund

Trädgårdsmässan i Älvsjö
lördagen den 12 april 2008
Buss avgår från Hallstaviks Centrum kl. 08.00,
åter i Hallstavik ca 17.00.
Vi har beställt en buss för 25 personer, så först till
kvarn…
Kostnad 50 kr för buss, biljett till mässan 130 kr för
vuxen, 60 kr för barn 7-14 år.
Anmälan till Ulrika avd-68 expedition 26390.
Sista anmälningsdag 4/4.
Foto: Johnny Karlson

Avd 68 närvarade med fanan vid
Åke Janzons jordfästning.

Kulturkommittén avd-68.
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Från
företagsHälsovården.

Varför är det ibland svårt att få en tid till företagshälsovården?
I första hand arbetar vi med förebyggande insatser
enligt nedanstående.
Vi erbjuder sedvanlig sjukvård i den mån vi har
tid, resurser och bemanning. Vi försöker alltid att ge
medicinsk rådgivning och ibland får vi hänvisa till
primärvården eller Norrtälje Sjukhus.

Rapport från företagshälsovården.

Här kommer ett axplock av vad vi gör på
FHV:
Rehabilitering, arbetsanpassning, friskvård,
psykosocialt stöd, arbetsmiljöbedömningar, arbetsrelaterad sjukvård, lagstadgade undersökningar, vaccinationer, utbildning och information, krishantering,
sedvanlig sjukvård och arbetsskadeutredningar.
Vi skall vara en resurs till samtliga medarbetare
och avdelningar.
Medverka till att minska arbetsolyckor
Vi skall också arbeta med rökavvänjning, hälsosamt förhållande till alkohol kost och vikt.
Till hjälp har vi våra regelbundna hälsoprofilbedömningar.
FHV kommer under 2008 att fortsätta det förebyggande arbetet; följa upp rehabiliteringsärenden; fortsätta med friskvårdssatsningar i syfte att förbättra
hälsoläget på bruket.
Ett hälsofrämjande tänk skall vara lika naturligt
som när vi utvecklar vår interna arbetsmiljö.
Conny Larsson

Företagshälsovården skallvara en resurs till
samtliga på Hallsta Pappersbruk.
Kortsammanfattning av vad vi utfört under
2007:
Hörselkontroller enligt nya föreskrifter (AFS). Vi
har utfört cirka 200 kontroller under 2007. Vi räknar
med att utföra cirka 200 kontroller per år.
Drogpolicy: Ny drogpolicy antogs hösten 2007. En
av de nya rutinerna är att. Drogtester skall utföras på
nyanställda. Rutinerna runt drogtester har fungerat
bra.
Lagstadgade hälsokontroller (HK): De årliga
HK av brandmän och järnvägspersonal är utförda.
Vi skall nu påbörja HK för de som i arbetet utsätts
för arm- och handvibrationer.
Dessa HK gäller i första hand personal på avdelning
underhåll.

DÄR HJÄLPSAMMA HÄNDER…

Information: Försäkringskassan kommer nu med
nya regler om sjukskrivning och rehabilitering. En
kort sammanfattning av de nya reglerna:
1: En diagnos kommer att ge en bestämd sjukskrivningstid.
2: Läkarintyg kommer att kallas
”arbetsförmågeintyg”.
3: Den sjukskrivne kommer att få lämna en självskattning om sin arbetsförmåga.
4: Avstämningsmöte med försäkringskassan ersätter
rehabiliteringsmöte.
5: Ett särskilt läkarutlåtande angående arbetsförmågan skall utfärdas efter 12 veckors sjukskrivning.
Syftet är att man önskar en snabbare handläggning
av sjukskrivningsärenden, förkorta sjukskrivningstiderna samt att fler skall tillbaka i arbete. Vi arbetar
redan idag mer eller mindre enligt denna modell.

Där hjälpsamma händer
Når fram till honom
I vinternatten
Är han nära våren
Och morgonen och ljuset.
Och det sker och det händer
I ett skeende
Och en händelse
Som är närvarande i stundens nu.
*
Erik Asteving.
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Krönika

Och hur generöst blir erbjudandet? En vanlig ersättning i sådana här fall brukar vara 73% på grundlönenivå (vilket motsvarar cirka 52% på verklig
lön). Vem klarar sig på det? Svåra frågor.
Och varför inte ge fler än oss gamlingar möjlighet
att frivilligt sluta sin anställning här? Många skulle
nog vilja sluta för att söka sig ett annat jobb eller en
utbildning om de bara kunde få det ekonomiska att
gå ihop. Här kunde det solventa företaget Holmen
Paper gå in med stöd och därmed även minska antalet personer som tvingas hamna på LAS-listan.
Sverige är ju ändå, som bekant, ett land där det är
billigt att göra sig av med personal.

Börje Nordström:
I huve´ på en
gammal gubbe.

J

a, så har man då kommit fram till själva upploppet i arbetslivet. De yngre lejonen börjar
Att leva i en marknadsekonomi är som att delta i
flåsa en i nacken. Men än lär man palla ett
en Bröderna Marx-film, man vet aldrig riktigt vad
tag. Förhoppningsvis fyra år till. Jätteproppen Orvar
som kommer att hända, men man får åtminstone
ger sig inte i första taget.
skratta: Plötsligt tar Harpo fram ett gökur från innerNär det nu tydligen är dags att plocka folk av bafickan för att visa vad klockan är. Ungefär som när
nan, är det inte utan att det kommer en del tankar i
företaget Ericsson plötsligt säger upp tusen anställda
huvudet som man inte behövt befatta sig med förut.
på grund av att fjolårets vinst bara blev
Skall jag till exempel behöva ta ansvar för företa30 000 000 000 kronor jämfört med 35 000 000 000
gets nedskärningar? Är det självklart så att ungdoåret innan (många nollor hos Ericsson).
mar ”räddas kvar” om äldre
Är det verkligen någon som
slutar sin anställning? Alla
Bröderna Marx
tror att tusen anställda inom
nyanställda är väl inte unga?
Ericsson kan ha förorsakat en
Åtminstone inte purunga?
vinstminskning på fem miljarSvåra frågor.
der kronor (5 000 000 kr per
Dilemmat som jag ser det
skalle)?
(och nu generaliserar jag):
Det hela verkar inte riktigt
Vem har jag störst ansvar
seriöst tycker jag. Snarare en
för? Trettiofemåringen, som
form av sjuk humor, varför man
har ett mikroskopiskt intresegentligen borde skratta om det
se av pappersindustrin men
inte vore så tragiskt för dem
som för några år sedan besom drabbas.
stämde sig för att flytta tillbaks till Hallstavik och pappersbruket? Som ser jobEtt mer näraliggande exempel är Stora Ensos
bet som ett nödvändigt ont för att kunna vara nära
köp och nerläggning av massabruket i Norrsundet.
kompisarna från dagis- och skoltiden? Typ?
Här ligger verkligen brödraskaran Marx i lä: På
Eller sextonåringen som brinner för att jobba i en
grund av rädslan för konkurrens vill Stora Enso bli
framtidsindustri och som räknat med att få jobb här
av med Norrsundets moderna och vinstgivande masnär jag med flera går i pension om fyra år? Skickar
sabruk. Konkurrens brukar annars vara det som
man ut alla 55 plussare blir det knappast någon naframhålls som ett argument för marknadsekonomin,
turlig avgång de närmaste tio åren. Svåra frågor.
ja som själva kapitalismens livsluft.
Holmen Paper verkar något seriösare: Att flytta
Nu är det förstås inte frågan om att ”skicka ut”
över vinstgivande produktion från en gammal magamlingar, utan det blir väl förhoppningsvis ett erskin till en nyare är ju egentligen inte så dumt men
bjudande att, mot ekonomisk kompensation, gå i
har kunnat göras tidigare och mer planerat. Ungefär
frivillig förtida pension och många som tröttnat på
på samma sätt som när man lade ner PM7, PM8 och
jobbet vill kanske inget hellre än att sluta. Men
PM10. Att låta sig överraskas av dollarkurser, vedändå: Dilemmat finns där.
och energipriser är kanske inte så proffsigt.
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DEBATT:
Miljö och moral.

D

et är inte lätt att hänga med i turerna om pappersbrukets framtid. För en tid sedan skulle idrottsplatsen och ishockeyrinken flyttas och hela norra delen
av samhället utplånas för att ge plats åt en nödvändig
utvidgning av fabriken.
Nu ska tydligen en tredjedel av arbetsstyrkan avskedas för att det är vissa svårigheter att avyttra allt papper.
Inte konstigt att man blir lite ”kring-kring” i skallen
när man anstränger sig att fatta vad som egentligen håller på att hända.
Det som nu tycks stå klart är dock att arbetsstyrkan
skall minskas väsentligt.
Men det finns faktiskt möjligheter att lösa det här problemet på annat sätt än med massavskedanden: Lösningen kan vara kortare arbetstid. Införande av sextimmars arbetsdag skulle väl ge ungefär samma effekt som
att avskeda c:a trehundra arbetare.
Att ställa så många utan arbete kan vara förödande för
en så liten ort som Hallstavik. Dessutom ligger sextimmarsdag i tiden, och bör vara helt genomförd inom en
inte alltför avlägsen framtid. Den skulle vara välgörande, både för miljön och människornas välbefinnande.
Alla som har en smula sunt förnuft torde väl inse
att, skapa arbetstillfällen och nya företag inte kan för-
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enas med en seriös miljöpolitik. I stället borde det
genomföras en revidering av alla nu existerande
företag, för att se vilka vi av miljöskäl borde avstå ifrån.
Det skulle väl sitta fint om Hallsta Pappersbruk
och Pappers, här i lilla Hallstavik, kunde bli banbrytare för en ny tid med en mänskligare och en
mera miljöanpassad arbetsmarknadspolitik.
Pappers kan väl bistå med löften att inte ställa
krav på orealistiska reallöneökningar och det kan
förmodligen inte heller vara någon större uppoffring för Hallsta Pappersbruk att minska lönsamheten med några miljoner.
Det torde stå klart för alla tänkande varelser att
det är något som håller på att hända med den
värld vi lever i. Även om många amatörförståsigpåare tycker att dessa varningar om jordens uppvärmning och polarisarnas avsmältning inte är
tillräckligt bevisade och därför ingenting att bry
sig om, bör vi nog handskas lite varsammare med
den enda planet som finns tillgänglig för oss. Den
dag vi får tillräckligt med bevis är det troligen för
sent.
Det är vi, arbetarklassen, som måste protestera
och agera, då näringslivet, som har fullständig
bestämmanderätt över alla så kallade demokratiska stater, vill fortsätta förstörelseverket så länge
det är ekonomiskt lönsamt.
Därför vore det ett jättekliv framåt, inte minst
för miljön, om vi här i Hallstavik kan fortsätta
som förut, utan några avskedanden och utan någon ökning av produktionen.
Lyckas vi här kanske flera kommer efter.
Erik Jansson.

Politiker (s)
på besök i
verkligheten

Tillkommer i resonemanget gör också vedråvaran som flera
aktörer slåss om, inte minst fjärrvärmeproducenterna som i
samband med allt dyrare energi också får en allt bättre betalningsförmåga. Detta är frågor som landets styrande inte alltid
verkar ha ett fast grepp om. Frågor som är avgörande för basindustrin, och därmed för hela Sveriges ekonomi. Vår besökande
trio var dock bekanta med ämnet men är nu ytterligare drillade
i frågeställningarna!
Just i Hallsta befinner vi oss i ett alldeles unikt läge!
Här står vi kanske inför ett scenario där delar av (?!) fabriken,
samhället och människor riskerar att gå in i något som är långt
ifrån vår och sommar utan snarare kan liknas vid istid. Samtidigt finns en utvecklingsplan, som med rätt förutsättningar
skulle vara lättare genomförbar. Då skulle vi istället ha en helt
ny fabrik på nåbart avstånd!
Vi i avd 68 vill med beskrivandet av dessa skarpa kontraster
ge politiker och andra opinionsbildare i landet argument så att
de kan påverka utvecklingen i en riktning som gör det möjligt
att genomföra utvecklingsplanen och även hjälpa även övrig
bas/skogsindustri i landet att överleva.
Efter samtalet togs gästerna med på en rundtur i bruket. Tanken var mer att träffa människor och höra deras synpunkter än
att studera tekniken i fabriken. Vandringen företogs, denna
gång runt PM 2, 3 och 11.
Trots flera intressanta synpunkter och samtal ute i fabriken
hann våra gäster ändå uppleva lite av tekniken, bla spetsdragning på PM2 och tambourbyte på PM11. Intressant även det,
men som gästerna uttryckte det ”ett av de mest intressanta fabriksbesöken eftersom tyngdpunkten låg på att träffa personalen!”
Mikael ska följa oss här på Hallsta ett tag fram över, och ett
återbesök är redan inplanerat. Vi kommer tillsvidare att sända
honom ett ex av Pappersmagasinet och det är med stor glädje
vi på Redaktionskommittén kan konstatera att Pappersmagasinet nu nått även Riksdagen!
Text och foto:
Anders Lidén

”Fyra årstider”.

D

e kom som yrväder en måndagsmorgon i februari, dock
utan höganäskrusen dinglandes runt halsen men väl med
intresse och förväntningar. Avdelningens flagga vajade till på
sin stång, i en nästan vårmild vind. Vår... Redan? Kanske. Efter
vinter ska ju vår komma?
De som besökte oss den här februaridagen var politikerna
Elisabeth Björk, oppositionsråd i Norrtälje, Olle Jansson, Norrtälje AK och Mikael Damberg, riksdagsman och partidistriktets
ordförande.

Politikerna Olle Jansson, Elisabeth Björk och
Mikael Damberg samt avd 68:s blivande ordförande på besök i 11:ans kontrollrum.
Avd 68 hade sedan tidigare planerat ett politikerbesök genom
projektet ”En politiker nära dig”. Projektet leds av LOdistriktet, Stockholms AK och Stockholms läns partidistrikt.
Projektet går ut på att en S-politiker återkommande besöker en
arbetsplats för att tillsammans diskutera aktuella politiska frågor. Nu föll sig tillfället så att Mikael kunde besöka både 68:
an och lite senare under dagen även platschefen.
På fackexpeditionen träffade pappers arbetsutskott de folkvalda. Där beskrevs situationen och oron på fabriken, samhället
och bland de anställda efter beskedet om de strukturförändringar som Holmen Paper vill göra på bruket.
Samtalet handlade också om de förutsättningar som svensk
basindustri har och som även Hallsta Pappersbruk känner av.
Basindustrin är känd som elintensiv och även om mycket görs
inom industrin för att dels hålla förbrukningen nere och olika
prissäkringar görs så tar det inte bort det faktum att prissättningen på energi sker på ett märkligt sätt, där den sist (och
mest dyrbart producerade) kilowattimmen sätter priset för all
el.

Många allvarliga diskussioner blev det om
pappersbrukets framtid.
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När blev ideologier till?
Den frågan går inte att besvara eftersom det är en
tolkningsfråga (som så mycket annat inom ideologin). Visst kan man säga att de gamla filosoferna i
Grekland stod för olika slags ideologier, liksom att
Jesus hade en ideologisk syn på människan och dennes förhållande till sina medmänniskor.
Men det var först på 1700-talet som de nuvarande
mest kända ideologierna började formera sig. I spåren av upplysningstiden och dess filosofer och vetenskapsmän bl a Carl von Linné började nya världsbilder växa fram.
Grunden för detta var att samhället i sig var under
förändring och nya samhällsklasser tryckte på för att
komma
fram. Sitt tydligaste uttryck fick denna samhällsförändring i och med franska revolutionen 1789.
I den nyupprättade Generalförsamlingen i Paris,
som var formad i en halvcirkel, satt de konservativa
krafterna till höger från talarstolen sett. I mitten de
liberala grupperna och längst till vänster satt jakobinerna (de med röda mössor) och socialister av skilda
slag. Därifrån har vi fått upprinnelsen till den klassiska höger-vänster skalan som brukar användas i
den politiska debatten.
1798 utkommer boken Eléments d´idéologie av
den franske filosofen Antoine Louis Claude Destutt
de Tracy
och det anses, enligt uppslagsverken, vara första
gången som ordet ideologi används.

IDEOLOGISKOLAN
INLEDNING
I en del av våra kurser kommer vi ibland in på de politiska
ideologierna. Det är ett ämne som brukar locka till frågor
och diskussion, ofta vill deltagarna veta mera. Vad är
”ideologi”? Vad är bakgrunden? Finns ideologierna kvar?
På 50- och 60-talet fördes en debatt om att ideologierna
var ”döda” – stämmer det?
I syfte att försöka ge åtminstone något svar startar PappersMagasinet i detta nummer ”Ideologiskolan”. I ett antal artiklar framöver kommer vi att gå igenom de vanligaste förekommande ideologierna och deras betydelse idag.
Har du synpunkter på artiklarna är du välkommen med
inlägg till PappersMagasinet och avd 68 – kanske inläggen också kan publiceras i kommande nummer.

Vad betyder ordet ideologi?
Enligt Nationalencyklopedin är ordet ideologi ett
sammansatt ord av orden ”ideo” och det grekiska
ordet ”logia”.
Ideo- eller idea (idé) betyder begrepp eller bild
och logia betyder lära eller vetenskap. Alltså skulle
man kunna säga att ideologi är läran om idéerna.
Eller, uttryckt på ett annat sätt, ideologi är en samling av åsikter och idéer av en någorlunda sammanhängande art som beskriver en syn på människan,
samhället och samhällsutvecklingen.
Denna samling idéer utgör basen för ett politiskt
handlingsprogram som avser att förändra samhället i
en viss riktning.
Ideologier behöver inte nödvändigtvis vara av partipolitisk natur. Man skulle kunna säga att även religioner, t ex islam och kristendom är en slags ideologi. Den vanligaste meningen är nog ändå att man
med ideologier menar politiska idéer om samhället.
När man pratar om ideologier hörs ofta ordet
”ism”. Ism kan närmast förklaras med ”riktning”,
”inställning” eller ”skola” och är en såkallad avledningsändelse i t ex liberalism, socialism men även i
nazism, extremism, populism. Även inom konst och
litteratur är begreppet vanligt, t ex impressionism,
modernism, kubism, naturalism etc. Man kan alltså
säga att naivismen är en särskild skola eller riktning
inom konsten liksom anarkismen är det inom ideologin.

Finns några ideologier idag?
Det räcker med att säga Ryssland, USA, Cuba, Sverige så börjar man tänka i politiska termer. Eller
ändå tydligare; moderaterna, miljöpartiet, socialdemokraterna. Det förs krig i frihetens namn – såväl
under den västerländska civilisationens täckmantel
som under jihads helighet – bakom detta finns en
ideologisk utgångspunkt.
Men allting är under förändring och relativt nya på
den ideologiska banan är t ex feminism, globalism,
ekologism och veganism för att ta några exempel.
Om dessa är att betrakta som renodlade ideologier
går naturligtvis att diskutera men för många, särskilt
ungdomar är det idéer som dom bygger sin världsbild på idag.
(Fortsättning följer – nästa gång tittar vi närmare
på Konservatismen).
Roger Berglund
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Bildreportage
Vägvisaren.
(Tidvis trio.)
(Vad vi och då inte minst jag, Erik Asteving, försöker att skildra den här gången, är hur det var på en
slags rundtur som en liten trio bestående av den flitiga fotografen Annika Svärd Hernehult, samtalaren Patrik Hedenström och undertecknad företog sej en februariförmiddag härförleden på den så
kallade ”Dippen”, som i förgången tid förkortats till R.P. tillsammans med Dan Wessberg som van
vägvisare. Håll som vanligt till godo!)

1. Även om Dan…
Även om Dan tillfälligtvis har
slagit sej ner för att ha såväl
telefonluren som dataskärmarna under full kontroll, börjar hans rundtur med oss just
här.

2. Angående en ljuspunkt…
En ljuspunkt på väggen och
på vägen, som intresserar såväl vägvisare som fotografer
med flera…
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3. I väntan på ett fall…
I väntan på ett fall som
snart ska få sin lösning…

4. Att allt inte…
Att allt inte är guld som
glimmar framgår väl klart
och tydligt på det här fotografiet?

5. Bildbevis?
Vad sägs om att
så här mitt i historien påminna
om ett kombinerat kunskaps–
och bildbevis i
tre versioner?

FORTS!
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Bildreportage (forts)
6. Funna fyndigheter.
En titt på några av fyndigheterna i och runtomkring det
väggfasta saksamlarskåpet
ska även hinnas med.

7. Eftersom isarna ju…
Eftersom isarna ju är synbart farbara just i år,
är den här bilden särskilt passande i sammanhanget. Eller hur?

8. Beskådare och åskådare.
Här står visst någon som inte är helt
olik mej själv och beskådar och åskådar returpapprets vilda framfart.
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9. I en intensiv sköljprocess…
I en intensiv sköljprocess försvinner svärtan
från det returnerade,
gamla pappret som nu
är pappersmassa igen.
Trycksvärtan, alltså.

10. Min ingång genom
den här dörren…
Min ingång genom den
här dörren får på en och
samma gång bli den här
historiens utgång.

(Här skingras Trio A.P.E.* ånyo för att var och en för sej, gå sina tredelade tillvaror till mötes. Och
jag, Erik Asteving, jag avslutar nu den förmodade sjätte delen i en oftast pågående bild och ordsvit
med mitt sedvanliga: ”Hej då och tack för den här gången!”)
P.S. ”Det var det, det.”
Herman/Herkules Jonsson: ”Herkules Jonssons Storverk”, Sveriges Televisions Julkalender november - december 1969. D.S.
*Trio A.P.E.= Annika Svärd Hernehult, Patrik Hedenström och Erik Asteving.
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Faktaruta:
På grund av känd anledning publicerar vi här
aktuell lagtext ur LAS (Lagen om anställningsskydd). Lägg märke till att de undantag från turordningsreglerna som nämns i börja av paragraf
22, gäller företag med högst tio anställda. Alltså
omfattas inte Hallsta Pappersbruk av denna regel.

Robert
Nyberg

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall
arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.
Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare
med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen
av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från
arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.
Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en
turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin
bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en
egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar
vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild
turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom
en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas
en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.
Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares
sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde
framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid
lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en
arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt
arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för
företräde enligt turordningen att arbetstagaren har
tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
Lag (2000:763).

Hemförsäkring.
Du vet väl att du har en kollektiv hemförsäkring
om du är medlem i Pappers.
Det är en s k fullvärdesförsäkring, vilket innebär att du inte behöver uppge något högsta försäkringsbelopp på det försäkrade lösöret. Försäkringen gäller alla som bor på din adress och som
du har gemensamt hushåll med.
I försäkringen ingår reseskydd 45 dagar i hela
världen.
Du har ett efterskydd om du till exempel byter
fackförbund.
Om även din maka/make/sambo har en kollektiv hemförsäkring i Folksam, har ni automatiskt
en allriskförsäkring där.
Börje N

Hemsidan.
Hemsidan har förnyats sen sist.
Där kan du hitta en hel del intressant
information. Du kan också delta i
debatten på klotterplanket eller se
Pappersmagasinet i färg.

23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och
som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete
oberoende av turordningen.”
Börje Nordström

www.avd68.com
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KULTUR
RECENSION

Kulturevenemang.

Angående Tages tankar…

K

ulturkommitténs första
evenemang för 2008 blev
en författarafton i samarbete med
biblioteket.
Vi hade bjudit in arbetarförfattaren Lena Kallenberg, som berättade om sin senaste bok Elena
och Europa, som tar upp det väl- Lena
digt aktuellt ämnet arbetsKallenberg
kraftsinvandring. Handlingen
är förlagd till Polen och mannen i familjen det handlar om, ger sig av till Sverige för att jobba.
Lena har även beskrivit krog- och resturangvärlden
i boken Coola Krogen, men började sitt författande
med att skriva djur- och naturböcker för barn.
Kulturkommittén kommer, förmodligen, att även
till hösten försöka anordna en författarafton, hoppas
då att några fler nappar på chansen att lyssna till en
bra författare.
Ulla Strandbergh

K

lurigheten har sannerligen alltid haft många
ansikten och ett av dom allra mest kluriga tillhörde en gång i tiden en man som hade en mycket
välvässad udd på sin penna och en klar, satirisk skärpa, som han dock valde att
dölja väl bakom en skenbart Tage
dum uppsyn.
Han kom ursprungligen
från Linköping som lär vara
en viktig del av landskapet
Östergötland. Och denne
här aktuelle man, han lystrade till det tämligen vanliga tilltalsnamnet Tage och
det likaledes och ävenledes
tämligen vanliga efternamnet Danielsson.
Han arbetade såväl ensam
med sina alster som främst tillsammans med sin vän
och arbetskamrat, som i sin tur kommer från Hälsingborg i Skåne. Det var ett samarbete som spände
sej över nästan trettio år.
”Äppelkriget” från början av 1970-talet är ett exempel på deras gemensamma arbete. Men jag har
som vårläsning istället valt en bok, som precis som
sin titel uttrycker: ”Tage Danielsson I Urval Av
Hans Alfredson…” är just det: Alster som spänner
från 1950-talets studenttid i Uppsala och samt och
tillika Sveriges Radio där dom två herrarna för övrigt möttes då och fram till ett oavslutat alster från
mitten av 1980-talet strax före hans död i cancer
1985.
Varför sålunda ej återupptäcka honom i bokform
eller för allra första gången om Du är ung och en
aning obekant med honom? Eller varför så här sist
och slutligen inte se någon av alla hans filmer? Eller…Nej, Du, använd Dina åtminstone fem sinnen
till att upptäcka eller återupptäcka honom själv istället!
Lycka till med sökandet!
Erik Asteving

Med självupptagenheten i
förarsätet…
(2008.02.01)

J

ag skulle vilja likna ett antal programledare och programledarinnor i våra etermediors ständigt brusande kanaler
vid en person som har tagit en
alltför självsvåldig plats i förarsätet i en bil och blott rusar på från plats till plats
förutan att en enda gång anpassas till vägunderlaget.
Och som en av dom allra värsta och jobbigaste
exemplen på en sån person vill jag nämna Annika
Lantz som i stort sett varje tidig fredagseftermiddag
närmar sej den orala, taltomma bergväggen alltmer
för varje gång som hennes program sänds i radions
fjärde kanal.
Usch och tack och lov för avstängningsknappen!
Erik Asteving
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ända hem till Per Jonsson som kommenterar saken till Märta
med orden ”låt hela åbäket flyga i luften”. Dottern anar oråd
eftersom hon vet att fästmannen är ute på sitt skift och beger
sig tillsammans med andra oroliga kvinnor till fabriken för att
ta reda på vad som hänt. Kallman, fackordföranden, kräver
utredning om vem som bär ansvar för olyckan.

KULTUR

I samma veva hålls fackföreningsmöte och omröstning om

avtalsförslaget. Jonas ”Tummeliten” Vikman begär votering
och förslaget faller vilket får till konsekvens att strejk utbryter.
Nöden blir påtaglig för arbetarna, särskilt barnfamiljerna. T o
m veden till tvättstugan dras in och gamla fru Hilma stegar upp
till överingenjören och förhandlar på egen hand veden tillbaka.
Bonden Per Jonsson är ute i skogen och avverkar. När han
lastar timret på släden gör hästen ett oväntat ryck och Per hamnar med benen under släden. Han riskerar att frysa ihjäl i snön
när Tummeliten, som tagit en skidtur i skogen, upptäcker Per
och släden. Tummeliten försöker utnyttja situationen till att
förhandla med storbonden om jobb för de strejkande barnfamiljerna. Per är stursk och vägrar ge med sig. Trots misslyckandet
hjälper ändå Vikman Per att komma loss. Under eftersnacket
säger Per att han funderat på att driva lite ved ur skogen och att
Vikman kan skicka några gubbar till honom nästa dag.
Skogsavverkningen blir ett välkommet bidrag för de familjer
som har det svårast. Men säg den glädje som varar. Sjubarnsfadern, Leon Larsson (John Elfström, Åsa-Nisse), får ett träd
över sig och omkommer. Märtas fästman, Nisse, får hjälpa
blivande svärfar med gården under hans rehabilitering och därmed tas han till nåder av Per.
Både arbetare och fabriksledning är trötta på att fabriken står
och i slutet av april nås en uppgörelse om ett nytt avtal. Det
innebär att 1:a Maj kan firas i glädjens tecken och på överenskommet klockslag börjar det åter ryka ur fabriksskorstenen.

VIDEOKLIPPET

Skogen är vår arvedel
Trots de olika TV-kanalernas många filmtrailers inför julen
är jag inte särskilt imponerad av utbudet.
Istället sökte jag mig till biblioteket (denna kulturoas) och
lånade hem en gammal svensk filmklassiker i svart/vitt.

Valet föll på ”Skogen är vår arvedel” som producerades 1944
av Film AB Lux för Sveriges Folkbiografers räkning och i
samarbete med Sv pappersind.arb.förbundet. I inledningen står
det att det är en film om arbetets ära. En film som vill berätta
om grunden för folkhemmet,
om stridiga viljor, hetsiga ord
och hårda tag och som är en
hyllning till alla arbetare.
Filmen, som är 90 minuter
lång, är byggd på Per Wikbergs roman ”Sulfat” som
utkom på Folket i Bilds förlag1942 efter att ha vunnit en
romanspristävling på FiB. Per
Wikberg, som skrivit flera
romaner, arbetade på NorrsunBirgit Tengroth och
det ovanför Gävle och det är
Bullen Berglund
bruket där i Norrsundet som
också står i centrum i berättelsen fast då under namnet Nordviken. Inom parentes kan nämnas att Per Wikbergs son, Stig,
sedermera blev ordförande i Pappers avdelning i Norrsundet.

För dem som vill ha en nostalgikick eller veta hur det en gång

var, när industrialismen och arbetarrörelsen växte fram, kan
filmen rekommenderas. Finns att låna som VHS på biblioteket.
Roger Berglund

Åter till filmen: Handlingen utspelas under krisåret 1931. Storbonden på Norrgården, Per Jonsson (spelad av Erik ”Bullen”
Berglund), hyser bara förakt för den nya industrins framväxt.
”Allt som kommer från fabriken är åt helvete, till och med lukten” säger Per Jonsson. Fabriken hotar hans åkrar och skog och
lockar ungdomen från jordbruket in till industrin.
Hans egen son Erik har dessutom förolyckats på fabriken och
nu är Per rädd att även dottern ska lämna honom - ”akta dig
Märta så att den inte tar dig med, lova mig att aldrig ha något
med fabriken att göra” vädjar Per till sin dotter. Själv vägrar
han att leverera mjölk till fabrikens anställda. Märta (spelad av
Birgit Tengroth) har dock större förståelse för den nya tidens
vindar och hennes fästman, Nisse Lund (Sven Magnusson), är
brännare på bruket.
Tiderna är dåliga, det är lågkonjunktur och avtalsförhandlingarna går trögt. Arbetsköparna vill minska arbetsstyrkan och
sänka lönerna, verkstadsackordet med 4 procent och driftackordet med 8.
Samtidigt sker en olycka på Norrvikens sulfatfabrik (jmf Norrsundet). En sodapanna exploderar och Nisse Lund och pannskötaren Linus Roos skadas vid explosionen. Smällen hörs
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NOVELL

Plötsligt sker en scenförändring och en medelålders
man vaknar upp ur sina dagdrömmar och minnesbilder till en lite gråmulen januarieftermiddag med snö
i luften framför sin grå, gamla dator där han försöker
att hitta ett passande slut på sin novell om dom två
männen som ju egentligen är tre till antalet eftersom
den gamle pappan väntar på dom därinne och därhemma i köket medan pojken och dom andra två
männen går en rejäl rundvandring ute på hustomten
någonstans i norra Roslagen.
Martin och Mårten Murén, dom har sen länge lagt
ner sina murarslevar och Gabriels pappa Olov har i
sin tur sen länge kravlat sej ur sitt blåställ som han
hade som turbinskötare på ortens pappersbruk. Och
i ett annat nu, som inte har hunnit bli till då än,
stänger pojken och den medelålders mannen tillsammans av sin dator och lämnar musik- och diktarrummet efter att ha hittat fram till novellens slutpunkt.
Erik Asteving.

MOPEDGARAGET.

I

minnenas märkliga vårljus syns tre varelser röra
sej över en gammal hustomt. Och om dom ögon
som vill se vad som händer har vant sej nu så är det
två män och en liten pojke som framträder lite tydligare inför dom. Och det är den förste mannen som
visar runt den andre mannen och hans lille son på
den här nämnda hustomten.
Efter en
stund under äppelträden når
dom fram
till ett
mindre
tegelhus
på baksidan av
huvudbyggnaden som intresserar framför allt pojken med sin lilla, runda form.
Mårten Murén, som har byggt det, ser det och
plockar så fram en nyckel ur innerfickan till sin
gamla, slitna skinnjacka och låser så upp dess dörr.
Vad som därefter framträder inför den nyfikne,
dåförtiden nioårige pojkens ögon är en samling mopeder som är såväl fullt körklara som nästan helt
nedplockade om vartannat.
Mårten är stolt som en tupp över det som bäst kan
liknas vid ett garage för mopeder. Och han tänder
på alla cylindrar där han visar pojken runt bland
alla gamla mopedmodeller medan pojkens pappa
håller sej på lagom avstånd från dom.
När pojkens synintryck har blivit lite för många
blir det hög tid för Mårten, pojken som för övrigt
heter Gabriel Andersson och hans pappa som i sin
tur lystrar till namnet Olov Andersson, att söka sej
tillbaka till bostadshuset där Mårtens gamle kumpan och pappa Martin Murén väntar med saft, bullar och kaffe.
Han är i likhet med sin son sålunda murare till
yrket, men han sköter mestadels hemmet nu på äldre dagar.
Nåt större umgänge har han inte. Hans svåra dövhet bidrar säkert till det. Även hans mycket ålderdomliga hörselapparater är nånting som väcker en
viss nyfikenhet hos pojken Gabriel. Men han aktar
sej för att ställa några frågor om dom till männen i
rummet. För han tror inte att det passar sej så liten
han är.
***

Foto: Anders Lidén
Ingela Johansson och Nina Svensson har genomfört
ett kulturprojekt inom Pappers och tre andra förbund.

Kulturprojekt.
Under tre dagar i januari månad har Ingela Johansson
och Nina Svensson besökt bruket i ett kulturprojekt
som skall visas på LO-kongressen den 31maj – 4juni.
Uppdraget för kulturprojektet är att låta arbetstagare
dokumentera sina egna arbetsplatser/arbetssituationer
inom fyra olika fackförbund anslutna till LO. Förutom Pappers deltar Handels, Kommunal och Byggnads
i projektet.
Ingela och Nina har filmat och intervjuat Tommy
Boström Ved/massa, Katja Hilmersson Huvud-lab,
Ulla Strandbergh Emb och Vuokko Taipale PM 2. De
var även här på expeditionen en dag i februari för
kompletterande uppgifter.
Vi skall undersöka om det går att få hit deras utställning till Rödvillans museum under hösten 2008.
Kulturkommittén
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HUMOR

Robert
Nyberg

Hans Lindström

Jungfrufödsel?

Faktaruta

En ung kvinna från Börstil undersöktes av en gynekolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han
konstaterade:
– Ja, det blir nog till att gratulera er man det.
– Jag har ingen man, svarade kvinnan surt.
– Er fästman då.
– Jag har ingen fästman heller
– Men någon manlig bekant måste ju…
– Hörnu doktorn, jag känner över huvud taget
inga män. Punkt och slut.
Gynekologen reste sig och gick fram till fönstret
där han ställde sig att stirra upp på den mörka vinterhimlen. Efter en stund undrade kvinnan varför
han stod så där.
– Jo, svarade han, förra gången något sådant här
inträffade steg en stor stjärna upp i öster och det
tänker jag fan i mig inte missa.
BN.

kolsyra, H2CO3, svag syra, vattenlösning av koldioxid. – Även, i dagligt tal, detsamma som koldioxid.
vatten, kemisk förening mellan väte och syre med formeln
H2O…. Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande
form och gasform
(vattenånga).
Källa: Nationalencyklopedien.
Börje N.

Robert Nyberg
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Inför årsmötet.
På nomineringsmötet den 26 februari skedde följande nomineringar:
Till avdelningsordförande nominerades:
Aleksandar Srndovic.
Till styrelseledamöter på två år nominerades:
Anders Lidén (omval).
Peter Nilsson (omval).
Jaana Kuusisto (omval).
Till styrelseledamot på ett år nominerades:
Kerttu Hauta (nyval),
Till revisor på två år nominerades:
Peter Eriksson (omval).
På årsmötet kan endast dessa nominerade väljas till
just dessa poster men det skall även väljas personer
till ett stort antal andra uppdrag i avdelningen. Dessa
föreslås och väljs på själva årsmötet. Kom dit och
påverka!
Se även annons om årsmötet på baksidan!
BN.

Annika Ryderborn
På årsmötet den 25 mars kommer Annika Ryderborn
att underhålla med sång och pianospel.
Annika bor på Väddö och jobbar som musiklärare på
Norrsundskolan sedan 2003.

Informationsträffar med
jobbcoachföretaget
Aventus
ang. omställningsförsäkringen.
Toyotamodellen.

Omställningsförsäkringen är en praktisk hjälp för dig som riskerar att bli arbetslös. Du kommer att få en personlig vägledare
som hjälper dig att hitta lösningar för din framtid.

Sextimmarsdagen, som tas upp i artikeln på sid 9,
har faktiskt prövats på en del platser, mest inom
vården. Ett exempel inom industrin, är den så kallade Toyotamodellen som startades år 2002.
Det var på Toyota Center i Mölndal som man då
införde 30-timmarsvecka i tvåskift för mekaniker
och plåtslagare. Man uppnådde därigenom kortare
väntetider, ökad effektivitet och bättre ekonomiskt
resultat. Dessutom minskade sjukskrivningarna
samtidigt som personalen kände sig mer motiverad
och därmed upplevde ökad trivsel.
Företaget tror så mycket på den här modellen att
man, enligt vd Tommy Witedal, kommer att införa
den även på den nya verkstaden som skall invigas
nästa år.
(Källa LO-Tidningen 18 januari)
Börje Nordström

Onsdagen den 26 mars
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 16.00
Lokal: Biograf Rosen
Folkets Hus, Hallstavik
Pappers avd. 68
/Styrelsen
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P

u har duvplågan i magasinen minskat betydligt. En duvhök har återigen kommit på att det
finns lättillgänglig mat att hitta bland pappersrullarna. Man kan hoppas att hökens bekvämlighet gör att
duvskit och överkörda fåglar blir ett minne blott.
Havsörnarna har däremot inte synts till så mycket
denna milda vinter. De har väl haft tillräckligt med
föda ute i havsbandet där de helst håller till.

rojektet kring bredare rullar är i full gång. 1958
års magasin byggs till västerut. Utbyggnaden
blir högre än det nuvarande magasinet. Därför kommer snö att lägga sig i den ficka som bildas på yttertaket. Detta innebär att man måste förstärka den
västra delen av befintligt tak genom förtätning av
takbalkar.
Ett truckgarage
för dubbeltagarna skulle ha
byggts framför
tältmagasinet.
Detta bygge har
dock lyfts ur projektet och garagefrågan kommer att få en tillfällig lösning, i
form av ett tält på hamnplanen, i väntan på att andra
lokaler kommer att bli tillgängliga.
All byggverksamhet kommer att ställa till det för
oss i sommar. Bland annat skall den norra halvan av
järnvägsutlastningen tillfälligt bli utan tak på grund
av att en stor byggkran skall jobba där ett par månader. Vissa byggtransporter genom magasinen blir
också oundvikliga.
Vår ”snickeriavdelning” har blivit husvill. Den
gamla, numera oanvända, gasolboden byggs ut och
skall användas som ny ”snickebo”.
Börje Nordström

Duvhök

T

re nya båtar skall börja trafikera Hallstviks
hamn från och med år 2010. Det är Birkarederiet på Åland som kommer att sätta in ro-robåtarna:
Birka Transporter, Birka Exporter och Birka Shipper. De nuvarande båtarna Baltic Print, Baltic
News och Baltic Guide försvinner. Om det
MS/ Birka Exporter
blir ett byte till det
bättre, återstår att se.
Att ersätta Baltic
Press med Baltic Excellent var ett klart
nerbyte tycker både vi
och våra kolleger i
Norrköping.

Våren är just nu
En vek, liten fågelkropp
Som sträcker sina vingar
Upp mot
Din gryende marshimmels sol, Edla.
Erik Asteving
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HJÄRNBRUK
Vårkrysset
1
6

2

3

4

5

Vågrätt.
6. På den ligger Hallstas
pappersmagasin.
8. Täppa.
9. Mörka.
10. Är alla goda ting.
11. Med Telia.
12. Solgud.
13. Gjordes det innan
det duades.
15. Sakas.
16. Lavin.
18. Gammaldags klocka.
20. Behandling.
21. Kan hon vara, tala,
eller dansa.
22. Gav di.
23. De känner till både
jorden och nollan.

7

8

9
10

11

12

15

16

13

17

18

14

19

20
21

22
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B N
Varsågoda här kommer ett nytt kryss att fördriva tiden med i
väntan på framtiden. Lös krysset och lämna in det på avdelningsexpeditionen. Du kanske får ett pris.
Börje N.

Anst. Nr…………………………………..
Namn……………………………………..
Arb. plats………………………………...
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Lodrätt.
1. Hetsade.
2. Är moderna TV-apparater.
3. Tellus.
4. Anlägga mask.
5. Därifrån kom många
klädnasare.
7. Avvattnar Brasilien.
9. … blomstertid nu kommer.
10. Norpa.
12. Wägner med baklängesvinken.
14. Snilleblixt,
16. Pauser.
17. Måste man för inkomst.
18. Chokladbit.
19. Benämningen.
20. Maja Gräddnos t ex.

BAKSIDAN

Redaktionen:
Patrik Hedenström
Joakim Eriksson
Börje Nordström
Annika Svärd Hernehult

Ulrika Enlund
Anders Lidén
Erik Asteving
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ÅRSMÖTE!
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Tisdagen den 25 mars
Kl 15.45 i Folkets Hus
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Sedvanliga årsmötesfrågor.

T

G
M A

B

L

A
N

S

R

J

A

Underhållning av
Annika Ryderborn.
(se artikel sid 21)
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Förtäring.

S

Vinnare i julkrysset blev:
Lars-Ola Lundin MER,
Jarmo, Kerstin, John, Per & Svenne på sliperiet. (delat)
Tommy Nilsson förrådet.

VÄLKOMNA!

Ni är välkomna att hämta priser på Fackexp.

KARTKRYSS.

Krysset på Din karta
Är en möjlighet.
Ja, ett vårkryss
Robert
Nyberg

Erik Asteving.

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

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

