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Säga vad man vill om 
den finska arbetsgivar-
parten, men särdeles 
kreativt verkar det väl 
inte att inleda en för-
handling med att ”slå 
handsken i ansiktet” ge-
nom att kräva att en lång 
kravlista ska godkännas 
innan man ens behagar 
slå sej ned vid förhand-
lingsbordet.  

Studieinfo i halvtid 
En titt på studieverksamheten hittills, när vi nu när-
mar oss sommaren, bjuder inte på några större över-
raskningar. Kurs- och cirkelverksamheten är i pari-
tet med tidigare år. 

Trevlig Sommar 

Vi har haft 10 olycksfall  i år och det 
ser ut att vi får lika många  olycksfall i 
år som vi har haft några år tillbaka om 
det forsätter med samma takt.  
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Som tur är, står de modiga Pappersarbetare på 
barrikaden och utför en strid. Strid för den huma-
na arbetsmiljön. De accepterar inte att man ska 
straffas när man blir sjuk, att arbetsgivare ensi-
digt ska bestämma om semesterupplägget mm.  
 
De är modiga och starka och de kommer att lyck-
as. Vi, Svenska Pappers, stödjer dem helhjärtat. 
De kämpar idag för oss också. Bara en naiv män-
niska kan tro att vi inte kommer drabbas på sam-
ma sätt om de finska kollegorna misslyckas. Man 
ställer frågan om vi gör rätt när vi sätter igång 
sympatiåtgärder.  
 
Jo, det gör vi! Den gången när kapitalet första 
gången flyttade ut över de nationella gränserna 
fick vi fackliga friheten att solidarisera oss med 
våra arbetarbröder utomlands. Det värmer i hjär-
tat när man läser M-reals Europeiska företags-
råds pressmeddelande med representanter från 
Sverige, Österrike, England och Tyskland som 
lyder: "Vi är redo att besvara varje angrepp på de 
nationella kollektivavtalen - de finska pappersar-
betarna står inte ensamma, utan sida med den eu-
ropeiska arbetarrörelsen".   
 

Löneutveckling. När ledningen pratar fram-
tidsvision hörs det ofta att vi ska sträva till att 
bli ledande papperstillverkare.  
Vi, vanliga knegare kan och vill dela denna vi-
sion. Men vi har en vision till som vi vill att de 
gärna delar med oss. Nämligen, vi vill vara le-
dande i branschen när det gäller löneutveckling-
en.  
 
Det är svårt att förstå att man uppnår en bra pro-
duktionsnivå men ändå halkar man ner från 20:e 
plats till plats 34 i Pappers löneliga år 2004. Man 

kan fråga sig varför vi halkar neråt om vi får 
samma generella lönepåslag och att den lokala 
pottens nivåsats är likadant för alla Pappers av-
delningar.  
 
Jag ser ingen annan förklaring än att på de andra 
fabrikerna får man mer pengar än vad den lokala 
potten reglerar. Där är arbetsgivare mindre låsta 
till potten som i år är 0,8 % eller 155 kr (för vår 
del) i genomsnitt per person.  
 
Hur som helst, fjolårets försämring ser inte bra 
ut! Hoppas att årets löneförhandlingar resulterar i 
en offensiv bergsklättring på löneligans berg!  
 
Samhället. Under de senaste åren har en nega-
tiv trend spridit sig i Hallstavik. Man hotar läg-
ga ner våra skolor, arbetstillfällena försvinner, 
man minskade driftbidraget till Folkets Hus med 
ca 30 % och bäddade till ett taskig ekonomisk 
läge där Husets existens är hotad. Utomhusbadet 
är fortfarande bara en dröm.  
 
Vårdcentralen är bemannad med två läkare me-
dan i Rimbo finns sex stycken. Varför? Svaret är 
enkelt! Hallstavik är inte attraktivt för människor 
att bosätta sig i. Kommer våra barn bli tvungna 
att söka lycka någon annanstans?  
 
Det är inte fel att flytta ut och bo på någon annan 
ort än Hallsta, men man ska alltid ha en valmöj-
lighet att stanna hemma och ha en hög livskvali-
té.  
  
Jag tycker att vi Hallstabor måste tvinga 
kommunens makthavare att vända blicken 
mot Hallstavik.  
Vi har ingenting emot att Norrtälje utvecklas, 
men det ska inte ske på Hallstas och andra orters 
bekostnad! 
 
     Aleksandar S. 

Konflikten i Finland pågår. 
De finländska arbetsgivarna 
har genom sin kravlista för-
sökt att försämra villkoren i 
kollektivavtalen.  
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Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de 
av oss, som var barn på 40-talet, 50-talet, 60-
talet, och 70-talet inte ha överlevt. 
  
Våra barnsängar var målade med blybaserad 
färg. Vi hade inga barnsäkra medicinflaskor, dör-
rar eller skåp, och när vi cyklade bar ingen av oss 
hjälm. 
  
Vi drack vatten från trädgårdsslangen och inte ur 
flaskor. Vi åt bröd med smör,drack läsk med 
socker i, men blev aldrig överviktiga, därför att 
vi alltid var ute och lekte. Vi delade gärna en 
läsk med andra och drack ur samma flaska, utan 
att någon rent utav dog av det. 
  
Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gam-
la skrotade saker, och körde i full fart ned för 
backen, bara för att lite senare komma på att vi 
hade glömt att sätta på bromsar. Efter några turer 
i diket lärde vi oss att lösa problemet. 
  
Vi gick ut tidigt om morgonen för att leka ute 
hela dagen, och kom hem först när gatubelys-
ningen blev tänd. Ingen kunde få fatt i oss på 
hela dagen - ingen mobiltelefon. 
  
Vi hade ingen Playstation, Nintendo eller X-
boxar - i det hela taget inga TV-spel, inte 99 TV-
kanaler, inget surround-sound, inga mobiltelefo-
ner, hemdatorer eller chatrooms på internet. Vi 
hade vänner! Vi gick ut och fann dem!   
  
Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar 
och ben, slog ut tänder, men ingen blev stämd ef-
ter dessa olyckor. Det var olyckor.  Inga andra 
kunde få skulden - bara vi själva. Kommer du 
ihåg olyckorna? 
  
 
Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss att kom-

ma över det. Vi hittade på lekar med pinnar och 
tennisbollar och åt jord och gräs. Till trots för 
alla varningar, så var det inte många ögon som 
blev utstuckna, och gräset växte inte inuti oss i 
resten av våra liv.   
  
Vi cyklade och gick hem till varandra,bankade 
på dörren, gick rakt in och blandade oss i samta-
let. Vissa elever var inte så kvicka som andra i 
skolan, så de föll igenom och var tvungna att gå 
om ett år. 
 
Vi fick äta jordnötter. 
  
Åkte bil utan bälte (med föräldrar som rökte i 
bilen !! ). 
  
Fick aldrig skjuts utan fick ta oss själva gående 
eller per cykel. 
  
Ritade med tuschpennor med ämnen som är helt 
förbjudna idag. 
  
Denna generation har fostrat några av de mest 
riskvilliga, de bästa problemlösare och investe-
rare någonsin. De sista 50 åren har varit en ex-
plosion av nya idéer.   
  
Vi hade frihet, fiasko, succéer, förälskelser och 
ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till allt-
ihop. 
  
Och du är en av dem. Grattis!!! 
Sänd detta vidare till andra som upplevde den 
stora lycka att växa upp som barn ... 
Det goda livet var vårt! 
  
PS. och fartguppen var inte uppfunna! 

Folk äldre än 30 borde vara döda 

Humor. 
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Utdrag ur autentiska skadeanmälningar: 
 
Den indirekta orsaken till olyckan var liten man i 
en liten bil med en stor käft. 
 
Jag sammanstötte med ett stationärt träd. 
 
Kon gick emot bilen. Efteråt fick jag veta att hon 
inte var riktigt klok. 
 
Bilen skadades inte, vilket bestyrktes av grind-
stolpen 
 
Den andra bilen kolliderade med min, utan att 
förvarna mig om dess avsikter. 
 
En osynlig bil uppenbarade sig från ingenstans, 
körde på min bil och försvann. 
 
Den kvinnliga föraren fick hela frampartiet in-
tryckt. Lastbilsföraren endast små skador på lem-
men. 
Arbete 
 
Det är bättre för din karriär att göra ingenting än att 
göra någonting och få  
kritik för det                                          Dillbert 
 
Ju längre ett arbete tar desto oviktigare är det. 
 
                                            George McGrovern  
Det påstås att hårt arbete aldrig har skadat någon, 
men varför ta risken.         Ronald Reagan 
 
Arbete är en välsignelse som ser ut som en för-
bannelse. 
                                            Lawrence Durell 
Barn 
Det här kan en femåring begripa, så hit med en 
femåring.                                    Groucho Marx 
 
Jag älskar barn. Särskilt när de gråter  
för då bär någon bort dem.        Nancy Mitford 
 
            

 Jag är inte motståndare till barn, tvärt emot tyck-
er jag mycket om dem, i  
ordnade former. På skolfoton och i pantomimer 
kan de vara mycket behagliga. 
      Adjunkten" i Bo Baldersson`s böcker                              
 
Bekymmer 
Glöm dina bekymmer i morgon kommer nya. 
                                                                 Okänd 
Bildning Utbildning Skola Kunskap 
Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig seg-
la.                                       Gustav Lindberg 
Brott Stöld Stjäla 
Jag tror att brott lönar sig. Bra arbetstid och 
mycket resor.                           Woody Allen 
Chefer Ledarskap 
Man kan inte låta bli att tycka om våran VD, De 
som inte gör det får kicken.              Okänd 
Framtid 
Framtiden ser ut som en babianröv, färgglad och 
full av skit.                   Arne Anka 
 
Företag Organisation 
Att göra affärer utan reklam är som att flirta med 
en flicka i mörker. Du vet vad du gör, men ingen 
annan vet det.                 Stuart H. Britt 
 
Vid brand, lämna företaget i samma rasande tem-
po som vid arbetstidens  
slut.                                                  Okänd 
Varje framgångsrikt företag kräver tre personer 
en drömmare, en affärsman och en skitstövel. 
                                               Peter Mc Arthur 
När två människor i ett företag alltid är ense är 
den ena av dem onödig. 
 
William Wrigley Jr 
 
En människa som inte har information kan inte ta 
ansvar. En människa  
som har information kan inte undgå att ta ansvar. 
Jan Carlzon 
                                            Andreas Falk 
 

Humor. 
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Förhandlingsläget kring årets lönere-
vision 
 
 
 
Tyvärr så hinner inte lönerevisionen bli färdig 
innan sommaren i år heller. 
Förhandlingsläget  har kommit något längre än 
vad som presenterades på  
Avdelningsmötet den 17 –maj . Kraven vi hade 
då kvarstår än så länge. Förhandlingsklimatet  
är en så länge ganska bra och en så länge finns 
inga stängda dörrar. Så vi får väl hoppas!!! För-
handlingarna kommer ånyo att tas upp igen från 
och med vecka 32 , detta på grund av att 
semestrarna. 
 
 
I övrigt får jag önska en glad sommar och trev-
lig semester 
 

Joakim Eriksson 

Arbetsmiljörapport våren - 05 
 

Vi har haft 10 olycksfall  i år och det ser ut 
att vi får lika många  olycksfall i år som vi 
har haft några år tillbaka om det forsätter 
med samma takt.  

Arbetsgivaren har utbildad chefer och arbetsle-
dare i arbetsmiljön så vi får hoppas att det ger 
resultat under hösten så olycksfallen börjar 
minska. 

Vi har haft problem med  arbetsskadesystemet 
LISA samt att många skriver tillbud i stället för 
0 – olycksfall  så då är det svårare och se hur 
många 0 – olycksfall och rena tillbud vi har. 
Statistiken i LISA visar i skivande stund Att vi 
har 19 st. 0 –olycksfall  och 106 tillbud  och det 
är bra att vi skriver många tillbud och vi hoppas 
att ni pratar om era arbetsmiljö problem också i 
arbetsplats träffarna som ni har . 
 
Vi har haft problem med Metso på PM 11 
om vissa arbetsmiljöproblem för underhåll, där 
har vi fått hjälp av arbetsmiljöverket och nu så 
kommer Metso att komma med handlingsplan 
för arbetsmiljöproblemen, så nu hoppas vi att 
man kommer att lösa problemena för underhåll 
som har fått vänta på lösningar i flera år. Maski-
nen är CE märkt och det är ett av problemen 
som har varit besvärligt. 
 
Det har utförts mätningar på bruket för att 
kontrollera om vi har några problem med le-
gionella bakterier, med anledning av att det 
finns bruk som har det. Mätningar som gjordes i 
Hallstapappersbruket var bra, vi har inga pro-
blem med legionella bakterier, alla mätningar 
låg långt under gränsvärdena. Rapport kommer 
från mätningarna att presenteras på intranätet. 
 
Med anledning av att den gamla traversut-

bildningen inte gäller efter den 1/6-05. Så 
genomfördes 3 st. traversutbildningar under vå-
ren 32 deltagare deltog. Skulle någon ändå har 
missats så prata med era arbetsledare så får ni 
komma  överens om när ni kan gå utbildningen. 
För i fortsättningen så gäller 3 dagars traversut-
bildning för travess körning.  
 
 
Taisto Hautala 

Information pappers avd 68 
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Studieinfo i halvtid 
 
En titt på studieverksamheten hittills, när vi nu 
närmar oss sommaren, bjuder inte på några större 
överraskningar. Kurs- och cirkelverksamheten är 
i paritet med tidigare år. Som studieansvarig vill 
man alltid ha lite mer att redovisa än sist – men 
erfarenheten har lärt oss att det går lite upp och 
lite ner mellan åren. 
 
Cirklarna som genomförts eller fortfarande 
pågår är följande: 
# Mini-BAM med Taisto som ledare gick i jan-
feb och 8 deltagare fullföljde utbildningen 
 
# Data – grundkurs. Gick i Ungkarlshotellet med 
Ulf Rosengren som ledare under jan-feb. De 6 
deltagarna fortsatte med en fortsättningskurs un-
der mars-april. 
 
# Jägar-examen började i november och avsluta-
des i mars. Tre av våra medlemmar deltog och 
Jonny Lundin ledde som vanligt kursen som 
hölls på Folkets Hus. 
 
# Linedance i Gottsta skola med Karina Åström 
lockade många. I den första avdelningen före jul 
fullföljde 13 medlemmar kursen och i avdelning 
två som avslutades 28 april gick 10 ut kursen. 
(För att räknas krävs att man deltagit i minst 
hälften, 50 %, av sammankomsterna – gäller alla 
cirklar). 
 
# Spanskan under januari-mars leddes av Ulises 
Fernandez, endast 2 fullföljde. 
 
# Bygga solfångare med Bo Bergman – är inte 
slutredovisad. 7 medlemmar var anmälda till kur-
sen. 
# En mini-BAM till har startats under maj. 
 
# Styrelsen för 68:an deltar också i en påbörjad 
kurs om förtroendemannarollen. 
 

Kurser 
#Skyddsombudskurs i januari – Magnus Jansson 
deltog. 
 
#Försäkringsrådgivareutbildning i mars för 9 
rådgivare. 
 
# Förbundets Miljökurs i Älvkarleby gick som 
vanligt i två steg, 3 dagar i april och 3 i maj. 
Kerttu Hauta, Benita Humell, Henrik Pettersson 
och Gunilla Humell-Erkas deltog. 
 
#Taisto deltog i LO:s Rättsskydds en dags utbild-
ning i arbetsskadeförsäkringen. 
 
#På Wiks folkhögskola genomförde ABF Uppsa-
la i maj en kurs i ”att tala” – där deltog Barbro 
Sundin. 
 
# I skifter maj-juni deltog Roger Berglund i för-
bundets årliga handledarutbildning. 

I höst 
Inbjudningarna till höstens kurser börjar trilla in 
– men för den bästa informationen hänvisar vi till 
avdelningens hemsida under fliken ”Studier”. 
Men några exempel på vad som är på gång är: 
HSO-utbildning, Jämställdhet, Att informera och 
agitera, FiP 2, FiP 3, Ungdomskursen och Mass-
media. LO-distriktet genomför också flera ung-
domskurser. 
 
Navigation/Kustskepparen och Jägarexamen 
Det är bra om du som vill gå någon av dessa kur-
ser i höst hör av dig redan nu. Kurserna börjar i 
regel innan vi hunnit avsluta studieuppsökeriet – 
så vill du vara säker på att komma med och vara 
med från början är det säkrast att anmäla sig före 
hösten. 
 
Roger Berglund, studieorganisatör 
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Motion angående klämdagar. 
 
Från och med i år (2005) är Sveriges national-
dag, den 6 juni, helgdag, det vill säga röd dag i 
almanackan. Denna helgdag har vi fått på be-
kostnad av annandag pingst som alltså från och 
med i år blivit vanlig arbetsdag. Tanken bakom 
detta byte var att den nya helgdagen inte skulle 
leda till en arbetstidsförkortning.  
 
Nu blir det istället så att arbetstiden förlängs med 
en dag de år nationaldagen infaller på en lördag 
eller söndag, eftersom den bortbytta annandag 
pingst alltid var en måndag.  
 
Ett sätt att kompensera för denna förlust är att in-
föra arbetsfria klämdagar de år nationaldagen in-
faller på en tisdag eller torsdag. Klämdagar blir 
alltså dessa år måndag respektive fredag.  
 
Detta är en modell som våra kamrater inom 
Elektrikerförbundet lyckats förhandla till sig. Då 
den 6 juni redan nästa år (2006) är en tisdag, 
brådskar det med en lösning på problemet.  
 
Ty annars finns det en risk att vi skapar ett preju-
dikat (eller praxis) att klämdagarna skall vara 
vanliga arbetsdagar, vilket skulle försvåra en se-
nare förhandlingslösning. 
 
 
 
Därför föreslår vi: 
 
att förbundet verkar för att klämdagarna i anslut-
ning till nationaldagen blir arbetsfria och ges 
samma status som lördagar.  
 
att förhandlingar i denna fråga inleds snarast. 
 
 
 
 B,N 

Motion till Fonus 
 
Motion angående regler kring värderings-
uppdrag 
Ibland händer det att Fonus, med eller utan ar-
vingarnas kännedom, anlitar t ex en auktionsfir-
ma för värdering av lösöret i ett dödsbo. Samma 
firma kan sedan ha uppdraget att försälja lösöret.  
 
Detta anser vi vara ordning som inte är accepta-
bel inom Fonus.I ett fall där värderingsmannen 
och försäljaren är samma person (eller firma) 
kommer en jävssituation att uppstå.  
 
Försäljaren antas ha en viss provision vid för-
säljningen. Om denna då vid värderingen gör en 
överdrivet hög värdering av föremålen kan det 
få till följd att dödsbodelägarna avstår får att ta 
ut saker som dessa då tycker blir för ”dyra” att ta 
ur dödsboet.  
 
Värderingsmannen, i vårt exempel en auktions-
firma, får då fler saker att försälja och därmed 
rimligen större möjligheter till bättre provision. 
Ju mer ”värdefulla” saker ett dödsbo innehåller 
dessto större kan frestelsen bli att göra en sådan 
överdrivet hög värdering.  
 
Fonus policy bör vara att inte använda sig av 
samma värderingsman/firma för värderingen 
som vid försäljningen. Om arvingarna önskar ett 
sådant upplägg själva bör  
 
Fonus åtminstone upplysa dem om att ett jävs-
förhållande kan uppstå.  
 
Mot denna bakgrund föreslår vi 
 
att   Fonus i sina etiska regler skriver en text    
 som tydligt reglerar den ovan  
 beskrivna situationen 
 
  Roger Berglund 

Information Pappers avd 68. 
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D en enes död, den andres bröd, heter det ju i 
ett känt ordspråk. Det är inte utan att man 

kommer at tänka på det när man ser alla vedbåtar 
som anländer till Hallstavik med stormfälld mas-
saved från orkanen Gudruns härjningar i Sydsve-
rige. Även via järnväg har åtskilliga stockar 
kommit hit från skogarna i Småland. Någon rå-
varubrist kommer vi knappast att drabbas av den 
närmaste tiden. Och enligt lagen om tillgång och 
efterfrågan, lär även vedpriserna gynna vår 
bransch framöver. 
 

O rrspel och tjäderspel ska vara något alldeles 
extra att skåda säger de som sett det. Vi 

andra får nöja oss med de fågelspel som oväntat 
kan dyka upp framför våra ögon. Som till exem-
pel när ett andpar, en dag i mitten av maj, knata-
de upp på den stora planen vid bilutlastningen. 
Det råkade vara tomt på bilar just då så de trodde 
säkert de kunde utföra sina kärleksbestyr helt 
ogenerat på den stora öppna ytan. Hanen såg väl 
mest fånig ut när han vankade runt honan med 
sträckt hals och näbben i vädret. Honan å sin sida 
verkade närmast likgiltig när hon pillade sig un-
der vingarna samtidigt som hon sneglade på sin 
friare. Jag vet inte vem som blev mest besviken 
när en liten firmabil susade förbi och skrämde 
iväg paret. Var det andhanen, andhonan eller rent 
av vi åskådare? 

 

E tt uppsamlingsheat hade ordnats den tionde 
maj. Det var rökdykaren Reine Karlsson 

som höll sitt föredrag "Ringar på vattnet" som 
extraföreställning för dem som missat honom i 

vintras. Detta gällde flertalet av oss i hamnen. 
Man imponeras alltid av människor som har 
förmågan att fånga intresset hos sina åhörare. 
Och här var det ingen risk att någon somnade. 
Efter föredraget utlystes frågestund. Han var 
tydligen inte bortskämd med att hans åhörare 
ställer frågor till honom. Frågestatistiken var 
förut ett-ett mellan två tidigare grupper. Nu ut-
sattes han för ett frågebombardemang som gjor-
de att all hans statistik kraschade.  
 

V ad var det som låg och slingrade sig i 
strandgräset nere vid den gamla gasolsta-

tionen en solig majdag? Var det möjligen en sa-
lamander (en sorts vattenödla)? Nej, på något 
mystiskt vis hade en livs levande ål hamnat på 
torra land. Eftersom ålar andas med gälar, kan 
den inte ha legat där så värst länge. Troligen 
hade någon fågel, till exempel fiskgjuse eller 
havsörn, fångat den men sedan tappat eller 
släppt den. Eller kanske hade en mink tagit den 
men blivit skrämd och tvingats överge den? Hur 
som helst blev ålen nu återförd till sitt rätta ele-
ment och kunde simma iväg som om inget hänt. 

 
 

BN 

Från kajkanten 
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Vågrätt 
 
1.  Gör man mycket så här års. 
7.  Drivmedel i tullar. 
8.  Sulfatort vid Kalmarsund. 
10. Långsträckt höjd. 
11. Abbas mama. 
12. Richard Dreyfuss. 
13. På Draken bl. a. 
14. Pillertrillning. 
16. Kneg. 
17. Klubbas ibland. 
18. Yrkesorientering. 
19. Rymdvarelse hösten 1957. 
22. I centrum av Georgien. 
23. Bör man göra med måtta. 
25. Göta kanal. 

Lodrätt. 
 
1.  Barnens semester. 
2.  Kommer vår lön. 
3.  Tilltalas majestätet med. 
4.  Verktyg för svartjobb. 
5.  "Sankta Anna själv ….." 
6.  SJ till exempel. 
9.  Känd elva i Götet. 
10. I centrum av Edsbro. 
15. Engelska sjukan. 
20. Grann pippi. 
21. Görs mot vinden. 
23. Tenn. 
24. Skyddar mot vinden. 
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Tävling. 
 
Namn till vårt informationsblad som kom-
mer att ges ut till hösten.  
 
Vi kommer att regelbundet ge ut ett informa-
tionsblad från avdelning 68 till våra ca 50 kon-
taktombud.  
 
Informationsbladet kommer att innehålla aktuell 
information från följande verksamheter: 
 
Styrelsen. 
Skyddsorganisationen 
Studieorganisationen. 
Avdelningsexpeditionen. 
 
 
Bidraget skickas/lämnas in till expeditionen. 
Vinnaren belönas med böcker…... 

R U N D B A N O R 
A N O R  R  L O 
N G  E L B I L  

D R I V M E D E L 
E A M A  T   A 
R R    S L A V 

 E  Å R L I G A 
P  T K  Ö V  R 
A N D E R S S O N 

Vinnare i vår krysset 
 
1:a 
Lotta Löfborg 383 TMP 
2:a 
Lars Ljunggren 2561 PM1 
3:a 
Peter Sällinen 3395 MER 
 
Hjärtligt välkommen upp till  
Röda villan och hämta ut priser-
na.  
 
Redaktion.  

Ungdomskommittén.  
 
Har varit på studiebesök hos  
Avdelning 4  Fors.  
 
Henrik berättade att målet med träffen var att 
dela med sig med erfarenheter mellan avdel-
ningarna.  
 
Vi fick en guidad tur av våra kollegor och 
lunch . Det konkreta mötet gav var att vi alla 
var överens om att försöka få till en gemensam 
ungdomskurs. Det finns inga kurser efter att 
man har gått steg 1 och 2 genom Gävle – Dala 
distrikt.  
 
Även en gemensam träff för alla ungdomskom-
mittéer i Gävle – Dala distrikt är på gång berät-
tade Henrik.  
 
 T.F   

Information Pappers avd 68. 
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Läste för en tid sen en hyggligt stor artikel om 
den finska strejken i den vanligtvis utmärkta 
DN.  
Bra tänkte jag, äntligen skrivs det också i svens-
ka medier om det som varit nyheter av rang i 
finska motsvarigheter redan vid årsskiftet.  
Hade inte andra källor än DN funnits så hade jag 
bara läst artikeln och nästintill med en axelryck-
ning undrat vad det där var att bråka om?  
 
Det som artikeln beskrev verkade väl inte så far-
ligt? Jobba storhelger? Men hur många gör inte 
det? Dela upp semestern i kortare perioder? Men 
det finns ju fler som har kort sammanhängande 
semester, eller hur? 
 
Men nu när den finska strejken också blivit mer 
känd även här hemma genom Pappers sympatiåt-
gärder vid finskägda bruk och när även andra 
förbund inom LO sympatiserar med finnarna så 
visar det sej att allsköns otäckt bråte och besyn-
nerliga krav flyter upp i storbyket.  
 
För det är inte riktigt så enkelt att konflikten 
går att avfärda med en knyck på axlarna  
eftersom krav är krav och sådana handlar nästan 
alltid mer om ett enväldigt utläggande av villkor 
snarare än samförstånd i frågor gällande exem-
pelvis semester och storhelgsdrift. Krydda dess-
utom hopkoket med delikata ingredienser som 
bl.a. införandet av två karensdagar och sjuk/
friskskrivning endast av företagsläkare.  
 
Säga vad man vill om den finska arbetsgivarpar-
ten, men särdeles kreativt verkar det väl inte att 
inleda en förhandling med att ”slå handsken i an-
siktet” genom att kräva att en lång kravlista ska 
godkännas innan man ens behagar slå sej ned vid 
förhandlingsbordet.  
 
Men naturligtvis ska man vara medveten om att 
naturliga slitningar finns inbyggd i samspelet 
mellan parterna och oense kommer man alltså 
alltid att vara ibland, men det utesluter inte att 

man alltid måste försöka hålla nivån uppe och 
kunna resonera med varandra på ett förnuftigt 
sätt.  
 
 Delar av näringslivet har något magsurt ut-
tryckt att man tycker att det är onödigt att även 
Sverige ”smittas” av konflikten genom olika 
sympatiåtgärder, själva verkar man naturligtvis 
inte över gränserna?  
Eller?  
 
Varje dag ser vi olika exempel på hur när-
ingslivet agerar över gränserna. Ett pinfärskt 
fall är organisationen Svenskt Näringslivs 
smygande i kulisserna med mångmiljonspons-
ringen av det Lettiska byggbolaget 
(Vaxholmsaffären) i den kommande processen i 
EG-domstolen. Svenskt Näringslivs så kallade 
sjupunktslista kom till kännedom för ett tag se-
dan, märkligt vad den påminde om de finska 
skogsarbetsgivarnas 30-punktslista… 
 
Vid ett eventuellt regeringsskifte vid nästa års 
val så kan vi få bekanta oss även med först-
nämnda lista på ett mer påtagligt sätt. 
 
Men varför valde de finska Skogsindustrier-
na att kacka i det omtalade skåpet? Till det 
facila priset av uppskattningsvis 350 miljoner 
kronor om dagen samt en nedskrivning av hela 
den finska tillväxten har skogsarbetsgivarna gett 
sej ut på storviltsjakt och hoppas att om inte helt 
nedlägga så åtminstone åstadkomma en skade-
skjutning av kollektivavtalen. 
 
Så, varför ska vi i Sverige bry oss om gamla 
kollektivavtal i Finland?  
Jo, därför att de ger den enskilde medarbetaren 
skydd och grundläggande rättigheter.   
Därför att det faktiskt också utvecklar en effek-
tiv produktion med engagerade och kunniga 
medarbetare.  
Är det inte så att vi i Sverige och Finland har en 
världsledande pappersindustri? Självfallet har 

(Forts. på sidan 12) 

Krönikör  
Anders Lidén 
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våra avtal spelat in här!  
 
Viker de finska kamraterna ner sej nu så 
kommer samma krav även på oss i Sverige vid 
nästa avtalsrörelse. Därför ska vi stöda den 
finska kampen.  
 
Därför är Finlands sak vår sak ! 
 

(Forts. från sidan 11) 

INTE! 

Vi på redaktionen är: 
 
Tommy Falk T.F 
 
Joakim Eriksson J.E 
 
Börje Nordström B.N 
 
Annika Hernehult A.H 
 
Ulrika Enlund U.E 
 

Sökes! 
 
68:an 100 år 2015 
 
Medarbetare sökes för att teckna ner vår  
historia under de senaste 25 åren inför vårt 
100 års jubileum, det vill säga tiden 1990 – 
2015 
 
Vi söker medlemmar som har eller vill skaffa sig 
kunskaper om vår historia för att dokumentera 
den för att kunna används till publikation till 100 
års jubileumet. Vi söker även medlemmar som 
vill hjälpa till med allt praktiskt som kommer att 
behöva göras för att klara av detta.  
 
Historiegruppen är en av grupperna som kommer 
att arbeta med jubileumsfrågorna. 
De andra är ”Intervjugruppen”, ”Bildgruppen” 
och ”Ekonomigruppen”. Fler grupper kan bli ak-
tuella längre fram. 
Intervjugruppen skall sammanställa frågor inför 
de intervjuer som behöver göras, dessutom skall 

Månadens frågan på Hemsidan 
 
Skall man lägga ner Folkets Hus i Hallsta? 
 
Ja  21 röster 24,42% 

Vet ej 2  röster 2,33% 

Nej 63 röster 73,26% 

den se till att intervjuerna blir gjorda samt välja 
ut de personer som skall intervjuvas. 
 
Bildgruppen skall jaga bilder och fotografier – 
nya och gamla –som passar till jubileumsverket. 
Ekonomigruppens uppgift är att hålla ihop eko-
nomin kring jubiléet samt ragga eventuella spon-
sorer. 
 
Är DU intresserad av att jobba med någon eller 
några av dessa frågor så hör av dig till oss.   
 
 
Intresseanmälan lämnas i på expeditionen.   
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