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Rätt många inom vårt företag har klarat det! 
Många, men inte alla! På underhållsavdelningen 
har man inte lyckats vinna arbetarnas förtroende. 
Man bjöd inte yrkesstolta arbetare till ett samtal om 
den framtida organisationen och arbetssättet. 
 
       Sidan 2 
 
                                                              

Ordförande har Från kajkanten:  
 
Förhandlingarna var dock ovissa in i det sista. Före-
taget hotade med en fördjupad analys av entrepre-
nörsspåret – vårt svar blev att sätta en deadline för 
vårt framförhandlade hamnavtal. 
 
       Sidan 10  
 

Manifestation för arbete   Foto: Ulla Huhta 
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Ordföranden 

har ordet 
Ett gott ledarskap  

 
Det finns en väsentlig skillnad 
mellan begreppen chef och leda-
re. Att vara chef är mer en yr-
kesroll. Vem som helst kan bli 
utnämnd till en chef. Att vara 
ledare är mer sofistikerat. En 

ledare genom relation måste erövra sina medarbeta-
res förtroende. Ledare blir man genom sitt sätt att 
vara och hur man själv påverkar andra. 
Som chef bör man klara av att både vara chef och 
ledare. 
Rätt många inom vårt företag har klarat det! Många, 
men inte alla! På underhållsavdelningen har man 
inte lyckats vinna arbetarnas förtroende. 
Man bjöd inte yrkesstolta arbetare till ett samtal om 
den framtida organisationen och arbetssättet. 
Man struntade i deras erfarenhet och kunskap, man 
bestämde sig att anställda inte ska vara med i föränd-
rings processen! 
Våra medlemmar på UH mår inte bra idag. De går 
till jobbet med en stor klump i magen. All energi går 
åt att mentalt överleva dagen. Vem kommer bli för-
nedrad idag genom beordringen – undrar de! 
Varför är det så svårt att bjuda till ett samtal där våra 
medlemmar skulle kunna prata ut om den lagrade 
bitterheten? Varför är man motvillig att lyssna på 
deras goda råd som kan optimera organisationen och 
framförallt arbetssättet? 
Det är så svårt att hitta förklarning för det ointresset! 
 
Avtalet 2010 
Den 14 december kommer Pappers förhandlare att 
officiellt lämna över avtalskraven till Skogsindustri-
erna. Det är definitivt inte ett orimligt krav, såväl för 
företagen som för samhällsekonomin, så som Skogs-
industriernas förhandlingsdirektör Per Hidesten häv-
dar.  
Vi vill ha en modell där de fabrikerna med en snitt-
lön under 21 300 kronor i månaden får ett påslag 
med 595 kronor i månaden. De över snittet får 470 
kronor. Ovanpå de 595 respektive 470 kronorna 
läggs en lokal pott på 120 kronor. Kommer parterna 
inte överens om den lokala potten ska utrymmet en-
ligt vårt förbund fördelas lika för alla i kronor. Vi 

vill även fylla på arbetstidskontot (ATK). Målet är 
100 timmars arbetstidsförkortning och det är 37 tim-
mar som fattas. 
Att Skogsindustrierna protesterar och hävdar det ena 
eller den andra är inget nytt. Det ingår i förhand-
lingstaktiken. Vi har upplevt mycket lönsammare år 
än det här men även då har Skogsindustrierna gnällt 
och beklagat sig att vi håller på att ruinerar dem. Är 
någon förvånad att Joakim von Anka inte öppnar sitt 
kassavalv för Röda korset? 
Enligt Konjunkturinstitutet (KI) visar allt fler sekto-
rer i svenskt näringsliv tecken på återhämtning. KI 
bedömer att läget är bra inom massaindustrin, och att 
pappers- och kartongindustrin hör till de branscher 
som är på väg upp. Det kanske är något som Per Hi-
desten inte vill att vi har information om. 
Känslan är att förhandlingen kan blir tuff! Vi måsta 
alla vara mentalt förberedda att även stridsåtgärder 
kan komma på tal! Det är inte något som Pappers 
önskar. Vi hoppas på att arbetsgivarna accepterar 
våra krav eftersom de är rimliga. Men uppstår det 
konfliktläge och förbundet behöver vår hjälp ska vi 
och alla andra Pappersavdelningar inte tveka att stäl-
la upp! Solidariteten är det starkaste vapen vi har! 
 
Internet 
Fabriksledningsgruppen (FLG) beslutade att stänga 
internet i manöverrum utan en enda förklaring var-
för! Det är väl så att den som äger makten behöver 
inte förklara! Vi kan bara gissa varför! Vi läser ny-
heterna på nätet under arbetstid. Arbetare som vågar 
informera sig på egen hand – oförlåtligt! Nej, det 
kan inte vara det! Virusspridning kanske – ja det är 
det. Man tror att vi arbetare sprider svininfluensan. 
Man har säkert fattat det kloka beslutet i förebyg-
gande syfte eftersom vaccineringen dröjer. Men vad 
händer med kontoristerna? Kommer de gå oskydda-
de eftersom internet inte kopplas bort för dem. 
Stackarna!   Nej det är inte det heller. FLG är också 
kontorister! De riskerar väl inte sin egen hälsa! Om 
någon av er, kära medlemmar kommer på det riktiga 
svaret hör av er till oss! 
 
Önskar Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 
 
                                                                Aleksandar 
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SKYDDS- 
FRÅGOR 

Arbetsmiljörapport hösten -09. 
 
Olycksfallen: Fram till den 25 nov har vi haft16st 
olycksfall med sjukskrivning. Övriga skador som 
vi kallar 0- olycksfall utan sjukskrivning har vi haft 
85st. Målet är max10 olycksfall på hela året med 
följd av sjukskrivning, så trenden är inte bra, vi 
ligger år efter år på samma nivå med skadorna, 
dem senaste fem sex åren skiljer inte mycket av 
antal. Om vi ska kunna halvera skadorna så gäller 
det verkligen att vi börjar tänka på beteende ba-
serad säkerhet, dem bruken som har minskat 
skadorna mest har jobbat hårt med beteende ba-
serad säkerhet. 
 
Tillbud: Fram till 25 nov har vi haft 262st tillbuds-
rapporter trenden är lite bättre än tidigare år och 
det är mycket bra att vi skriver många tillbud. Kom 
ihåg att tillbuds rapportering är mycket bra verktyg 
för att förebygga skador. 
 
Skyddsorganisationen är nu klar och vad vi 
kommer att märka mest är skyddsronderna som 
man går på dagtid och så är det flera som med-
verkar på skyddsronderna nu än tidigare, tyvärr 
så saknas det flera skyddsombud. 
 
Seminarium om beteende baserad säkerhet 
genomfördes under hösten nästan 200 personer 
deltog och nu är tanken att jobba vidare med äm-
net, hur det ska gå till är inte klart, men arbets-
platsträffar kan vara bra att använda, för då är 
skiftlagen och alla grupper samlade. 
 
Projekt säkra ångtillförsel till år 2016 flera del 
projekt ingår. Bl.a. förstudie avloppshantering, nu 
matar vatten pump till HP3, flisficka till A-panna 
för att kunna elda flis i A- pannan, nu ställverk för 
elpannan, byte av klor till hypoklorid som är myck-
et bättre och säkrare hantering, hypoklorid är i 
vätskeform. PM 3 östra maskinsals travers ska 
moderniseras, PM 3 automatisering av tambor 
transport. PM 11 utskotts hantering. Flytt av 
knivslipen till valsslipen pågår. Hydro styrning flyt-
tas från ÅKC till Blekeri PM 11, PM 12. 

 
Vi har en hel del risk och konsekvensanaly-
ser som pågår och många av analysen behöver 
vi ha flera uppföljningsmöten innan vi vet om 
det blev som det var tänkt. Komma ihåg alla 
problem man har haft är inte så lätt, men om ni 
gör lite anteckningar varje gång ni haft olika 
problem, så blir det mycket lättare och komma 
ihåg hur det var och vad som var problemet. 
 
                                         Taisto Hautala 

 

Rehab & Hälsorapport. 
 
Vi har informationsträffar om nya rehabiliterings-
kedjan till alla långtidssjuka, vi går genom försäk-
ringar och erbjuder stöd i rehabiliteringsmöten 
med företaget försäkringskassan och arbetsför-
medling. 
 
Vi har utbildad ca 30 skyddsombud i skyddsom-
budens roll i rehabiliteringskedjan samt vad man 
ska tänka på vid arbetsträning, 
omplacering och det svåra rehabsamtalet.  
 
Vi har en Rehab & Hälsa kommitté där alla facken 
är med, FHV och företaget, vi har haft ett möte 
under hösten och kommer att fortsätta med sam-
verkan i Rehab & Hälsa frågor igen. 
 
 
Vi har bildat en rehabkommitté i 68an, och leda-
möterna är Kerttu Hauta, Lars Pettersson, Hans 
Svenberg, Mikael Holmberg och Taisto Hautala   
Kom ihåg att du har rätt att ha med någon på re-
habiliteringsmöten. 
 
Långtidssjuka över 30 dagar: 
 
För tillfället så har vi 7st. som är 100 % sjukskriv-
na, och 6st del/halvtid 
Över 365 dagar har vi 6st som har tidsbegränsad 
sjukersättning. 
Vi har fått flera tillbaka i arbete under året: 12st 
som arbetar 100 % och 3st del/halvtid. 
 
 
                                         Taisto Hautala 
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IDEOLOGI- 

SKOLAN 

 
Socialismen 
 
I vår serie Ideologiskolan har vi nu kommit till 
den tredje och sista av de tre stora moderna 
ideologierna – socialismen. Det är också, i 
mycket grova drag, den logiska turordningen – 
först, på 1700-talet, växte liberalismen fram 
som en följd av de nya produktivkrafternas 
snabba utveckling, som en reaktion mot frans-
ka revolutionen formades konservatismen och 
socialismen fick sitt fäste i och med industriar-
betarklassens framväxt.  
 
I de tidigare artiklarna har vi beskrivit hur både 
liberalismen och konservatismen uppträtt i lite 
olika skepnader eller skolor som någon kan-
ske skulle föredra att säga. En ideologi är inte 
helt enhetlig utan spretar åt olika håll. Så är 
det även med socialismen. Ja faktum är nog 
att socialismen har tagit sig än fler uttryck än 
de båda andra stora. Dels har socialismen de-
lats i reformister och revolutionärer, mellan so-
cialdemokrati och kommunism men också i 
syndikalism och anarkism. Sen finns det 
strömningar inom dessa dessutom. Slår man 
på ”socialism” på t ex Wikipedia så anges där 
nitton olika riktningar inom socialismen. Vi 
återkommer till det. Men vi tar det från början. 
 
Ja – när börjar det egentligen? På 1700- och 
1800-talet skulle många svara inte minst med 
hänvisning till ovan beskrivna historieutveck-
ling. Upplysningstiden och franska revolutio-
nen har stora beröringspunkter med de socia-
listiska idéerna.  
 
En annan utgångspunkt skulle kunna vara 
Thomas More och hans bok Utopia (1516). I 
Utopia existerar ingen privat egendom, allt 
ägande är kollektivt. Kvinnor och män erhåller 
samma utbildning och deltar i samhället på lika 
villkor. 
 

Många ser en likhet i urkristendomen och Jesu 
Bergspredikan och de socialistiska grundvär-
deringarna. Så här skriver en svensk kulturtid-
skrift om detta: 
 Skrapa lite på exempelvis vänsterparti, miljö-
parti och socialdemokrati: visst finns där          
visioner som vetter åt den utopiska socialis-
men. Detsamma gäller för övrigt kristendo-
men: lyft fram Jesus bergspredikan - och med 
ens utbreder sig ideal som liknar den utopiska 
socialismens. Faktum är, att om den urkristna 
läran realiserades skulle vi få ett socialistiskt 
mönstersamhälle - men betecknande nog hän-
der det nästan aldrig att präster lägger ut tex-
ten   på det sättet. 
Sammanhanget mellan urkristendomen och 
socialismen kan också ses på att flera av de 
första förespråkarna för socialismen också var 
aktivt kristna, t ex Pehr Götrek som översatte 
första svenska upplagan av Kommunistiska 
manifestet. 
 
Vill man söka sig ännu längre bort i historien 
så kan man redan i antikens Grekland hitta 
idéer om statens ansvar för rättvisa och demo-
krati och i detta se ett embryo till socialismen. 
 
Men om man tar bort alla teoretiska förklar-
ingsmodeller och ”vetenskapliga” teser så 
återstår en renskalad syn om att alla männi-
skor är födda fria och jämlika d v s ”klasslösa” 
och att människor i grunden är solidariska och 
hjälper varandra. 
Den tidiga liberalismen hyllar också FRIHET 
och JÄMLIKHET, men till detta lägger socialis-
terna även BRODERSKAP. 
I nästa artikel tittar vi på Socialdemokratin och 
brytningen med Kommunismen. 
 
Roger Berglund 

Karl Marx 1818-1883 
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STIG MALM PÅ FOLKETS HUS I HALLSTAVIK. 
 
 
Till Kontaktombudsträffen på Folkets Hus den 
10:e november hade Stig Malm, tidigare 
LO-ordförande och numera verksam som kom-
munpolitiker i Solna, bjudits in av Avd.68. 
 
Stig inledde offensivt. 
Möjligt är att han förvånande några, med att påstå 
att vi måste sluta prata så mycket om förkortad 
arbetstid! 

Så här förklarade Stig: En genomsnittlig LO-
medlem lever i genomsnitt 650 000 timmar. Ca 
63 000 av dessa timmar (eller tom lite färre) är 
avlönat arbete. Med andra ord blir det mycket ”tid 
över”. Men varför pratar vi då så mycket om kor-
tare arbetstid? Kan det bero på att de 63 000 tim-
marna är så tråkiga? Om tristess är orsaken så 
måste innehållet i arbetet öka! Diskussionen om 
arbetets innehåll har funnits tidigare men för när-
varande hörs väldigt lite om detta. 
Tidigare hade t.ex. Volvo ett alternativt produk-
tionssystem med gruppmontering och ett s.k. hel-
bilsbyggande som initierades på 1980-talet när 
företaget ville förbättra Volvofabrikernas  
arbetsmiljö. I dag har man övergett detta och gått 
tillbaka till det löpande bandet. 
 
Annat som Stig kom in på var den stundande 
avtalsrörelsen. 
På frågan om industrin ska vara löneledande i 
2010 års avtalsrörelse svarade Stig att industrin 

ska behålla sin ställning som lönenormerare därför 
att den i särklass är den mest exportberoende när-
ingsgrenen jämfört andra. Däremot är det inte nöd-
vändigt att vara först ut i avtalsrörelsen … 
Sverige kan däremot aldrig konkurrera med låga 
löner, utan måste göra det med ny teknik. Se t.ex. 
på en gammal svensk paradgren, tekoindustrin, som 
sedan toppåren på 1960-talet tappat omkring 
100 000 jobb. Först utlokaliserades de till Finland, 
sedan till Portugal och senare Kina. Själva tillverk-

ningen av kläder sker alltså sedan många år tillbaka 
i låglöneländer. Däremot sker design, kvalitetsut-
veckling och marknadsföring i Sverige! 
En jämförelse Stig gjorde var om en vanlig, enkel 
BIC-tändare som på macken kostar en dryg femma. 
Tillverkad i Sverige skulle den kosta runt 300 kr. 
Inom industrin ska löneavtal slutas som den ekono-
miskt tål. Det kan förvisso ändå innebära att en ut-
slagning sker av somliga men viktigt är då att män-
niskorna skyddas om de blir arbetslösa. 
 
Slutligen, hur ökar man den fackliga organisa-
tionsgraden?  
Pappers med sina 98,8 procent är unika, flera andra 
förbund har betydligt lägre anslutningsgrad och har 
de senaste åren tappat ytterligare. Men folk vill 
egentligen vara med i facket! En utredning som 
Handels gjort visar att 9 av 10 inte hade blivit till-
frågade om medlemskap… 
Det verkar i sådana fall som om det finns god po-
tential att förbättra både medlemstalet och det med-
lemsnära arbetssättet! 
 
 
Anders Lidén 

Reportage 
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ÄPPLET              

Information från 
studiekommittén 

Fem förtroendevalda deltog i Förbundskursen på Högs-
bo Bruk utanför Sandviken. Två av dessa plus ytterliga-
re två har även gått Lag & Avtal  i Älvkarleby. Tyvärr 
fick vi i år ingen deltagare till distriktets ungdomskurs – 
kanske beroende på omständigheterna på fabriken just 
då. 
På försäkringsrådgivarsidan har det också varit en del 
aktiviteter. Fyra nya rådgivare har gått en fyra dagars 
grundutbildning. Den 16 november hade vi den årliga 
vidareutbildningen av försäkringsrådgivarna. Dessutom 
deltog FOLO med information på senaste kontaktom-
budsträffen. Roger Wallbom från Folksam har tidigare i 
höst deltagit både på styrelse- och avdelningsmöte. 
Vår kassör och vice kassör gick förbundets kassörsut-
bildning i oktober. 
Kerttu och Jaana från kulturkommittén har deltagit i en 
konferens om ”Boken på arbetsplatsen” där bl a arbets-
platsbibliotek var ett tema. Kulturkommittén har som 
mål att återigen få igång arbetsplatsutlåningen. 
Styrelsen och HSO har gått det tredje och sista steget i 
vår egen kursledarutbildning. Denna gång var det reto-
rik och egna framföranden som stod på programmet. 
Studieuppsökeriet gav 69 anmälningar – inte så illa med 
tanke på att oron på fabriken är så påtaglig. Namnen har 
vidarebefordrats till ABF i Norrtälje. Tyvärr blir det en 
del som inte får sina önskningar uppfyllda då det är för 
få anmälda inom flera ämnesområden och dessutom 
önskemål att få gå i Hallstavik. Nu är detta inget nytt för 
i år, så brukar det se ut. En medlemsutbildning har dock 
genomförts och fem medlemmar går jägarskolan. En 
cirkel i Roslagens industrihistoria har fått skjutas fram 
tills vidare. 
Förbundet har haft sin studieorganisatörskonferens på 
TCO-skolan Bergendal där aktuella studiefrågor disku-
terades och ett förslag till studiebudget för 2010 arbeta-
des fram. För Gävle-Dala distriktet innebär det att det 
blir Förbundskurs, Lag & Avtal, Miljökurs samt en ung-
domskurs även nästa år. Förbundet kommer även att 
satsa på en rehab-utbildning under 2010. 
Inbjudningar har redan kommit till 
- företagsekonomi, 31/1 – 5/2, på Runö 
- kvalificerad förhandlingsteknik, 21-24/2, Runö 
- att informera och agitera, 21-26/2 även den på Runö i 
Åkersberga. 
Till sist kan vi nämna att vi deltog på ABF:s höstmöte 
som var förlagt till Folkets Hus i Hallstavik och där 
Aleksandar fick göra en föredragning om arbetet med 
Hallstaviks nätverket. 
När vi nu går in i 2010 ser vi med nyfikenhet fram emot 
avdelningens 95:e verksamhetsår som innehåller både 
en avtalsrörelse och en valrörelse - även i dessa frågor 
kan det finnas behov av snabba utbildningsinsatser för 
medlemmar och förtroendevalda. 
 
Roger Berglund 
studieorganisatör 

Äpplet – december 2009. 
 
 
Från gata till bildningsväg 
 
En kär vän från Dalarna frågade mig om min semester i 
år. Hon saknade en uppföljning av förra årets rapport 
från cykelsemestern till Käringsund på Åland. På allmän 
(läs hennes) begäran kommer därför nu en senkommen  
semesterrapport. 
I år tog vi ut svängarna och begav oss till kungliga hu-
vudstaden närmare bestämt Kungsholmen. Innerst inne 
drömmer vi alla om att någon gång få en gata uppkalla-
de efter oss. Ett obekräftat rykte sa att jag hade en egen 
gata på Kungsholmen. Sagt och gjort – detta måste kon-
trolleras. Efter lite irrande fram och tillbaka över hol-
men hittade vi så den – Arbetargatan. Nu bar det sig inte 
bättre än att min fru hävdade att det även var hennes 
gata. Efter lite dividerade fram och tillbaka löste vi frå-
gan genom att dela gatan i mitten huvudsaken var att jag 
fick vänstersidan. Från frugan hördes då ett mumlande 
om att också hon hade en vänstersida beroende på från 
vilket håll man kom. 

För husfridens skull lät jag den frågan falla. 
För er som någon gång har vägarna förbi Kungsholmen 
eller inte vet vad ni ska göra på semestern så ska ni veta 
att ni är hjärtligt välkomna till mi.. vår gata. 
Apropå nya vägar så är studier ett utmärkt verktyg för 
vägar till ny kunskap. En hel del av våra medlemmar 
har också under hösten utnyttjat dessa bildningsvägar.  
33 skyddsombud har i två omgångar gått ”Det svåra 
rehabsamtalet” dessutom har företaget ordnat föreläs-
ningar i ”Beteende baserad säkerhet”. Hans Svenberg 
gick HSO-kursen i september – det betyder att alla våra 
huvudskyddsombud nu gått denna utbildning. 
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Om jag minns rätt tog motionen sikte på LAS § 39 som 
lyder så här: 
 
Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, var-
igenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning 
eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegrän-
sad anställning skall gälla tills vidare, skall anställnings-
förhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för 
sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt föl-
jande bestämmelser. 
 
Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstaga-
rens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när 
anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett be-
lopp motsvarande  
 
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid. 
 
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års an-
ställningstid, 
 
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. 
 
Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet be-
räknas efter flera månadslöner än som motsvarar antalet 
påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har 
arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, skall 
beloppet likväl motsvara sex månadslöner. 
 
Det är en del av LAS som är ganska stark. Skadestånden 
är tydligt angivna och relativt stora. Att tvingas betala 
skadestånd är en påföljd och inget ”köp”, även om be-
greppet ”köpa ut” används emellanåt. Situationen som 
regeln hanterar uppstår inte så ofta; arbetsgivarna rättar 
sig vanligen efter domstolens beslut. 
 
Det finns andra delar av LAS som mer behöver förbätt-
ras. Ett exempel: När någon felaktigt (enligt individens 
eller fackets mening) sägs upp sker det ofta med hänvis-
ning till arbetsbrist. Arbetsgivaren gör sig då av med den 
oönskade antingen för att denne har kortast anställnings-
tid eller har otillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbe-
te. Om domstolen anser att arbetsgivaren haft fel om kva-
lifikationerna, innebär det att arbetsgivaren brutit mot 
turordningsreglerna i § 22, något som bara medför låga 
skadestånd (kanske 50 000 kr). Det är så de flesta orikti-
ga uppsägningar sker, inte genom brott mot § 39. 
 
4. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva på kort & 
lång sikt. 
 
På kort sikt ska vi genomföra avtalsförhandlingarna på ett 
bra sätt. Fackets uppgift är att skydda och utveckla med-
lemmarnas anställningsvillkor; utan den uppgiften fanns 
inte facket.  
      Forts. nästa sida 

Avd 68:s styrelses frågor till  
Pappers förbundsordförande 
 
1. Vad har Pappers för möjligheter att hävda sig och 
göra sin röst hörd gentemot IF Metall och Unionen 
inom industrisamarbete? I vilket läge kan Pappers 
tänka sig att konflikta? 
 
Jag upplever att vi i Pappers får bra gehör för våra åsik-
ter inom FI. Samarbetet där gör oss starkare än vi annars 
skulle vara. Samma sak gäller förstås samarbetet inom 
LO. 
 
Stridsåtgärder kan vi ta till mot arbetsgivare som är 
verksamma på vårt avtalsområde men som vi inte har 
kollektivavtal med. Det kan handla om enstaka arbetsgi-
vare som inte är medlemmar i Skogsindustrierna och 
som inte vill omfattas av kollektivavtalet, men det kan 
också handla om medlemsföretag i Skogsindustrierna i 
situationer då kollektivavtalet löpt ut. 
Stridsåtgärder kan också komma ifråga för att hjälpa 
andra fackförbund i motsvarande situationer på deras 
avtalsområden, s.k. sympatiåtgärder. 
 
2. Vad finns det för skäl för Pappers att inte gå med i 
”6 F”-samarbetet? 
 
6F är en ny sammanslutning av sex fackförbund i servi-
cesektorer som bygg, fastighetsskötsel och kommunika-
tion. Pappers skulle vara en udda fågel i den flocken. 6F 
har även vissa planer på sammanslagning av förbunden, 
alla tillsammans eller några tillsammans. Jag kan inte se 
att Pappers skulle ha nytta av att ingå. Vi har heller ald-
rig bjudits in. 
 
Pappers samarbetsstrategi omfattar LO, Facken inom 
Industri (särskilt GS) och  Socialdemokratiska partiet. 
LO – vår egen familj – är viktigast; FI är speciellt på så 
sätt att förbund från alla fackliga centralorganisationer 
(LO, TCO och SACO) ingår, vilket ger vissa unika sam-
ordningsfördelar; GS ligger oss närmast i branschhänse-
ende; partiet är viktigt för att påverka samhällsutveck-
lingen i en riktning som är bra för våra medlemmar. 
 
3. På senaste LO-kongressen avslogs en motion från 
Pappers om en ändring av § 39 LAS i (som ger arbets-
givaren möjlighet att köpa sig fria från en AD-dom)? 
Varför ska den som har pengar kunna köpa sig en 
gräddfil undan domstolsbeslut? Strider det inte mot 
grundläggande rättsliga principer? Varför har för-
bundsstyrelsen en så arbetsgivarvänlig hållning i frå-
gan? 
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Trots det skulle jag vilja lyfta fram arbetsmiljön och 
säkerheten på arbetsplatsen som bland det viktigaste av 
allt. Alltför många kamrater förolyckas eller skadas 
svårt. 
 
5. Hur ser du på möjligheterna att (S) vinner valet 
nästa år och hur skall valet vinnas i sådant fall? 
 
Jag tror att Socialdemokraterna och deras samarbetspar-
tier har goda chanser att vinna valet. Man måste rikta in 
sig på frågor och jobb och social rättvisa. Ett bra sätt att 
övertyga väljarna är att våga diskutera politik på jobbet. 
 
6. Har facket en framtid? Det är svårt att motivera da-
gens ungdomar att gå med i facket. Hur ser du på pro-
blemet? 
 
Facket har en framtid. Uppgifterna är i grunden de sam-
ma, men måste anpassas till de nya krav som nya tider 
ställer. För att kunna värva medlemmar – unga eller 
gamla – måste man förklara fördelarna med facket och 
erbjuda folk att gå med. Den vanligaste anledningen till 
att människor inte går med i facket är att de aldrig blir 
tillfrågade. 
 
7. Vad tycker du om individuell lönesättning? 
 
Alla ska inte ha samma lön, men man ska ha lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete. Lönen ska stiga med kompe-
tenskrav, ansvar, erfarenhet etc. Det är i första hand job-
bet och kompetenskraven som ska värderas och lönesät-
tas; att bedöma personliga egenskaper är vanskligare. 
Det lönesystem som används ska innebära att arbetsgi-
varen i varje enskilt fall måste ha fackets medgivande 
för att ändra någons lön. System där arbetsgivare ensi-
digt bestämmer över lönesättningen – helt eller delvis – 
bör undvikas. 
 
8. Hur tror du det kommer att gå i kommande avtals-
rörelse? 
 
Inledningsfasen, som vi nu närmar oss slutet på, har gått 
bra. Om vi förhandlar lugnt och metodiskt kan nog res-
ten gå bra också. Svårigheter saknas dock inte. Arbets-
givarna försöker utnyttja finanskrisen och lågkonjunktu-
ren till att pressa facket till eftergifter, men om vi lugnt 
och konsekvent avvisar alla sådana försök, går nog så 
småningom avtalsrörelsen in i mer normala banor. Jag 
tror inte arbetsgivarna är beredda att ta till stridåtgärder 
för att knäcka oss; det skulle slå hårt mot dem själva 
också. Om det trots allt skulle göra det, kan vi hantera 
den situationen. 
 
9. Hur ser du på dig själv i rollen som förbundsordfö-

rande? Vad är det som driver dig? 
Är det viljan att hjälpa människor eller är det något 
annat? 
 
Fackets idé är att bygga en organisation där medlem-
marna hjälper varandra. Fackets sytrka är större än sum-
man av de enskilda medlemmarnas styrkor. Organisatio-
nen tillför något extra. Det är min uppgift som förbunds-
ordförande att leda Pappers så att förbundets styrka i 
alla avseenden blir så stor som möjligt och gör största 
möjliga nytta för medlemmarna. Det handlar om att för-
valta det vi har på bästa sätt, men också att ta initiativ 
till förändringar när jag bedömer att det behövs. Jag 
måste lyssna på medlemmar, förtroendevald och anställ-
da, men också våga utmana och föreslå sådant som kan-
ske ingen tänkt på förut. Jag är ytterst ansvarig för att 
förbundet fungerar. Det betyder inte att jag kan allt eller 
ska detaljstyra allt. 
 
Mitt engagemang för facket bygger dels på egen erfa-
renhet, men också på att arbetarrörelsen överhuvudtaget 
stod högt i kurs hos mina föräldrar som i yngre dagar 
var aktiva och såg dess värde. Mitt uppdrag är omfattan-
de och krävande, men också fritt, skapande och stimule-
rande. Som ordförande har man användning för alla de 
talanger man eventuellt har. Genom hela livet har det 
varit så att människor i kring mig har utsett mig till att 
föra deras talan: i skolan, lumpen, på jobbet. Det tyder 
antagligen på något slags lämplighet för uppgiften, like 
oklart vad. 
 
10. Svenskt Näringsliv och vissa Riksdagspartier krä-
ver översyn av LAS med ambitionen att försvaga den! 
Det kommer att intensifieras om de borgliga partierna 
behåller makten. På vilket sätt kommer vårt förbund 
försöka förhindra detta? 
 
Genom att hjälpa Socialdemokraterna till seger i valet 
och genom att förhandla fram anställningsskyddsregler i 
kollektivavtalen. 
 
Svar av Jan-Henrik (Henka) Sandberg 
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Nu rusar tiden iväg mot jul och det är mycket som 
ska hinnas med dessa sista veckor. Mat, julklappar, 
städning och mycket annat. Egentligen rätt roliga 
saker för oss som får vara lite extra lediga och ha 
familjen nära. Men för många blir julen ensamhet 
och en tom plånbok gör sig påmind. Fler och fler 
känner av att de ekonomiska skillnaderna ökar. Jag 
har under hösten skrivit färdigt en bok som heter 
”På väg mot jämlikhet” och jag har funderat myck-
et över vad som händer i Sverige. 
 
För mig har Sverige varit ett bra land att leva i. Jag 
växte upp i en tid när barnbidraget kom och jag till-
hörde de första som fick gå nioårig grundskola. När 
jag kom ut i arbetslivet var efterfrågan stor på  
 

arbetskraft. De allra flesta har det idag bättre än när 
jag växte upp och vi har ett mycket mer jämställt 
samhälle än när jag blev fackligt aktiv och fick 
barn. Men det som oroar mig idag är den utveck-
ling jag ser på väg bort från jämlikhet.   
 
Det jag som facklig aktiv tänker på är det försäm-
ringar som gjorts i a-kassan och arbetsmarknadspo-
litiken. För oss är det så självklart att arbetslöshet 

inte ska innebära varken mänsklig eller ekonomisk 
kris. Men nu ser det annorlunda ut. Bara var fjärde 
löntagare som blir arbetslös har 80 procent från A-
kassan och Pappers medlemmar får inga 80 pro-
cent. Få arbetslösa rustas med utbildning eller prak-
tik. Idag erbjuds man coachning för att söka nytt 
jobb – åtgärder som tidigare gjordes på arbetsför-
medlingen kallas idag för arbetsmarknadspolitik.  
 
Nästa års avtalsrörelse handlar också om kampen 
för ökad jämlikhet. Kommande förhandlingarna om 
löner och villkor i avtalsrörelsen sker i en tid som 
kräver stark facklig sammanhållning. Arbetsgivar-
na försöker utnyttja det ekonomiska läget till att 
försvaga löntagarnas rättigheter och underminera 
de centrala kollektivavtalens betydelse. Med krav 
på nollavtal och företagsvisa löneförhandlingar för-
söker de flytta över bördan av krisen helt och hållet 
på löntagarna.  
 
Den väg arbetsgivarna slagit in på skulle få allvarli-
ga konsekvenser för Sveriges ekonomi och konkur-
renskraft om de lyckades. Dessutom skulle deras 
modell leda till ett mycket mer ojämlikt Sverige.  
 
Krisen beror inte på för höga löner utan på kris i de 
finansiella systemen och minskad efterfrågan på 
exportvaror. Arbetsgivarnas kortsiktighet riskerar 
att kraftigt försvåra ansträngningarna att få till 
stånd en stabil lönebildning och hotar arbetsfreden.  
 
Det är inte för höga löner till landets löntagare som 
orsakat krisen. De bäst betalda direktörerna i landet 
har 51 industriarbetarlöner i årsinkomst. Dom har 
tillsammans med finansiella experter gjort kortsik-
tiga investeringar och tagit stora risker, något som 
gjort att finanssektorn har blivit ett sänke för hela 
världsekonomin. Att kräva reala löneökningar är 
fullt legitimt och det behövs för att vi med fram-
tidstro ska kunna arbeta oss ur krisen och få ner 
arbetslösheten.  
 
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Jag 
hoppas att vi alla kan lova varandra att bidra till ett 
mer jämlikt samhälle. Nästa år står vi inför en stor 
avtalsrörelse och ett riksdagsval i september 2010. 
Ett val som faktiskt handlar om vilket samhälle vi 
vill ha – ett val som handlar om ett mer eller mind-
re jämlikt samhälle.  
 
 

Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande 

Krönika 
Gästkrönikör: Wanja Lundby Wedin 
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Från kajkanten 

Den stora fråga som hängt över oss under året, den 
om hamnverksamheten skulle bli kvar i Holmens regi 
eller läggas ut på entreprenad, fick sitt svar den 16 
oktober då en uppgörelse träffades om ett nytt hamn-
avtal och att hamnen därmed också blir kvar som 
egen verksamhet.  
 
Förhandlingarna var dock ovissa in i det sista. Företa-
get hotade med en fördjupad analys av entreprenörs-
spåret – vårt svar blev att sätta en deadline för vårt 
framförhandlade hamnavtal. Om ingen uppgörelse 
träffades inom 14 dagar då skulle det nya hamnavta-
let falla. 
Frågan komplicerades även av att företaget inte kun-
de gå med på garantier om att avstå från outsourcing 
under en fem års period. Kompromissen blev att 
hamnavtalet gäller på prov i fyra år med en ömsesidig 
uppsägningsrätt på 6 månader – därefter skrivs upp-
görelsen in i lokalavtalet. 
Det nya hamnavtalet innebär ingen förändring av de 
ekonomiska ersättningarna, däremot utökas arbets-
skyldigheten särskilt på lördagar. Varseltiderna vid 
em-skift och helger kortas också ner. Beredskapen för 

arbete på helg gäller nu varannan helg mot tidigare 
var tredje. På plussidan finns att arbete även på lör-
dag ger en ledig kompensationsdag veckan därpå. 
 
Överenskommelsen innebär också en bemannings-
minskning från 43 befattningar till 30. 
I konsekvensutredningen har vi påpekat att detta kan 
leda till problem för utlastningsverksamheten. Perso-
nalreduceringen kommer dock inte att leda till några 
uppsägningar utan ska lösas inom den befintliga 
HNS-organisationen. 
I enlighet med brukets övriga organisation kommer 
våra nuvarande arbetsledartjänster att göras om till 

två ”Samordnare Logistik” (en hamnkapten och en 
maskinansvarig) samt en Personalledare. Samordnare 
på kollektivsidan är till att börja med endast tänkt på 
bil- och järnvägsutlastningen. 
 
 
Som en konsekvens av att hamnen blir kvar blir även 
rullalaget kvar inom företaget. Rullalaget kommer or-
ganisatoriskt att föras över till hamnen och även där 
sker en minskning av personal från 3 till 2 per skift. Vi 
hälsar rullalaget välkomna till hamnen och håller tum-
marna för att det ska gå bra. 
  
 
Bra gick det däremot inte ombord på ms Ness den 17 
november. På em-skiftet lastade man rullar 700 breda 
med 100 dia. Eftersom Ness lastrum är högt och båten 
dessutom instabil om inte barlasttankarna justeras kom 
båten i rullning och ett antal rullstaplar välte omkull. 

 
 
Turligt nog kom ingen person till skada men 32 skada-
de rullar fick lossas från båten. 

Det blir mindre folk kvar på kajen framöver  

Ms Ness lastar i Hallsta den 17 november 

Ett fall för haveriutredningen?  
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När det gäller incidenter med rullar och truckar har det 
nu kommit order uppifrån att varje sådan situation 
skall utredas i närvaro av chefen för utlastning och 
logistik. Det kan bli många möten framöver eftersom 
varje möte i magasinet är på gränsen till ett tillbud. 
 
Men det händer trevliga saker också. Lördagen den 14 
november åkte ett gäng kajare till Stockholm och pro-
vade go-cartbanan vid Hammarby sjöstad. Här är bilar-
na rejäla och även fullvuxna karlar och kvinnor kan 
blanda sig i toppstriden. Oturligt nog var det en ex-
kajare som satte alla på plats. Vi gratulerar Görgen 
Ytterberg och kan glädja oss åt att få beskåda hans se-
gerbuckla på prishyllan i matrummet. 

En annan lördag – den 5 december – var det åter dags 
för hamnens traditionella julbord. Var – om inte om-
bord på en båt! Eckerölinjens ms Eckerö lockar varje 
år större delen av Logistikavdelningens personal ut på 
Ålands hav. För pengar som blev över och för de som 
inte kunde åka med kommer smörgåstårta längre fram. 
 

Ännu en ny båt har dykt upp i hamnbassängen. Det är 
Roslagsbogser AB som förvärvat bogser- och isbryta-
ren Atlas från Nystad i Finland. Från och med 1 juni 
återtog Sven Olsson och Roslagsbogser entreprenaden 
för bogsering m m. Det betydde att Sven var tvungen 
att leta efter en ny båt efter Freja som han tidigare 

Jocke, Svenberg, Budda och Janne Nilsson smörjer kråset  

Hallstas nya bogserbåt vid lerakajen  

Sjöga tackar för sig  

Någon gång 1973-74 hamnade hon i Finland. Båten 
byggdes om och moderniserades 1995 och utrustades 
då med bogpropeller. 2-3 mans besättning krävs bero-
ende på uppdragets art. Priset för båten, uppgradering 
samt omflaggning till svensk flagg innebär en slutnota 
på ca 3 mkr. Eftersom namnet Atlas är upptaget i det 
svenska skeppsregistret kommer hon att döpas om till 
det mer hemtama ”Hallsta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sist måste vi konstatera att den nya bemanningen 
på hamnen tyvärr innebär att en del kamrater får byta 
avdelning – en del utifrån egna önskemål andra mind-
re frivilligt. 
Några övergår till skiftarbete andra får behålla dagtid 
men hamnar i en helt ny situation. Även om vi visste 
att detta skulle komma en dag är det ändå olustigt när 
dagen D infinner sig. 
Företagspension var ett av alternativen när Hallsta Ny 
Struktur genomfördes. Några av kajarna gick redan 
hösten 2008. Nu till årsskiftet går den siste – Sjöga. 
Kjell Sjögren kom till oss i mars 2005 från byggnads 
och fastighetsavdelningen och har blivit en profil på 
kajen med sitt lugn och sina lågmälda kommentarer 
om stort som smått. 
Vi tillönskar Sjöga en härlig ”pensionärs”-tillvaro och 
hoppas att våra vägar korsas även fortsättningsvis. 
 
                                   Text o foto: Roger Berglund 
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Reportage 
Styrelsens studieresa. 
 
Ett styrelseuppdrag innebär att lyfta blicken och 
blicka framåt, att se möjligheter på sikt och utveckla 
framgångsrika strategier. 
Avd 68:s styrelse vill aktivt bidra till att skapa värde 
för medlemmarna. För att nå detta försöker vi att 
skapa ett bredare nätverk. 
Den 4:e november gjorde styrelsen en studieresa till 
Stockholm i syfte att nå det ovanstående beskrivna. 
 
Tidigt om morgonen trängde vi ihop oss i bilarna för 
samåkning. Det skulle bli en dag späckad med nät-
verkande! 
Första anhalt skulle bli Pappers förbundskontor på 
Olof Palmes gata där vi stämt träff med Ordförande 
Jan-Henrik Sandberg. Där talade vi avtalsrörelse 
länge och väl. Andra frågor var vilka för- respektive 
nackdelar ett litet förbund som Pappers har jämfört 
bjässar som t.ex. IF Metall. Det finns både och, för-
delarna är korta kontaktvägar. En nackdel är att vi 
får lite mindre utrymme i media. Efter ungefär en 
timme med ”Henka” så vi tackade vi för oss och 
sneddade med raska steg över gatan och Södra Latin, 
till LO-borgen. Här tog 
Wanja Lundby Wedin emot oss i ett av tornrummen. 
Över en kopp kaffe samtalade vi med LO-
ordföranden om hur LO ser på den svaga styrning 
Fora har när det gäller hanteringen av avtalspensio-
ner. 
  
Efter frågestunden fick Wanja en försmak av julaf-
ton när hon fick motta både Avd 68:s standar, vår 
historik och ett fång blommor. 
Väl uppe i tornet passade vi även på att växla några 
ord med ombudsmannen Håkan Löfgren om det s.k. 
bemanningsavtalet. Det reglerar vad som gäller när 
ett företag har inhyrd personal från t.ex. Manpower 
istället för egna anställda. Det avtalet kan komma att 
bli en het potatis i avtalsrörelsen. 
Senare irrade vi vidare i borgens katakomber och 
hittade faktiskt på ett av norra Europas modernaste 
digitaltryckerier – i källaren på LO-borgen! 
 
Inför nästa anhalt, Riksdagen, kändes det lämpligt 
att kolhydratladda om vi skulle råka hamna i någon 
långbänk. På Drottninggatan, blott på stenkasts av-
stånd från det politiska klustret, fylldes depåerna på 

med ny thailändsk bufféenergi. 
Inne i riksdagens gamla bibliotek, tog Mikael Dam-
berg emot. Han är ordförande för Socialdemokra-
terna i Stockholms län. I riksdagen finner man ho-
nom i både Finans- och Utbildningsutskottet. Med 
Mikael pratade vi bl.a. om synen på A-kassan och 
sjukförsäkringssystemet och om hur Socialdemo-
kraterna vill driva dessa frågor om de kommer i 
majoritet efter valet 2010. 

 
Färdiga med Mikael drog styrelsen vidare mot re-
daktionen på tidningen Dagens Arbete. Här träffade 
vi journalisten Göran Wiederberg som visade runt 
på redaktionen och berättade om DA:s framtidspla-
ner och om hur det går till när ett nummer av tid-
ningen framställs. 
Uppmärksamt söps atmosfären in tillsammans med 
en och annan ny idé av dem från vår egen redak-

tionskommitté som medverkade. Kanske något som 
kan leda till en injektion av vårt eget Pappersmaga-
sin under 2010? 
 
Trötta men nöjda efter en lång dag styrde sen sty-
relsen hemåt. Om natten skulle vi drömma söta 
drömmar om breddverkan…zzz…verkskapande…
zzz…nätverkande! 
 
Anders Lidén 
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Frågor som Pappers Avd 68 ställt till LO. 
 
 
Fråga 1. Det blir allt vanligare att företag säger upp fast anställd personal och istället tar in folk från be-
manningsföretag – vad har LO för strategi för att möta denna utveckling? 
 
Svar 1. Detta en fråga som förbunden tillsammans kommit överens om att man skall försöka driva och försöka 
förändringar till stånd via avtalsvägen. Det blir alltså en del av den kommande avtalsrörelsen och vi vet idag 
inte hur det kommer att gå. Inte helt oväntat så är arbetsgivarna negativt inställda men det ligger alltså som en 
del i det paket som LO presenterat inför avtalsrörelsen.  
 
Fråga 2. På senaste LO-kongressen avslogs en motion från Pappers om en ändring  
av § 39 i LAS (som ger arbetsgivaren möjlighet att köpa sig fria från en AD-dom)? Varför ska den som har 
pengar kunna köpa sig en gräddfil undan domstolsbeslut? Strider det inte mot grundläggande rättsliga prin-
ciper? Varför har LO- styrelsen en så arbetsgivarvänlig hållning i frågan? 
 
Svar 2. Styrelsens utlåtande över motionen var att de delar er uppfattning om att det är allvarligt när arbetsgiva-
re köper sig fria genom att betala skadestånd. Samtidigt finns denna möjlighet till för att vara en nödlösning när 
det inte finns några utvägar.  
 
Sedan följer LO utvecklingen i denna fråga och är det er uppfattning att LAS § 39 missbrukas och att det an-
vänds allt oftare utan grund så skall ni ta kontakt med ledningen för ert förbund så de kan lyfta frågan i LO:s 
styrelse så att frågan på nytt kan tas upp till diskussion. Det är LO:s styrelses uppfattning att fall där arbetsgiva-
ren hävdar LAS §39 inte är av den omfattning att reglerna behöver ändras.  
 
Fråga 3. Svenskt Näringsliv och vissa riksdagspartier kräver översyn av LAS med ambitionen att försvaga 
den! Det kommer att intensifieras om de borgliga partierna behåller makten. Har LO-styrelsen utarbetat för-
svarsstrategin om det skulle inträffas? 
 
Svar 3. LO har tillsammans med Socialdemokraterna en arbetsgrupp som arbetar med frågor som rör arbets-
marknaden. Den gruppen arbetar just nu som bäst med att gå igenom partikongressens beslut i dessa frågor och 
alltså bland annat LAS. Utifrån den genomgången kommer arbetsgruppen att arbeta vidare med att ta fram en 
strategi för hur man skall arbeta för att förbättra LAS i framtiden. Det finns alltså inget definitivt besked att 
lämna idag om hur den strategin kommer att se ut men den kommer att vara klar i mycket god tid innan valet så 
att väljarna kan få besked om hur framtiden för LAS ser ut om LO och Socialdemokraterna får bestämma.  
 
Fråga 4. Fora som ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO saknar styrning när det gäller hantering 
av avtalspensioner. Exempel – man tillåter arbetsgivaren att förhala inbetalning av premien i flera månader. 
Den ”flexibiliteten” skadar LO medlemmar ekonomiskt. Vad är din åsikt om det? 
 
Svar 4. Inbetalningarna av pensionspengarna till Fora grundar sig på en överenskommelse i kollektivavtalet. 
Betalar arbetsgivarna inte in pengarna i tid så bryter de alltså mot kollektivavtalet. Fora har en aktiv indriv-
ningsfunktion och det är belagt med straffavgift att inte betala in i tid. Foras styrelse har satt upp som mål att 
senast i april året efter aktuellt år skall inbetalningarna vara gjorda. Samtidigt skall 90 % av avgifterna komma 
in i tid. Det kan finnas många anledningar till att arbetsgivarna är försenade och kommer det till avdelningens 
eller klubbens kännedom att avgifterna inte betalas in i tid bör man påtala detta för arbetsgivaren då det alltså är 
ett brott mot kollektivavtalet. Är det förbundens uppfattning att det finns en tendens att inbetalningarna till Fora 
försenas allt mer så skall de påtala detta för LO så de kan agera i Foras styrelse.  
 
 
Vi ställde även en fråga 5, ”har facket någon framtid”. Det svaret kommer att publiceras i nästa nummer 
av Pappersmagasinet. 
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En urgammal gubbes funderingar 
 
Visst verkar det väl ganska sjukt att företag lever på 
sjuka människor. Ett företag har väl som förutsättning 
att tjäna så mycket pengar som möjligt.  
Om man då bildar ett företag som skall vara mark-
nadsmässigt lönande kan väl inte huvudsaken vara att 
få de människor man vårdar friska. 
- Naturligtvis är det lönsamt att inte dessa människor 
dör, för då de upphört att vara en inkomstkälla, men 
det är inte heller bra för verksamheten om de blir fris-
ka för då uppstår ungefär samma situation som om de 
dör. förutsättningen för privata vårdbolag blir då att 
deras kunder, = patienterna, håller sig sjuka så länge 
som möjligt men ändå överlever. 
 
Inom läkemedelsindustrin finns liknande paradoxer, 
då läkemedel inte får vara för effektiva, för det skulle 
hämmade de ekonomiska vinstintressena. Därför kan 
man misstänka bl.a. att fenomenet med biverkningar 
av vissa mediciner inte bara är en beklaglig följd av 
deras läkande förmåga utan kanske en förutsättning 
för att verksamheten skall förbli lönande. 
Förmodligen borde det inte finnas någon verksamhet 
som grundar sig på privata vinster, därför att då blir 
inte företagets huvudsakliga uppgift att skapa en vara 
eller en tjänst som bäst tjänar kunderna = folket.  
Då blir i stället vinsten det som dominerar verksam-
heten, varan och varans nytta kommer i bästa fall i 
andra hand. 
 

 
Att påstå att privat företagsamhet med fritt konkur-
rerande företag skapar de billigaste varorna är väl 
den mest genomskinliga lögn som näringslivet nå-
gonsin har konstruerat. Ett typiskt exempel är bilin-
dustrin med sina hundratals olika märken och mo-
deller. Egentligen skulle det ju räcka med ett märke 
med ett utbud av några olika storlekar och beskaf-
fenhet. 
Konkurrensen skulle då bli onödig och alla de kost-
nader i fråga om reklam och marknadsföring bör ju 
då kunna dras av på priset.  
- Men då kommer förmodligen näringslivet med ett 
annat av sina infama påståenden:  
”Alla dessa företag och fabriker är nödvändiga för 
att skapa arbetstillfällen”. Återigen en klyscha av-
sedd att lura enfaldiga människor. 
 
Vi behöver inte anstränga oss med att skapa arbets-
tillfällen, för arbetslöshet är en abstrakt företeelse 
utan någon förankring i verkligheten. 
Det finns ingenting som bevisar att större delen av 
mänskligheten måste avsätta en tredjedel, kanske 
halva sitt liv för att hjälpa den minoritet som består 
av mångmiljonärer och miljardärer att öka sina för-
mögenheter. 
 
Men det finns mycket som talar för att vi borde 
minska vår produktion och konsumtion. Bland an-
nat för att ge den vanliga människan en drägligare 
tillvaro, och för att i någon mån söka förhindra den 
pågående miljöförstörelsen. Därför bör vårt huvud-
sakligare krav från och med nu och tills vidare vara 
sänkt arbetstid och sänkt pensionsålder. 
 
 
                                                  Erik Jansson 

 
 
 

Nytt arbetarparti – Nytt högerparti? 
 
Moderaternas strävan att bli det nya arbetspartiet 
tycks inte ha blivit så framgångsrik och trovärdig. 
Däremot syns Socialdemokraternas ansträngningar 
att bli det nya högerpartiet allt tydligare för varje 
dag. 
 
 
          Erik Jansson
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Manifestation för arbete 
 
10 december 2009. 
 
Över 400 000 personer i Sverige är utan arbete 
och arbetslösheten stiger. Därför tändes den här 
kvällen ljus för alla de som drabbats av den 
ekonomiska krisen.  
 

 
 
 

Ljusen skulle symbolisera och ge en bild över 
hur många människor som saknar ett arbete att 
gå till. På två år har borgerligheten lyckats tra-
sa sönder våra sociala trygghetssystem. Deras 
passivitet har gjort tusentals människor arbets-
lösa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ökar klyftorna i vårt land dramatisk! 
Sanningen är att aldrig förr har så få på så kort 
tid lyckats åstadkomma så mycket elände för så 
många. 
 
 
 
 
 

På 70 platser över hela Sverige, från Kiruna i norr till 
Ystad i Söder manifesterade människor. 
Även i Hallstavik tändes ljus, som ett av tre ställen i 
Stockholms län.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal hölls av den ytterst ansvarig på LO-distriktet,   
Elisabeth Brandt Ygeman och Pappers avdelnings ord-
förande Aleksandar Srndovic! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Wikström och Sven Fredriksson sjöng tänd ett 
ljus och låt det brinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitta och Lennart från Friluftsfrämjandet serverade 
kaffe och pepparkakor. 
                                                         

Foto: Ulla Huhta 

Foto: Ulla Huhta 

Foto: Ulla Huhta 

Foto: Ulla Huhta 

Foto: Annika Svärd Hernehult  
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Bildreportage 

På måndagar råder full aktivitet i isladan, för då har 7-10 åringarna en av sina hockeyträningar för veckan 
Man hör tränaren Nickes röst mana på och tala om hur övningarna ska göras. 
Det ser ut som små Michelingubbar ute på isen, lite olika färger på tröjorna bara. 

Från Isladan 

Mattias får hjälp av pappa Hasse Ibland måste man sitta och lyssna 

Text och bild: Annika Svärd Hernehult 

Melvin står stadigt på skridskorna Föräldrar får hjälpa till att köra ismaskinen 
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Det gäller att få med sig pucken! Vatten paus 

Dramatik framför målet Det är inte lätt att gå ner på knä och upp igen 

Mattias är målvakt 

Tränarna Fredrik och Nicke visar...... 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Dags att välja om Avtalspension SAF/LO! 
 

Varför?  
 

Ny upphandling har skett där ett flertal förvaltare försvunnit. 
Väljer man inte så hamnar pensionspengarna hos AMF-pension som då kommer att för-

valta dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. 
 
Så här gör du 

 
Kryssa Folksam-LO Fondförsäkring eller någon annan valbar fond.  Alternativt kryssar du 

en traditionell försäkring. 
 

Välj återbetalningsskydd så att anhöriga får pengarna om du skulle avlida. Är du osäker på 
om du valt återbetalningsskydd tidigare, kryssar du i återbetalningsskydd samt fyller i 
hälsodeklarationen på blankettens baksida. 

 
Vi avråder att välja familjeskydd då kostnaden är för hög om det inte finns särskilda skäl, 

ta då kontakt med din fackklubb. 
 

Obs det är viktigt att valblanketten är komplett ifylld. 
 

Obs gör du inget val placeras dina pengar i AMF Traditionell försäkring utan återbe-
talningsskydd. 

 
 
         Sprid informationen till dina kamrater i denna viktiga fråga! 

   
             Stå upp för kollektivavtalet och sprid kunskapen om vad LO har förhandlat  
               fram. I förhandlingen har man pressat priset på pensionssparande. Många  
               banker och fondbolag hade väldigt höga avgifter. Efter upphandlingen är det  
               färre som är valbara. Det var hög tid att de riktigt dyra rensades bort.  
               Informera om vikten av att välja! 
 
 
           

 
        Anders Lidén 
           Kassör 
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Diverse 
I ett av Alaskaområdets uthus i hittades nyligen 
några program för den s.k. Hallstamässan 1961. 
Det vill vi dela med oss till er läsare av. Här är ett 
utdrag ur programmet:  
 
Holmens bygger vidare 
 
   En intensiv och synnerligen omfattande expansion 
pågår för närvarande vid Hallsta Pappersbruk. In-
emot 70 miljoner kronor har av Holmen-koncernen, 
i vilket som bekant bruket ingår, investerats i ett ut-
byggnadsprogram, som bl.a. omfattar uppförande av 
en ny tidningspappersmaskin samt utvidgning av 
barkhus och vedhantering, sliperi– och sulfitfabri-
kerna, pappersmaskinen och hamnanläggningen. 
Den nya pappersmaskinen som beräknas kunna tas i 
bruk i början av nästa år— kommer då den är i in-
trimmad att öka pappersbrukets totala produktion 
med 60 procent eller i siffror uttryckt från nuvarande 
180.000 ton tidningspapper per år till 280.000 ton/år. 
   Tidigare omfattar brukets maskinpark fyra stycken 
tidningspappersmaskiner och dessutom en s.k. yan-
keemaskin, där tillverkning av hyls– och emballage-
papper för egen förbrukning sker. I juli 1958 togs 
den senaste byggda tidningspappersmaskinen , PM 2 
i drift och i år, tre år senare, står alltså Hallsta Pap-
persbruk ånyo inför en ny viktig milstolpe i sin drygt 
45-åriga historia. 
 

För att helt kunna tillgodose fabrikens behov av eld-
ningsolja har bruket under senare år—inom ett områ-
de beläget strax norr om själva fabriksområdet—låtit 
uppföra en oljedepå. För närvarande finns där 4 
stycken cisterner, tillsammans rymmande 64.000 m³ 
olja. Den sist uppförda cisternen rymmer 20.000 m³ 
och är störst i landet. 
 
   Trots att brukets produktionsökning blir 60 % kom-
mer personalökningen i samband med PM 3:s igång-
sättande att stanna vid c:a 12 % eller 150 man. F.n. är 
c:a 1.100 man anställda. 
      Forts. nästa sida 
 
    

Beslutet om inköp av den nu planerade maskinen, 
som fått namnet PM 3, fattades i september 1959. 
Den levereras, liksom de äldre maskinerna, från  
Voiths fabriker i Tyskland och är konstruerad och 
byggd för en maximal arbetshastighet av 750 meter 
papper per minut och med en renskuren bredd av 
6.640 mm. Som redan nämnts har maskinens kapaci-
tet beräknats till c:a 100.000 ton papper per år. För 
drygt en månad sedan hölls taklagsfest i den impone-
rande och ståtliga maskinhallen—längd 215 meter 
och bredd 35 meter—där PM 3 inom kort skall börja 
uppmonteras och om allt går efter det planerade ar-
betsprogrammet kommer maskinen att kunna tagas i 
drift som nämnts i början av nästa år. 
För att detta nu skall kunna ske, fordras emellertid en 
väsentlig utvidgning och ökning av kapaciteten hos 
brukets övriga avdelningar. 

Jämsides med PM 3:s tillblivelse pågår därför upp-
förande av ett nytt sliperi och i det förutvarande 
sliperiets sorteringsanläggningar äger ett omfattan-
de ändrings– och nybyggnadsarbete rum. Vidare 
har barkhuset och vedhanteringen utökats och i sul-
fitfabriken har en ny kokarenhet, som tillsammans 
med redan befintligt kokeri kommer att möjliggöra 
en dagsproduktion av 150 ton sulfitmassa per dygn, 
satts in. 
 
PM 3:s beräknade produktionstillskott om 100.000 
ton/år medför helt naturligt också ökade lagrings-
problem. Detta har dock lösts genom uppförande av 
ett jättelikt pappersmagasin om 11.000 kvm. I ome-
delbar anslutning till detta pappersmagasin har ock-
så en helt ny kajanläggning färdigställts, där utlast-
ning sker direkt i båtarna. Ännu så länge kan dock 
bara fartyg av mindre tonnagetyp angöra denna kaj, 
men när återstående sprängningsarbeten slutförts 
kommer även de större ocean– och djupgående far-
tygen att kunna anlöpa kajen. 
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     Avslutningsvis kan omtalas att i runt tal 20 % av 
brukets totala tillverkning av tidningspapper stan-
nar inom landets gränser medan resterande del 
skeppas på såväl svenska som utländska kölar till 
väntande kunder i utlandet, främst i de närliggande 
länderna Tyskland, Danmark och England men 
även till andra världsdelar och kontinenter såsom 
Australien, Syd-Amerika och Syd-Afrika. Under 
föregående år angjorde drygt 200 båtar av olika na-
tionalitet hamnen för intagande av papperslast me-
dan ett 50-tal fartyg lossade sin last av råvaror—
olja, massa, alun, svavel m.m.—för fabrikens be-
hov. 
  
Tack vare egen kraftig isbrytare Holmen VIII, och 
god hjälp av statsisbrytarna kan inseglingsleden 
från Ålands hav hållas öppen praktiskt taget hela 
vintern och Hallstaviks hamn brukar därför som 
regel räknas Sveriges nordligaste öppna och isfria 
hamn under de mest kritiska vintermånaderna. 
 
Vid årets Hallstamässa—som nu arrangeras för 
tredje året i följd av utställare. I brukets monter får 
mässbesökaren tillfälle att dels taga del av en om-
fattande och intressant exposé över brukets utveck-
ling alltsedan starten år 1915, dels se en överskåd-
lig kurvstatistik över produktionsstegringen under 
de gångna åren samt slutligen en liten inblick i vil-
ka råvaror och i vilken mängd dessa ingår i det tid-
ningspapper, som tillverkas vid Hallsta Pappers-
bruk 
 
                                                 Owe Orefalk 

 

Information ang. utbetalning av TF 68 till 
annan bank än Sparbanken. 
 
 
Avd.68 har ett samarbete med Roslagens Sparbank med 
utbetalning genom SUS (Sparbankernas utbetalnings ser-
vice). 
 
Skulle du få en bank utbetalningsavi, även om du har skri-
vit på en överföringsanmälan till ditt lönekonto i annan 
bank, så kan det bero på att det har gått över 18 månader 
sedan senaste kvittoinlämning till avd. 68. 
 
Vet du med dig att det gått över 18 månader sedan senaste 
tandläkarbesöket, då har överföringsuppdraget upphör 
pga. säkerhetsrutiner på banken. 
 
Skriv ett nytt överföringsuppdrag på avd.exp när du läm-
nar in kvittot eller öppna ett konto på Sparbanken dit TF 
pengarna skall föras, då kan du ta ut dem när du vill. 
 
Avd. 68 får betala portokostnaden för varje utbetalnings-
avin, det är ju onödigt. 

 
 
Om jag ändå levde i den grekiska 
antiken 
Eller om jag hittade en väg till 
romantiken 
Fast jag vet att jag bara skulle bli 
besviken 
Men vad vore livet utan den inre 
kalabaliken. 
Jag undrar när jag kan njuta av 
den kemiska komiken 
Och vem det är som dömer i den 
bittra politiken 
Jag vill inte vara ett nummer i 
logistiken 
Inte heller en trött chaufför i trafiken. 
 
 
LottaN 
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KULTUR 

Bottenvåningen Mässen 

Holmens bruks bostadsbebyggelse i Hallstavik 
 
Vi försöker att i PappersMagasinet bevaka böcker och 
skrifter som knyter an till bruket, branschen, facket eller 
samhället. I förra numret var det Wargön-historiken 
samt Holmens 400 års-bok. 
En skrift som höll på att glömmas bort är ”Holmens bruks 
bostadsbebyggelse i Hallstavik” utgiven som en rapport 
från Stockholms läns museum 2007 och skriven av Per 
Lundgren, Cecilia Panzar och Andreas Lindblad. För foto-
grafierna svarar Elisabeth Boogh och Mattias Ek. Arbetet 
är ett beställningsverk från Hallsta pappersbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boken (rapporten) är på 109 sidor och rikt illustrerad 
med fotografier och ritningar från brukets bostadsbe-
byggelse. 
I bokens inledning står att ”Hallsta pappersbruk med 
tillhörande bruksbebyggelse, kyrka, skola och egna-
hemsområde är av riksintresse för kulturmiljövården. 
--- Den bostadsbebyggelse som hör till Hallsta pap-
persbruk har vuxit fram under närmare 40 år. I olika 
etapper har bostadsområden och byggnader för olika 
kategorier av arbetare och tjänstemän uppförts.” 

Eftersom en omfattande dokumentation gjordes 
redan 1977 har arbetet denna gång lagts upp på så 
sätt att författarna koncentrerat sig på ett antal djup-
studier av olika bostadstyper. I boken återges dessa 
med text, ritningar och fotografier både exteriört 
och interiört. Sammanlagt är det 11 bostads- och 
hustyper som får denna grundläggande genomgång. 
Arbetarbostäderna får representeras av Tyskavägen 
7 (för en familj) och Holländarevägen 6 (för två 
familjer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriken byggdes mellan 1913-1915 och den första 
bostadsbebyggelsen som bruket svarade för var 
Rödvillorna som byggdes 1914-1915. Den som ri-
tade husen och även planlade området var arkitekt 
John Åkerlund. Området ansluter till de nationalro-
mantiska trädgårdsidealen som var rådande vid den 
tiden och som Åkerlund var en ivrig förespråkare 
för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boken avslutas med en presentation av John Åker-
lund och andra inblandade arkitekter 
i Holmens bostadsbebyggelse. 
Skriften är ett välkommet bidrag till Holmenianan 
och Hallstaviks historia och den intresserade kan 
ladda ner ett eget exemplar via Stockholms läns 
museums hemsida. 
 
     Roger Berglund 
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Se upp för fördomar! 
 
Jag är säkert inte ensam om att tycka att TV-
programmet Idol är en samlingsplats för ungdomar 
som sjunger hellre än bra. Ett gäng för vilka åtbörder 
och poser är viktigare än hur musiken låter och vad 
den innehåller. Ja, en samling kändis-wannabes av 
samma typ som dokusåpadeltagarna. Det gäller dock 
att passa sig; risken att bli fördomsfull är överhäng-
ande. 
   Sådana fördomar var säkert anledningen till att jag 
missade Amanda Jenssens debut, som skedde just i 
programmet Idol. Av en ren slump råkade jag dock 
se, och framförallt höra, henne på Youtube framföra 
Leonard Cohens Hallelujah. Endast en tondöv män-
niska kunde där missa att det handlade om ett bli-
vande proffs. Det var ett klipp ur Idol-programmet 
och innehöll även juryns reaktion m.m. 

  

Nu har Amanda kommit ut med en ny skiva, 
”Happyland” (Sony Music), med helt eget material, 
vilket betyder att hon gjort både text och musik till 
alla låtarna. Nästan. På hälften av låtarna står Pär 
Wiksten från hennes kompband som medkompositör 
(arrangör?). 
   Jag tycker Amandas röst kommer allra mest till sin 
rätt i de något långsammare låtarna, de som litet fel-
aktigt brukar kallas ballader. 
   Det är svårt att placera in henne i någon speciell 
musikgenre. Rock är det inte och knappast pop hel-
ler. Nej, det är nog bara sånger. Allt behöver inte 
katalogiseras. 

    

  
Texterna, som genomgående är ganska vemodiga, 
handlar ovanligt nog om kärlek och riktar sig till en 
tänkt partner. 
   Om jag ska komma med något negativt så är det 
väl att alla låtarna är på engelska. Jag har aldrig 
riktigt förstått att svenska artister skriver och sjung-
er på engelska för en svensk publik. Det liknar litet 
för mycket Gustav III: s vurm för det franska språ-
ket på sjuttonhundratalet. Men otvivelaktigt får 
man en betydligt större publik genom engelsksprå-
kigheten. 

Börje Nordström 
 
 

 
Människosyn 

 
 
Om vi talar om vår syn på människan, så kan vi 
antingen betrakta henne som aktiv, intresserad, 
klok, kompetent, och så vidare. 
Eller som lat, oengagerad och okunnig. 
 
Beroende på hur vår människosyn är, blir också 
våra relationer till andra människor. 
Om vi har en positiv människosyn så accepterar vi 
också att andra har vilja och ansvar och styrs av 
egna värderingar. 
 
En negativ människosyn gör regler, förordningar 
och kontroll nödvändiga. 
eftersom människor enligt den måste styras utifrån. 
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Pappers förbundsmöte 
 
 
Hösten förbundsmöte avhölls den 19-20 november 
på tjänstemännens kursgård Djurönäset i Stock-
holms skärgård. Huvudpunkten på mötet var avtal 
2010 och förbundsordföranden Henka Sandberg 
betonade att detta var ett särskilt viktigt möte. Kon-
fliktrisken är stor om arbetsgivarna vidhåller sin 
ståndpunkt om nollavtal och tron att de nu har 
chansen att platta till oss. Men, sa Henka, vi har en 
bra beredskap när det gäller ekonomin och organi-
sationen. Avdelningarna kan påräkna stöd om det 
skulle behövas. 
 
Förbundsmötet beslöt i tur och ordning att ställa sig 
bakom LO:s  respektive Facken inom industrins 
plattformar, dessutom antogs förbundsstyrelsens 
förslag till kravlista inför kommande förhandlingar 
som inleds den 14 december när förbundet lämnar 
över listan till motparten. Därefter vidtar lite för-
postfäktning fram till de opartiska medlarna träder 
in. Då först börjar bitarna falla på plats. Den 1 april 
blir det avtalslöst om inte någon uppgörelse nåtts. 
En del diskussion blev det kring en motion från 
Hylte om att förbundet skulle bistå avdelningen där 
för deras kommande rättegångskostnader i sam-
band med att de driver en process för en omplace-
rad truckförare. Även här blev det en juridisk dis-
kussion huruvida stadgarna tillät förbundsmötet att 
besluta i frågan. Efter votering och rösträkning blev 
det majoritet för att inte behandla frågan. 
Förbundets verksamhetsplan för 2010 antogs. Med-
lemsavgiften blev oförändrad.  
 
Vissa val gjordes - bl a omvaldes undertecknad till 
Pappers Organisations- och studiekommitté 
(POSK). 
 
A-kassans föreståndare Inger Good berättade om 
alla regeländringar som högerregeringen hela tiden 
utsätter kassan för – för att i nästa stund anklaga a-
kassan för långa handläggningstider. Det är ungefär 
som att slå någon på käften och sen anklaga perso-
nen för att ha en lös tand. 
Sist men inte minst blev det debatt kring Fora och 
de sena pensionsavsättningarna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleks visade bland annat en bild som visade att 
samtliga avdelningar hade medlemmar som ännu i 
slutet av augusti inte fått inbetalningarna verkställda. 
Frågan kommer nu att drivas av förbundet via LO:s 
styrelse. 

 
                                                      
Text och foto:   Roger Berglund 
 

Inger Good 
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KULTUR 
Åsa Lindeborg 
 
Måndag den 2 november 2009 besökte Åsa Linde-
borg oss på Hallstaviks bibliotek, hon berättade om 
sin bok ”Mig äger ingen”. Den handlar om hennes 
uppväxt med sin alkoholiserade pappa . Pappan 
kunde dricka för alla runt omkring honom ställde 
upp, men ställde inga krav. 
 
Hon berättade om bilden som är på framsidan av 
boken, det representerade hennes familj. Hennes 
mamma tog fotot, med på bilden syns hennes ciga-
rett liggande på bordet. Hon har ingen bild där hela 
familjen är representerad. Min tanke när jag såg och 
läste boken är att man ser hur de tycker om varandra 
på bilden. 
 
Ca. 50 st. var och lyssnade på Åsa som med en här-
lig utstrålning och engagemang berättade om sin 
svåra uppväxt. 
 
                                                Ulrika Enlund 

                Foto: Roger Berglund 

Våra expeditioner 
 
Som ett led i att dokumentera avdelningens verk-
samhet under vår hittillsvarande existens kommer 
vi att försöka skriva ett antal artiklar som ur olika 
aspekter skildrar vår historia. En  utgångspunkt är 
att hitta områden som inte tidigare har dokumente-
rats och som därför kan utgöra ett tillskott till av-
delningens historia. 
Vi börjar med att titta på de lokaler som avdelning-
en huserat i genom åren och till vår hjälp har vi an-
litat förre ordföranden Johnny Karlson. 
De första åren hade avdelningen inga egna lokaler. 
Möten fick hållas hemma hos någon som hade till-
räckligt med utrymme. Man kan tänka sig att man i 
möjligaste mån undvek att vara hemma hos barnfa-
miljer. Om vädret tillät kunde man sommartid ha 
möte utomhus. 
Avdelningens första handlingar och ägodelar förva-
rades i ett skåp hemma hos kassören Hagdahl. 
 
Tidigt togs frågan om egna lokaler upp och en 
kommitté valdes på ett möte i februari 1916 för att 
undersöka möjligheten att bygga ett Folkets Hus. 
Om Folkets Hus tillkomst kan läsas i avdelningens 
75 års-historik. 
Den 18 januari 1920 kunde Folkets Hus invigas och 
därmed fanns det också tillgång till både mötes- 
och expeditionslokaler. 
Johnny Karlson berättar om gamla Folkets Hus och 
sin egen erfarenhet: 

När jag valdes som avdelningens ordförande första 
gången 1965 var det ett uppdrag som sköttes på 
fritiden. Expedition hade jag hemma i bostaden dit 
medlemmarna kom med sina bekymmer. Och så 
hade det varit under alla år tidigare. Den dåvarande 

Åsa Lindeborg                                  
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kassören, Gustav Helmér, hade ett litet rum i gamla 
Folkets Hus. Och där hade också styrelsen ett rum.  

Kassören disponerade ett stort och tungt kassaskåp 
som alla tidigare kassörer haft i sin bostad. Så vid 
nyval av kassör fick baxarlaget rycka ut och flytta 
kassaskåp. 1966 anställdes Bertil Matzén som om-
budsman i avdelningen och han fick ”ärva” rummet 
som Gustav haft. Arbetsmiljön i detta lilla rum, 
med många trappor och fönster mot söder och 
trängsel, var dålig för att inte säga usel. 
På bilden av gamla Folkets Hus syns det trapphus 
där avd 68 hade sin första riktiga expedition.  
Bakom det mittersta fönstret på högersidan satt bl a 
Gustav Helmér. 
 
Till portvakten på 1960-talet 
 
JK: I slutet av 60-talet fick ordföranden (Allan 
Flink) ett litet rum i dåvarande portvaktstugan ett 
rum som jag fick ärva när jag omvaldes 1973 efter 
Allans sjukdom. Och vid mitt omval så slapp jag ha 
medlemmarna i bostaden vilket inte minst familjen 
uppskattade, det var mycket lättare att nå mig i 
rummet i portvaktsstugan. 
 
Någon bra bild har vi inte på just denna lokal men 
ingången till rummet var från utsidan av staketet, 
mitt för cykelparkeringen. Samma ingång hade 
chefen för Transportavdelningen. 
 
Kort visit på Gustafsvägen 
 
Avdelningens expedition flyttades på 1960-talet 
från gamla Folkets Hus till Hallstas nya centrum 
där man fick mer tidsenliga lokaler i det s k Apo-
tekshuset. 
 
JK: Samtidigt blev en lokal ledig på Gustafsvägen 

6 (där veterinären håller till idag) där hyrde 68:an 
in sig i väntan på att nya Folkets Hus skulle bli 
klart. Det blev ett lyft för Bertil och för hela styrel-
sen men också för medlemmarna som fick en bra 
lokal att gå till vid sina ärenden till facket. 
 
Idag är huset lite ombyggt exteriört. En likadan 
dörr som finns vid Ronis pizzeria fanns då på lång-
sidans söderände. Där var ingången till expeditio-
nen. På bilden ser vi dåvarande styrelse uppställda 
framför ingången på Gustafsvägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya Folkets Hus 
 
1972 invigdes det nya Folkets Hus av Olof Palme. 
Det var självklart för 68:an att flytta över dit. 
 
JK: När nya Folkets Hus stod färdigt gick flyttlas-
set med kassaskåp och allt till nya och fräscha loka-
ler och en mycket bra arbetsmiljö för ombudsman-
nen och för kontoristen. 
 
Avdelningen höll till en trappa upp ovanpå biblio-
teket. Där hyrde man dels ett rum som var expedi-
tion, dels ett rum som fungerade som styrelserum – 
dessutom ingick ett litet pentry. Här arbetade om-
budsman Bertil Matzén och kontoristen Ulla An-
dersson. 1980 efterträddes Bertil av Kurt Morin. 
På bilden av nya Folkets Hus, ovanför restaurang-
skylten, på hörnan var styrelserummet beläget. 
Ovanför Marie Brunnbergs skylt fanns expeditio-
nen. 
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Röda villan – en slutpunkt? 
 
I mitten av 70-talet blev det dags för ännu en flytt. 
Inte så långt bara tvärs över vägen. 
 
JK: Bolaget behövde hela portvaktsstugan för eget 
behov och jag fick flytta över till andra sidan Tulka-
vägen till ”Rödavillan”  och där sitter ordföranden 
fortfarande. 
När Kurt Morin var ombudsman hos oss upplevde 
han och jag att det var opraktiskt att ha expeditioner 
på två håll. Medlemmar som skulle till Folkets Hus 
expeditionen kom till mej och tvärtom. Så vi tog upp 
överläggningar med bolaget om ombyggnad av 
”Rödavillan” så vi kunde ha hela avdelningens verk-
samhet på ett ställe. Avdelningen betalar hyra för det 
rum där kassören och kontoristen sitter och det var 
ett verkligt fall framåt att ha allt under ett tak. 
 

Flytten av avdelningsexpeditionen från Folkets Hus 
till Röda villan ägde rum 1989. 
Idag heter kontoristen Ulrika Enlund (efterträdde 
Ulla Andersson 1983). Någon ombudsman finns inte 
men sedan överenskommelsen om storhelgsdrift 
1995 har vi en kassör på heltid. 
 
Text: Johnny Karlson/Roger Berglund 

 
Utfyllnadstid i pott? 

 
Vid flera tillfällen tidigare har 
förslag funnits på att lägga 
utfyllnadstiden i en pott istäl-
let för att ha den schemalagd. 
I och med den nya organisa-
tion vi nu har på Hallsta har 
frågan åter aktualiserats. Den 
här gången ivrigast påhejat av 

bolaget. Driftklubben har fått i uppdrag att utreda 
frågan och för en tid sedan lämnades ett betänkan-
de till bolaget. Svar verkar dock dröja, trots Drift-
klubbens påstötningar. Summerat ligger bollen 
alltså för närvarande hos bolaget. 
 
 Driftklubben/Jaana Kuusisto 
 
 
 
 

Johnnys definition! 
 

 
Den här texten skrev jag för 
länge sedan men jag tycker att 
den fortfarande går att använ-
da. 
 
”I min ungdom så fanns det 

ett politiskt parti vars namn var Högern och på 
valaffischerna visades en näve som skulle före-
ställa en rak höger. Numera har partiet bytt namn 
till Moderaterna samt även bytt strategi så nu 
sparkar dom på dem som redan ligger så nu kan-
ske vi får se en känga på valaffischerna till nästa 
val.” 
 
                                            Johnny Karlson 
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HJÄRNBRUK 

 
Anst. Nr……………………………………. 
 
Namn………………………………………. 
 
Arb. plats………………………………….. 

Julkrysset 
1   2   3   4   5   6   7 

                          

8               9         

                          

10       11       12         

                          

13   14         15           

                      
B N 

16           17       18   19 

                          

20       21   22             

                          

23           24             

Vågrätt. 
 1.  Nyttig rätt på julbordet. 
 5.  Italiensk basmat. 
 6.  Kan man åka. 
 8.  Mycket i Aladdin-asken 
 9.  Hans kompis heter Puff. 
10. Asea idag. 
11. Kan man prata i. 
12. ”Smula”. 
13. Sommarbransch i Roslagen. 
15. Hamnstad i Ukraina. 
16. Buckligt på folkracebil. 
18. Spik i hov. 
20. Görs många i december. 
22. Sjö vid Burvik. 
23. Snål. 
24.”34:an”-sångare. 

 
Lodrätt. 
 1.  Decemberhelgon. 
 2.  Häftig virvelvind. 
 3.  Täcker nästan Grönland. 
 4.  Det liknar Bambi. 
 5.  Konst- och musikstil  
      från 60-talet. 
 6.  Gott till risgrynspudding. 
 7.  Brukar man med bindestreck. 
 8.  Spionorganisation. 
12. Råder kring jul. 
13. ”Pucksläpp”. 
14. Gräddas av råriven potatis. 
17. Solo. 
18. Han med Lloyden. 
19. Vanlig fotsoldat. 
20. Truppslag med broar. 
21. Under oslagen golfboll. 
22. USA-oncel. 
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Expeditionen 
Besöksadress: Tyska Vägen 1 
Tel: 0175-26 390 
E-post: expedition@avd68.com 

Postadress: 
Pappers avd 68 
Hallsta Pappersbruk 
763 81 Hallstavik 

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

BAKSIDAN 
Redaktionen: 

Anders Lidén 
Annika Svärd Hernehult 
Ulrika Enlund 

Erik Asteving 
Stefan Pettersson 

LÖSNING  
HÖSTKRYSSET 

T R U M P E T S V A M P   

  A   U   K   O   S   U   

S M Ö R S O P P   P U T T 

  L   R       G   S   T   

F Ö R E G Å   U R O X E N 

  S       K   B   P       

K A S K   A B B   P R A G 

      L   R   A       Z   

S K R U B B   R A D H U S 

  R   B   R       A   R   

J O B B   A L U N D A B O 

  C   A   S   T   E   L   

  K A N T A R E L L S Å S 

Vinnare av Höstkrysset är: 
 
Eila Seppälä, Ved / Media. 
 
Håkan Carlsson, El / Automation. 
 
Fredrik Persson, Emb. 
 
Grattis! Ni kan hämta era priser på fackexp. 

Kalendarium 

 
 
 

STYR AVD KO-träff LS-träff Anmärkningar Tid 

      

19-jan     29-jan     
16-feb* 23-feb 18-feb   Nomineringsmöte inför årsmötet 23-feb 
16-mar 23-mar     Årsmöte och Konstitueringsmöte 23-mar 
13-apr* 20-apr     Välja kongressombud, motioner till kongress 20-april  
    22-apr 23-apr     
11-maj* 18-maj     Distriktsmöte 05-06 maj 

Styr Styrelsemöte 

AVD Avdelningsmöte 

KO Kontaktombud 

LS Linjesamordnare 


