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InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för PapOrdföranden har ordet:
”Det fantastiska engagemang som
man skådar på bruket, trots neddragningshoten, imponerar och gör i alla
fall mig jättestolt. Att nedläggningshotade PM2 slog produktionsrekord
med hela 321 G-ton/dygn och dessutom är, avkastningsmässigt, den
mest lönsamma maskinen är fantastiskt. Det visar väldigt tydligt företaget att vi Hallstaarbetare är något
speciellt. Vi är kunniga, stolta och
definitivt värda att uppskattas! PM2
och DIP-en kan falla men det gör
man med flaggan i topp.”
(sid 2)

Foto:
Patrik
Hedenström

Ulla Strandbergh, stolt bärare av 68:ans fana
på första maj i Societetsparken i Norrtälje.
Personen bredvid vill tydligen vara anonym.
(sid 9)

www.avd68.com
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Första majtalet.
”Pappersbruket har länge haft stor
betydelse för sysselsättningen på
orten. Som ringar på vattnet skapas
ytterligare arbetstillfällen hos underleverantörer och genom den köpkraft
som ger jobb i det övriga näringslivet (handel och service) och inom
offentlig sektor (kommun och landsting).
Hallsta befinner sig just nu i strålkastarkäglan på grund av en för orten negativ händelse – men det ljuset
vill vi använda till att påverka samhällets färd i en mer positiv riktning.
Om inte Hallsta mår bra mår inte
kommunen bra.”
(sid 8)

Ordföranden
har ordet
Omstrukturering i Hallsta.

Samhället.

Sex månader har gått sen Arne Wallin
informerade om strukturförändringen
på bruket! Sex tunga och långa månader präglad av ilska, rädsla och ovisshet. En förändring som leder till att
260 befattningar försvinner. En av de
tyngsta jobbförluster i kommunens historia. En 14 % arbetslöshet hotar Hallstavik om ingen av de uppsagda hittar ett nytt jobb. Bara det är tillräckligt alarmerande för
att hela kommunen bör ligga i en beredskap.
Inte ett mindre ansvar vilar även på Holmens axlar.
Den totala kalkylen (om den stämmer) som ledde till att
man vill strukturförändra, visar tydligt att företaget kommer att tjäna mer pengar om man kör papper på bara tre
maskiner. Det skulle inte vara fel om en del av den framtida vinsten förskotteras och används för att mildra den
negativa effekten som neddragningen orsakar.
I skriften ”Holmen och omvärlden” på sidan 54 konstaterar man att konsekvenserna för samhället Hallstavik
blir påtagliga de närmaste åren. På samma sida skriver
man att Holmen arbetar med att finna bra lösningar för
dem som måste lämna företaget. Jag hoppas verkligen att
Holmen menar detta. För att börja rätt kan man gå ut och
generöst erbjuda företagspension och avgångsvederlag
till alla som uppfyller kraven.
Den åtgärd tillsammans med Aventus´ och TRR:s aktiviteter leder definitivt till att man mildrar de negativa
effekter som företaget genom eventuella strukturförändringen har skapat. Man ska inte glömma att sedan 1915
har Holmen tjänat reella pengar i Hallstavik. Man byggde
en stor del av Braviken med de medlen. Nu är det dags
att företaget visar hur mycket man uppskattar den lojalitet
och engagemang som Hallstaanställda har visat företaget
genom tiderna.

Vad kan kommunen göra för att hjälpa Hallstavik? Mycket! För åtta år sen lade man ner Norrtälje garnison LV3.
Fyrahundra anställda förlorade jobbet! Kommunen tog
initiativet och genom NIHAB, som är Norrtälje kommuns
fastighets- och utvecklingsbolag, etablerades Campus
Roslagen och mötesplats för nyföretagandet i Norrtälje.
Man har helt enkelt investerat skattebetalarnas pengar
(300 miljoner) för att göra något vettigt av LV3-området
och för att skapa nya jobb. Man kan säga att satsningen
var den rätta och har starkt bidragit att man idag inte känner negativa spår efter nedläggningen.
Det som hotar Hallstavik är värre! 260 befattningar i
Hallsta är proportionellt lika som 1800 jobb i Norrtälje.
Kommunen idag har samma ansvar! Vi har full rätt att
avkräva samma stöd! Ställer kommunen inte upp på det,
då har man tydligt visat sitt ointresse för Hallstavik. Vi
behöver en NIHAB även i Hallsta. Vi behöver ett utvecklingsföretag som ska bygga bort Hallstaviks beroende av
Holmen. Vi måste få nya och många mindre företag som
har bruket som en kund men inte endast kund.
Det här är inte utopi! Det är fullt möjligt att skapa ett
starkt och attraktivt Hallstavik. Det krävs bara kommunala
medel och vårt starka engagemang. På orten bor kvalificerade människor som är kapabla att vända den negativa
trenden.
Önskar Er alla en trevlig och varm sommar!
Aleksandar

Solidaritet.
Solidaritet är egenintresse: Jag hjälper dig
mot att du hjälper mig. Inte för att den ene är
stark och den andre svag utan för att vi tillsammans får en styrka som är större än den
vi har var och en för sig. Vi accepterar inte
en indelning av människor i starka och svaga. Solidariteten bygger på insikten att vi alla
kan vara starka, att vi alla kan vara svaga!

Det fantastiska engagemang som man skådar på bruket,
trots neddragningshoten, imponerar och gör i alla fall mig
jättestolt. Att nedläggningshotade PM2 slog produktionsrekord med hela 321 G-ton/dygn och dessutom är, avkastningsmässigt, den mest lönsamma maskinen är fantastiskt. Det visar väldigt tydligt företaget att vi Hallstaarbetare är något speciellt. Vi är kunniga, stolta och definitivt värda att uppskattas! PM2 och DIP-en kan falla
men det gör man med flaggan i topp.

Erland Olausson
LO
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Nej till GPS.

TN: På sikt tror jag att
det som vi kallar vårt
medlemsnära arbetsätt
skulle gå förlorat och
GPS kommer antagligen att leda till ett
”minimetall”, en fackförening bland alla
andra. Med större avstånd mellan medlemmarna och de som i
praktiken styr och ställer.

Pappers förbundsstyrelse sade nej till GPS,
det vill säga ett samgående med Grafiska
och Skogs & Trä. Det skedde på förbundsstyrelsemöte den 21 maj.
Pappers, Grafikerna och Skogs- och träfacket har sedan en
tid genomfört en gemensam utredning om en sammanslagning (GPS-utredningen). Samtidigt har Pappers undersökt möjligheten att fortsätta som eget förbund.
PappersMagasinet har intervjuat personer i de båda utredningarna. Det är Sonny Waern från GPS-utredningen
och Thomas Nilsson från Pappers´ egen utredning. Intervjun, som gjordes före den 21 maj, kan kanske verka inaktuell nu men mycket av det som framkommit i utredningarna har varit till nytta och har legat till grund för förbundsstyrelsebeslutet den 21 maj.
De lösningar som utredningen ”Pappers framtid” har
kring ekonomin, visar att förbundet kan fortsätta som
självständig organisation.
– Det är enkla och lätt genomförbara lösningar som tagits fram. Men jag tror inte att vi hittat fram till dessa utan
GPS-utredningen. Den har kläckt en massa idéer och
"utmanat" Pappers, säger förbundsordföranden JanHenrik Sandberg till tidningen Dagens Arbete.
Det slutgiltiga beslutet fattas på Pappers´ extrakongress
i höst men inget tyder på att kongressen tar något annat
beslut än det som förbundsstyrelsen rekommenderar.
Börje Nordström.
Foton: Patrik Hedenström

Vilka blir de största organisatoriska
problemen?

Sonny
Waern

SW: Vi är i nuläget avdelningar, i GPS blir vi en klubb –
eller motsvarande. Den nya avdelningsnivån som införs
innebär längre avstånd för oss i Pappers gentemot förbundsledningen i framtiden än vad vi har idag. T ex så har
vi i dagsläget en representant från varje avdelning på förbundsmötet. Så kommer det inte att bli i ett GPS-förbund.

Har ni i Pappers´ egna utredning studerat
Gruvarbetarnas erfarenheter av samgåendet
med Metall?
TN: Nej.

Ärligt talat, har man inte redan från början
bestämt sig för ett samgående?
SW: När man läser en del inlägg från i första hand förbundsordföranden för GPS-förbunden så kan det ibland
kännas så. Men än har dom inte kunnat övertyga mig om
det förträffliga i ett GPS-förbund och jag har inte hört någon annan åsikt från de medlemmar jag företräder heller.
Det är viktigt att stå upp för det man tror på och kritiskt
granska det som sker, annars gör man inte det arbete man
ska, som företrädare för sina medlemmar.
TN: Nej, snarare tvärtom. Jag tror förespråkarna för ett
sammanslaget förbund får det svårt att visa på så många
positiva saker att det är värt ett sammangående.

Vilka är de största fördelarna med ett samgående?
Sonny Waern: Jag ser egentligen inga fördelar med ett
samgående. Jag har hela tiden varit förespråkare för ett
samarbete med Grafikerna och Skogs o Trä.
Vi kan uppnå i stort sett samma fördelar med ett samarbete som vid ett samgående , t ex gemensamma studier,
internationell insatser, erfarenhetsutbyten av olika slag, i
koncernfackliga frågor mm.
Ett samgående skulle givetvis kunna minska på administrationen i ett förbundskontor men det ger inga större
förändringar av kostnaderna.
Thomas Nilsson: Antagligen skulle vi få en större
”pondus” i den interna debatten inom LO och SAP.

Thomas
Nilsson

De största nackdelarna?
SW: Fler beslutsnivåer som ökar avståndet mellan förbundsledning och medlemmarna och givetvis avgiften.
Förslagsvis ska förbundsavgiften öka från 0,8% till 1,1%.
Frågan jag ställer mig är om den höjningen räcker på
sikt. Minskningen av antalet ombudsmän från 55 till 44 i
förslaget till GPS riskerar göra att medlemskontakten försämras hos Grafikerna och Skogs o Trä. Kommer dom att
acceptera det?
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Årsmötet.
Pappers avdelning 68 höll årsmöte den 25 mars.
Det var ganska välbesökt men tyvärr kunde inte
den utannonserade underhållningen genomföras på
grund av att Annika Ryderborn blivit sjuk.
Christer Larsson från förbundet höll inledningsvis
en information om aktuella frågor och man beslutade att införa vissa förändringar i tandvårdsförsäkringen.
Innan behandlingen av berättelser och genomförandet av valen, delades hederstecken ut till de som
varit förtroendevalda över 25 år.
Till ny avdelningsordförande valdes Aleksandar
Srndovic och till styrelseledamöter på två år valdes:
Anders Lidén, Jaana Kuusisto och Peter Nilsson.
Kerttu Hauta valdes till styrelseledamot på ett år
(fyllnadsval). Dessutom valdes Lillemor Karlsson
och Catarina Eriksson-Östin till styrelseersättare.
Börje Nordström.

Foto: Mikael Holmberg

Här tar den nye ordföranden Aleksandar emot
klubban av den avgående ordföranden Joakim.

Foto:
Ulrika
Enlund

2008 års styrelse och revisorer i solskenet på Syninge kursgård. Stående från vänster: Anders Wiklund (revisor), Taisto Hautala, Mikael Holmberg, Roger Berglund, Patrik Lundberg, Peter Nilsson,
Aleksandar Srndovic och Peter Eriksson (revisor).
Sittande vid bordet: Patrik Hedenström, Jaana Kuusisto, Catarina Eriksson-Östin och Anders Lidén.
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Rapport från
förbundsårsmötet.
I slutet av maj höll Pappers sitt årliga förbundsårsmöte på Rönneberga, Lidingö.
Förutom att verksamhetsberättelsen godkändes (där
det framgick att Gävle-Dala var bäst på regionala
kurser) och att förbundsstyrelsen fick ansvarsfrihet så
var den stora frågan valet av ny förbundskassör efter
Robert Lundberg som går till nytt jobb på Folksam.
På valberedningens förslag valdes enhälligt Henry
Heiniö från avd 20 Vivstavarv till ny kassör. Ytterligare några val förrättades men inget som var direkt
relaterat till Gävle-Dala.
Tre motioner var inlämnade. En om att personer
som efter rehab-utredning sägs upp skall omfattas av
TSL-avtalet, en om att förbundet ska driva frågan om
ökad försäkringstrygghet för den som är sjukskriven
(detta att kassans förtroendeläkare retroaktivt kan
upphäva ett annat läkarintyg) samt en tredje motion
om att återställa a-kassans ersättningsnivå, att ta bort
den förhöjda avgiften samt återinföra skattereduktionen för a-kassa och fackavgift. Alla tre motionerna
antogs av mötet – den tredje dock mot förbundsstyrelsens yttrande.
Årsmötet tog även ett uttalande om transportpolitiken. Uttalandet slutar ”Pappers kräver av regeringen
att se till att järnvägsnätet hålls öppet och gör allvar
av talet om satsning på järnvägen. Kasta också förslaget om kilometerskatt i papperskorgen”.
På mötet förklarade förbundsordföranden JanHenrik Sandberg bakgrunden till styrelsens förslag
att Pappers bör kvarstå som eget förbund.
Till sist så framträdde Håkan Svärdman från Folksam och berättade bland annat om de kommande försämringarna i socialförsäkringssystemet. Detta kommer att få förödande konsekvenser för många sjukskrivna som kanske får leva på socialbidrag istället.
Han undrade varför facket och Pappers var så tysta i
frågan.
Roger Berglund

Christer Larsson från förbundet delar ut förtjänsttecknet för 25 års fackligt arbete till
Håkan Lundqvist. Joakim står redo med en ros.

Minnen och rosor.
(Parentation)
(2008.03.26)
Det är tisdagseftermiddag i hans huvud alltjämt, fastän ett helt dygn har förflutit sen dess
verkliga existens. Och det pågår alltjämt ett
vekt marsmöte i hans huvud. Ett möte som
börjar med en tyst stund och ett tyst avsked
för och av två fackliga trotjänare som nyligen
nådde slutet på sina respektive vandringar på
den här mycket unika och märkliga planeten
Tellus. Ja, det här är ytterligare en gång ett
minne som bor i ett annat minne som deras
alltjämt kvarvarande meningsfränder visar
dom heder och förtjänad respekt i.
Och även om fortsättningen på det här omtalade marsmötet är och var desto mer färgat av
en rosenröd nyans, så kan han likväl alltjämt
komma på sig själv med en minneskänsla av
en ständigt närvarande blå ton som vilade
över marsmötet där och då i Folkets Huslokalen när som bruksortens framtid dryftades
och alltjämt dryftas i hans kvällande gårdagsminne, han som åtminstone jag tidvis tror att
jag känner ganska väl.
Erik Asteving.
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Liberalismens nyckelbegrepp när det gäller männi-

IDEOLOGISKOLAN

skosynen är individualism och frihet.
Alla människor kan i grunden fatta rationella beslut om sin egen framtid är liberalismens budskap. I
den tidiga liberalismen var därför också jämlikhetstanken central.
Tolerans är ett annat omhuldat värdebegrepp vilket
än idag kan märkas i vissa liberalers inställning till
flyktingmottagande.
Statens roll skall begränsas till att garantera de demokratiska fri- och rättigheterna samt ge individen
en grundskydd.
En engelsk liberal filosof, Jeremy Bentham, formulerade i början av 1800-talet något som kom att kallas nyttofilosofin vilket innebar att samhället skulle
verka för ”största möjliga lycka för mesta möjliga
antal”. Lycka och nytta är vad varje individ strävar
efter. Gränsen för detta sätts av de andra individernas motsvarande önskan. Den egna individens lycka
får inte gå ut över någon annan.
Men kanske mer än annat var liberalismen en ideologi för en ny ekonomisk ordning.

Liberalismen.
I förra numret av PappersMagasinet startade vi artikelserien ”Ideologiskolan”.
Vi uttryckte en förhoppning om inlägg och synpunkter men hittills har det varit tyst.
Vi aviserade också att i detta nummer presentera
Konservatismen men här har jag tänkt om. Av de
moderna ideologierna var Liberalismen först på banan och det känns därför rätt att börja ideologiparaden med liberalerna.
Fram till 1700-talet var feodalismen (jordbruks-

samhället) den dominerande samhällsstrukturen i
landet med ett stånds- och skråväsende som grund.
Men under 1700-talet tog historien ett språng framåt.
Handeln växte snabbt och vetenskaperna blomstrade
– vi kallar det upplysningstiden. Adeln var stark men
också delad, hantverket ökade i betydelse, den tidiga
industrialismen sköt också fart.
Allt detta medförde att
handeln och kontakterna
med andra länder och
idéer blev allt mer omfattande. Nya samhällsklasser – borgerskapet - krävde att få mer att säga till
Adam
om. Frihet blev det samSmith
lande begreppet. Liberalism kommer av det latinska ordet liber som betyder fri.
Dom ”Frisinnade” var också en benämning på liberalerna förr i tiden.
Om man generaliserar hårt skulle man kunna säga
att franska revolutionen 1789 markerar det nya borgarskapets maktövertagande i Europa. Då vräktes
kungahus och kyrkan åt sidan och borgarklassen
gjorde gemensam sak med folket och en ny maktordning etablerades. Enligt liberalerna var det enda
legitima styret det som baserade sig på de styrdas
samtycke.

Det var när produktivkrafterna (maskiner, människors

kunnande mm) utvecklades i allt snabbare takt som
behovet av en ny politisk samhällsstruktur behövdes.
Denna nya struktur formulerades också i teorier, av
bl a liberaler som skotten Adam Smith. I hans bok
”Nationernas välstånd” beskriver han den fria handelns och arbetsfördelningens teori.
Det är framförallt två begrepp som kom att stå som
den ursprungliga kärnan i den liberala ekonomiska
filosofin. Det är ”laissez-faire” och ”den osynliga
handen”. Smith menade att ekonomin inte behövde
styras uppifrån – varken av staten eller några andra.
Om företagen fritt fick konkurrera med varandra och
konsumenterna fritt fick välja på marknaden skulle
allt ordna sig till det allmännas bästa. Det skulle bli
som om en osynlig hand hade styrt allting åt rätt håll.
Det var bara att låta det gå (laissez-faire = franska
för ”låt gå”).
När det gäller arbetsfördelningen så menade Adam
Smith att varje land inte, som dittills, behövde vara
självförsörjande. Om olika länder eller regioner specialiserade sig på det dom var bäst på så blev rikedomen större och välfärden kunde öka för alla.
(forts. följer i kommande nummer).
Roger Berglund
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ÄPPLET

För hösten är en kursledarutbildning planerad preli-

minärt till den 22-23 oktober på Folkets Hus i Hallstavik – den sker i samverkan med ABF.
Studiekommittén har även åtagit sig att göra en
kortare utbildning kring det fackliga löftet under detta år, men hittills har omständigheterna på bruket
gjort att det arbetet inte kommit igång som tänkt.
Däremot håller vi en studieuppsökarträff den 29
augusti på Folkets Hus. På grund av bl a tjänstledighet och sjukdom är vi kort om uppsökare så om du
som läser detta känner för att göra en insats på din
arbetsplats är du välkommen att höra av dig till mig
eller Ulrika så får du veta mer om vad en uppsökare
gör.
Trevlig sommar tillönskas er alla!
Roger Berglund
studieorganisatör

Information från
studiekommittén

Mellan hägg och syrén.
Den här underbara tiden på året som lär ska ligga
mellan då häggen och syrénen förväntas blomma såg
man som vanligt ingenting av. Plötsligt blommade
både hägg och syrén och innan man vet ordet av så
har dom blommat över också. Tiden går och vi följer
med av bara farten.
Apropå tid och fart så händer det mycket nu på
fabriken. Och fort går det. Fortast av allt går dock
ryktena – dom sveper fram som en löpeld värre än
skogsbranden i Hälsingland (Holmenskog).
Nåväl – i detta turbulenta skede blir studierna naturligtvis något nedprioriterat men framförallt omprioriterat.
Kontaktombuden – facket på arbetsplatsen – måste
uppdateras på lagar och avtal och få en kontinuerlig
information om läget.
Några nya studiecirklar har inte kommit igång sedan förra numret av PappersMagasinet. Vi fick återbud från några som skulle på Miljökursen men Olle
Jansson och Mattias Falkenström kom i alla fall iväg
till Älvkarleby.

Från
Driftklubben

Den tänkta förbundskursen ”Lag och avtal” i Uppsa-

la ställdes in och våra anmälda deltagare fick stanna
hemma. Däremot har Lars-Åke Gardehed varit på
Huvudskyddsombudskurs och Patrik Hedenström
har deltagit i ”Att informera och agitera” på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika.
Taisto Hautala och Per Johansson har deltagit i ett
seminarium anordnat av LO/TCO-Rättsskydd där
man gick igenom intressanta domar från Arbetsdomstolen.
Vi kan också berätta att vi den 20 maj hade besök
av Pappers 3:ans ( Karskär) studiekommitté. Vi presenterade vår verksamhet och hur vi jobbar och svarade på nyfikna frågor från kollegorna.
I mitten av juni håller Pappers Gävle-Daladistrikt
en studieorganisatörs- och HSO-konferens där undertecknad, Taisto och Per J deltar. Då börjar planeringen för utbildningar under 2009.

Vi tar det lugnt med vårt arbete och ser vad
den nya organisationen ger. Men vi har inte
glömt de frågor som ligger på vårt bord.
Här följer den styrelse som valdes på driftklubbens
årsmöte:
Ordförande: Jaana Kuusisto.
Sekreterare: Hasse Svenberg.
Kassör: Avd 68.
Vice ordf: Sven-Olov Jansson.
Ledamöter:
Maja Hammar.
Catarina Eriksson-Östin.
Daniel Norberg.
Jaana Kuusisto.
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Första maj.

Hallstavik har också högt ställda förväntningar!
Nya företag måste etableras och blomstra även här,
och det sker genom att alla de medel och resurser
som krävs för detta avsätts.
Men vi kräver också att företaget, Holmen, tar sitt
sociala ansvar och finner bra lösningar för alla anställda. Inte minst för ungdomarna, de som är viktiga
i alla samhällens utveckling och för alla samhällens
framtid. Ungdomarna måste ges möjlighet att stanna
kvar på orten och på bruket.

1:a majtal
i Hallstavik:
Vi publicerar här det tal som Anders Lidén höll på
första-majmötet i Hallstavik. Anders sitter i 68:ans
styrelse:

I allt det här har vi som bor i samMånga av oss som bor, arbetar
Foto: hället en viktig roll. Vi måste
och verkar i bygden är oroliga
Ulrika också själva ställa upp om vi ska
idag.
Enlund vända kris till tillväxt! Ingen anVi står inför de största nednan kan göra det jobbet på samdragningarna som någonsin
ma sätt som vi. För vi måste göra
ägt rum i Hallstaviks historia.
en stor del själva.
För inte allt för länge sedan,
Vi har definitivt inte råd att dra
på 1990-talet, hade pappersåt olika håll – ska vi lyckas och
bruket 1500 anställda. I dag
vara framgångsrika, då måste alla
900. I morgon - kanske runt
sträva i samma riktning.
660. Det är sådant som påverPappers avd 68 kommer att dra
kar oss! Det påverkar alla. Det
ett stort lass. Vi ska se till att de
påverkar faktiskt hela samhäluppsagda slussas in i nya jobb.
let.
Till det ändamålet kommer vi att
Pappersbruket har länge haft
använda oss av företag som jobstor betydelse för sysselsättbar enbart med sådana frågor,
ningen på orten. Som ringar
som jobbar med omställningsstöd
på vattnet skapas ytterligare
och trygghetsfonden.
arbetstillfällen hos underleveMen vi måste också se till att
rantörer och genom den köpde som faktiskt blir kvar på fabrikraft som ger jobb i det övriga
ken också mår bra. Det är naturnäringslivet (handel och serviligtvis gott att ha ett jobb kvar att
ce) och inom offentlig sektor
gå till men det kommer under en
(kommun och landsting).
tid att vara stökigt innan den nya
Hallsta befinner sig just nu i
organisationen satt sig. Kanske
strålkastarkäglan på grund av
får man helt nya arbetsuppgifter,
en för orten negativ händelse
kanske nya arbetskamrater, nya
– men det ljuset vill vi använchefer etc. Många kommer att
da till att påverka samhällets
känna sig klämda och lite vilsna,
färd i en mer positiv riktning.
uppleva ängslan i allt det här, de
Om inte Hallsta mår bra mår
ska inte heller glömmas bort.
inte kommunen bra.
Anders Lidén talar till
Vi måste även bevaka att den
Kommunen måste hjälpa till
vision om att utveckla fabriken
massorna på första maj.
i Hallstavik, precis som man
som lades fram förra året lever
gjorde i Norrtälje när Lv3 hovidare. Den är viktig!
tades i början av 2000-talet – på det gamla regeBygger vi en ny fabrik bygger vi också en ny
mentsområdet finns nu istället Campus Roslagen
framtid. Då kan vi behålla många jobb.
etablerat med sina högskolor och kunskapsföretag.
Som avrundning vill jag be er alla att tänka på att:
Där säger man att forskning, näringsliv och kultur
Enighet ger styrka!
står i fokus.
Anders Lidén
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Första maj i Norrtälje.
Trots att SMHI hotat med både moln och regn, kunde
1:a maj här i Roslagen firas under en strålande sol.

I Norrtälje samlades man i Societetsparken där en
överraskande bra musikgrupp underhöll. De hette Utopia och framförde någon slags blandning mellan rap,
reggae, progg mm. Jag vet inte varifrån de kommer
men de verkade ha stor scenvana. Tre killar och en tjej
sjöng och därutöver förekom flöjt, gitarr, trummor och
bas.
Jan Emanuel Johansson höll ett inspirerande tal om
förändringar, där han bland annat berättade hur det
gick till när tullen i Kapellskär räddades från nedläggning. 7000 namn på protestlistor från Roslagen var en
viktig faktor enligt honom.
Under marschen bars vår Jan
fana av Ulla Strandbergh då Emanuel
den ordinarie fanbäraren
hade förhinder. Vår banderoll bars mentalt av tre Pappers-medlemmar men i verkligheten befann den sig kvar
i Hallstavik. Detta på grund
av strul, vilket var mycket
tråkigt.
Så småningom kom vi fram till industrimuseet Pytha-

goras, där Leif Håkansson från LO höll ett tal med utgångspunkt från det fackliga förtrycket i Kina. Han
kom också in på den borgerliga regeringens nedskärningar i välfärden, bland annat sänkningen av arbetslöshetsersättningen som kan leda till lönedumpning
och en uppdelning av arbetsmarknaden i ett A- och Blag.
Vallonbruksguiden Suzanne Breitholtz mottog sedan
Arbetarrörelsens Kulturpris. Priset som är på 6000 kronor, delas traditionsenligt ut i samband med Första Maj
-firandet i Norrtälje. Suzanne Breitholtz fick priset
med motiveringen:
"För ett mångårigt och djupt engagemang i valloner
och vallonbruk i Uppland. Vallonerna och deras gärning har stor historisk betydelse för Roslagen och Suzannes arbete med att sprida kunskap om detta är viktigt för oss och framtida generationer".
Hon berättade i sitt tacktal bland annat att hon en
gång hamnat i Knutby Kommuns fullmäktige som ledamot för Högerpartiet och att det tagit henne tjugo år
att hamna i ”rätt” politisk fålla.
Mötet avslutades med att vi gemensamt klämde i
med den gamla kampsången ”Internationalen”.
Börje Nordström.
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Vad är Aventus?
Inför de personalminskningar som är på gång här
på Hallsta Pappersbruk har avd 68 valt att, inom
ramen för omställningsförsäkringen, anlita coaching-företaget Aventus. Det är det ledande företaget inom den bransch som hjälper människor att
hitta ett nytt arbete, och/eller lämplig utbildning,
vid uppsägningar.
Aventus hävdar att: ”Varje människa är unik,
med egna erfarenheter, talanger och kunskaper.
Dessa går att förädla och bygga vidare på för att
skapa förutsättningar för en nystart på arbetsmarknaden. Det är grundsynen i Aventus individuellt anpassade stöd med stark förankring i verklighetens behov och krav.”

Företaget använder sig
av en känd metafor för
att åskådliggöra sitt arbetssätt. Det är bågskytten som ju även är en del
av deras varumärke. Bågskytten står för målfokusering och riktning, vilka är nödvändiga element
för att nå ett mål. Men de menar också att
”kraften att kunna spänna bågen är avgörande för
att nå ända fram”.
De genomför utbildningar på en rad orter i landet, antingen i egna lokaler eller på de platser
som kunden önskar.
Aventus höll tre informationsträffar i Folkets
Hus den 26 mars där deltagarna bland annat fick
veta att de kan få en personlig vägledare som
hjälper dem att hitta lösningar för deras framtid.
Samarbetet med coaching-företaget kommer att
intensifieras under de närmaste åren.
Mer information om Aventus kan du få på deras
hemsida, som du når via avd 68:s hemsida.
Börje Nordström.

Bildreportage.
Förmiddagsgästerna.
(Sommargästerna.)
(En förmiddag nu i maj månad anno 2008 som hade lite mer sommar än vår i utomhusluften, åtminstone på sin ditväg,
samlades ånyo en tidvis trio bestående av: samtalaren Patrik Hedenström, fotografen Annika Svärd Hernehult och den
alltid lika omständlige ordbrukaren Erik Asteving vars likheter med undertecknad ju som alltid är högst tillfälliga sen drygt
45 år tillbaka. Nåväl. Hur som helst… Härmed avslutar jag nu min sedvanliga, brukliga inledning för denna gång, för att
istället övergå till att skildra vad jag såg därinne på PM2. Och då är det givetvis med hjälp av Annika Svärd Hernehults
fotografier som jag svidar om till en åtminstone delvis annan språkdräkt. Håll som vanligt till godo!)
Erik Asteving

1. Med en förhoppningsfull inledningsbild…
Här har Vuokko Taipale förhoppningsvis databilden klar för sej.

2. Här har hon…
Här har hon lämnat datorn
en stund och get sej ut på
arbetsinsatser av annat
slag.
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3. Ytterligare en tambour…
Ytterligare en tambour ser ut
att vara i det närmaste klar.

4. Med en öppen hand…
Med en öppen hand med fingertoppskänsla och med Vuokkos vakande
ögon blir han sedd av fotografen och
av hennes kameraöga.

5. Förbrukat ordstäv.
”Att falla mellan två stolar…”
är ett förbrukat och inaktuellt
ordstäv på det här fabriksfotografiet.

Forts.
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6. I en samtalsstund…
I en samtalsstund tycker jag mig
här se såväl vår väglederska
Vuokko Taipale som vår tidvisa
trios samtalare Patrik Hedenström, vars bakhuvud är mestadels synligt här på fotografi
nummer 6.

7. Nätfångst?
Fångar det här fotografiet
möjligen upp en ung man
med ett intresse för facklitteratur på nätet?

8. På det här fotografiet…
På det här fotografiet framgår väl
oklarheten helt klart?
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9. Spanare med överseende…
Tony, Dan och Urban
spanar in och ser över
läget på en gemensam
dataskärm.

10. Om han är på
väg…
Om han är på väg
hem eller bort genom majregnet,
på den här sista
bilden för den här
gången, lämnar
ordbrukaren öppet
för Dej att avgöra
helt på egen hand,
Du medborgare
eller medborgarinna.

(Därmed skingrades ånyo den tidvisa trion för att var och en för sej, såväl pröva, som ströva nya vä-

gar i nuets sommarstund som precis hade börjat. Och nu var dom tre kalvar på tolv ostadiga och
ganska så ovissa framtidsben. Men förhoppningsvis skulle dom få smaka gott gräs på sina respektive sommarbeten. Och i ordbrukarens eget inre Sommarkryss trädde: ”KASSAKOSSA” fram med lite
större och mer begrundbara versaler än det var på övriga bokstäver just där och då som för närvarande alltjämt är här och nu. Hans Sommarkryss innehåller även ord som: ”Tack PM2!” Och avslutningsordet i Sommarkryssets underdel lyder slutligen: ”Sommarkänning”.
Hej och tack för den här gången!
Erik Asteving.)
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KULTUR
Trädgårdsmässan.
Lördagen den 12 april blev vi hämtade av Hallsta
Buss kl. 8.00 från Centrum. Vi var ett sällskap på 22
st. som åkte på Trädgårdsmässan i Älvsjö, en utflykt
arrangerad av oss i kulturkommittén.
Många bra blomsterarrangemang fanns att beskåda
och en hel del växter att shoppa. Hyllmetrar med
fröpåsar för alla möjliga slags växter hade flera företag bullat upp. Det fanns även mycket av trädgårdsmaskiner.
Naturskyddsföreningen visade upp olika typer av
holkar för fåglar, humlor och fladdermöss. Ja, även
ett slags holk för igelkottar kunde man se. I ett stort
träd klättrade några ”arborister” omkring och visade
trädbeskärning utan sky-lift.
Dagen gick väldigt fort, vid 17-tiden var vi åter i
Hallstavik. Denna resa blev väldigt uppskattad av
deltagarna. Hoppas att vi kan ordna någon ny mässresa nästa år (ev. Vildmarksmässan).
Kulturkommittén.

Foto: Ulla Strandbergh

Kungsängsliljor på Trädgårdsmässan

Foto:
Ulrika
Enlund
Foto:
Ulrika
Enlund

Carina Olsson betraktar de olika arrangemangen på mässan.
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RECENSION

Från fattigpojke
till innehållsrik aktör…
Hans liv var redan efter födseln i Malmö, Skåne, Sverige mycket dramatiskt eftersom han redan då blev
bortlämnad till en så kallad ”Änglamakerska” av sin
biologiska mamma för att svältas till döds.

(Sin biologiske pappa talade han blott en gång med
per telefon, vilket från pojkens sida ledde till en livslång brytning.) Nåväl, ett barnlöst par adopterade så
småningom Nils Einar Jönsson som fick vara med
om att se arbetarrörelsen växa fram eftersom hans
adoptivpappa var aktiv inom den. Och det var faktiskt till och med så att han från början hade tänkt sej
att bli politiker inom socialdemokratin innan teatern
tog överhand och han blev det som vi, som alltjämt
än idag uppskattar hans humor och hans allvar, känner honom som:
En clown och aktör med ett brett register.

Interiör från pappersbruket målad av Anders Udd.

Hallstabilder.
Den näst sista dagen besökte jag Norrtälje Konsthall.
Det vill säga den näst sista dagen för utställningen
med Anders Udds målningar från Hallsta Pappersbruk.

***

Det var lätt att känna
igen många av motiven
på Udds tavlor trots att
han rensat bort sådant
som, enligt honom, är
Anders
onödigt. Bilderna gör
Udd
ändå intryck av att vara
något slags fotografier.
De klädskåp som står i våra omklädningsrum har till
exempel, på en av målningarna, varken låsanordning
eller gångjärn men de är ändå omöjligt att inte känna
igen dem.
Anders Udd betonar stillhet framför rörelse i sitt
måleri och bilderna skildrar ett mentalt stämningsläge snarare än en händelse.
Själv tycker jag att han använder ljuset ungefär på
samma sätt som den amerikanske målaren Edward
Hopper. Ett lågt sidoljus med skarpa skuggor. Men
han utnyttjar även dimma för att få ett luftperspektiv
i vissa bilder. Då lyser skuggorna istället med sin
frånvaro.
När detta skrivs finns utställningen inte kvar varför
jag tyvärr inte kan uppmana till ett besök. Men Anders Udd har sin hemvist i södra Sättraby så det är
väl inte helt omöjligt att han dyker upp med utställningar av sina målningar i Roslagen vid senare tillfällen. Annars förekommer han ofta på utställningar i
Stockholm.
Börje Nordström.

Sent i hans liv skulle
hans biografi komma
ut med titeln: ”Poppe I
Ljus Och Mörker…”.
För det är så han efter 1966 även privat
skulle komma att heta.
Han skrev den först på
egen hand men den
tilltagande sjukdomen
ledde till att skrivarbetet förändrades och till
Nils
att han började diktera
Poppe
sin biografi för sin
andra hustru istället
innan en gemensam vän, journalisten ”Gaby” Wigardt, fick till uppgift att slutföra arbetet med biografin ifråga.
(Hans första fru Inga Langdré och Anna-Maria
”Mia” Poppe, yngsta dottern i en fyrhövdad syskonskara bestående av inalles två söner och två döttrar,
bidrar med att berika bilden av exmaken respektive
pappan.)
***
P.S. Sen boken kom ut år 1998 har Nils Poppes jordevandring avslutats.
Erik Asteving.
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KULTUR

mellan lektionerna med tillhörande genmälen, svar,
frågor och spörsmål angående allt från fackets framtid till avgiften till hur a-kassan är utformad. Nyfiket
granskande såväl arbetarlitteraturen i bokhyllorna
därstädes som likaledes granskande s tavlorna på
väggarna av Astri Bergman-Taube med strofer och
med fragment av hennes man Evert Taube efter en
lunch med kinesiska förtecken på en i närheten belägen restaurang vid namn Kejsaren.
Hur som helst, allt har ett slut. Så det lär även gälla
den här novellen som den fackliga grundkursen, vars
avslutning förresten till stora delar hade känslan av
en skolavslutning med den stora och viktiga skillnaden att den saknade en präst som i sin tur saknade
alla begrepp om tid, rum och dag.
Dom tre personbilarna lämnade Förbundskontoret
klockan 15.00 och någon timme senare kunde min
huvudperson stiga ut ur en av personbilarna utanför
Tempo på hemorten igen. Han skulle handla sin
kvällsmat därinne.
Med tämligen lätta steg kunde min huvudperson
slutligen promenera backen upp och vägböjen till sitt
hem. Väl hemkommen kunde, den länge tveksamme
till att medverka på Stockholmsresan, känna en stilla
glädje över att han likväl åkte med dit och sjunka in i
och lyssna till: ”Fältekot” av och med Ola Magnell
från vinylalbumet: ”Gaia” från 1983.
Erik Asteving.

Sommarkänning.
(Kinesisk lunch.)
Redan på sin sommartidiga, kilometerkorta promenad från sitt hem på Skärstasidan till Centrumtorget i
mellersta Hallstavik, bar han på en stark, inre känsla
att den här majmorgonen snarare var början på en
sommardag än att den var ytterligare en vårdag.
Avfärden därifrån skulle ske med personbil via ett
mellanstopp vid Roslagsstoppet söder om Norrtälje
där ett antal kurskamrater från den fackliga grundkursen, som dom gemensamt hade genomgått under
vintern och våren 2008, skulle plockas upp. Och
dom hade tillgång till sammanlagt tre personbilar,
som skulle rymma tre av dom sammanlagt nio personerna var.
Hålltiderna var tämligen punktliga för nyssnämnda
avresa. Den började sålunda från parkeringen vid
Konsumaffären där på Centrumtorget exakt 8.00.
Roslagsstoppet nåddes fyrtio minuter senare där
dom nio kurskamraterna, som även inkluderade
kursledaren, samlade sej en liten stund innan dom
styrde sin gemensamma kos till slutmålet: Förbundskontoret på Olof Palmes Gata. Och det nådde dom
klockan 10.15.
Väl ditkomna blev dom samtliga försedda med
varsin namnskylt som var inplastad och som dom
lämnade tillbaks sen på hemvägen till den unge
mannen, , som dom hade fått dom av, vid ingången
och informationen därstädes.
Hur som helst… Eftersom mannen som har huvudrollen i den här novellen, mestadels lystrar till det
kompletta, och med en framliden, dansk sagoboksförfattare lättförväxlade namnet Hans-Christian Andersson, kan jag utan att på nåt sätt förminska dom
andra som namnlösa förekommer i densamma, nämna honom vid namn för att underlätta en aning för
fortsättningen av min novell och för dess avslutning
likaså.
Nåväl. Om jag skulle försöka att föra er tillbaka till
förbundskontoret igen efter nyligen avklarat stickspår så finner jag här min huvudman i en kort paus

Catarina flankeras här av förbundsordföranden
Jan-Henrik Sandberg och Mikael Jansson.
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Tillbudsrapporteringen har sjunkit och det är inte
bra för det är ett bra verktyg att hålla olycksfallen
nere. Det har varit mycket diskussioner om nivån på
tillbud, men det är bättre att skriva några fler än inte
alls. Är det så att ni åtgärdar risken så skriv ändå rapport och skriv att ni har åtgärdat problemet.

SKYDDSFRÅGOR

Rehab & Hälsa: Det är glädjande att vi har lyckats
få flera långtidssjuka tillbaka i arbetet. Vi har idag 30
st. långtidssjuka och 10 st.av dem jobbar mellan 25%
och 75% av sin arbetstid.De har råkat ut för olycksfall, förslitningsskador och sjukdomar som vi alla
kan drabbas av.
När de kommer tillbaka har de rätt att rehabiliteras
på sin arbetsplats, tyvärr så har vi flera fall där personerna inte känner att de är välkomna tillbaka. Försök
att respektera och visa medmänsklighet.

Arbetsmiljörapport
våren – 08.
Olycksfallen: Vi har haft 4st. hittills i år och kan
vi hålla den trenden så kommer vi att lyckas med
målet som företaget har satt till 10st.olycksfall på
ett år.
Vi får hoppas att vi lyckas bättre att hålla nere
olycksfallen den här sommaren än förra, för då hade
vi hela 7st. olycksfall.
Vi har et antal nollolycksfall utan sjukskrivning så
visst gör vi illa oss. Så vi måste fortsätta att tänka på
säkerheten och ser vi att någon tar risker eller genvägar så ta gärna upp detta och påminn om säkerhetstänkandet.

Projekt:
Emb: Rullhanteringsprojektet pågår för fullt.
PM12, Skivfilterprojektet pågår och en hel del mindre projekt för att kunna köra bokpapper.
Åkc: Utbyte av processtyrsystem pågår för fullt.
PM3: Breda rullar pågår för fullt.
Och så har vi omorganisationen som också kommer
att köras i projektform, en hel del risk och konsekvensanalyser kommer att göras under året.
Man kommer också att titta på skyddsorganisationen att den ska speglas mot den nya organisationen.

SOMMARVY.

Många är oroliga hur det kommer att bli och tyvärr

(SOMMARVÄG.)

så har vi inte svar på alla frågor. En hel del förhandlingar är inte klara än.
Vi har också bildat än stödgrupp i 68:n, alla huvudskyddsombuden: Lars-Åke Gardehed, Hans Svenberg, Mikael Holmberg, Per Johansson, Örjan Jansson och Taisto Hautala är med och så har vi Jaana
Kuusisto, Kerttu Hauta, Ulla Strandbergh och Ulrika
Enlund som också är med i stödgruppen.
Taisto Hautala

Sommarvy.
Sommarblick.
Sommarbarn.
Sommarväg.
Ja, och i hans junipoem
Är hon en juniflicka
På hemväg
Genom sommargryningen.
*
Erik Asteving
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HUMOR
Skämttecknaren Hans Lindström är har vänligheten
att låna ut sina skämtteckningar på nätet till oss.
Vi visar ett axplock här nedan och på andra platser i detta (och kommande) nummer.
Flera teckningar hittar du på hans hemsida:

www.bonton.se
Där kan du även beställa böcker och tröjor med
hans roliga teckningar.
BN

Livsfarlig artighet.
Danska skallar har man hört talas om men varje år
dör människor eller skadas allvarligt på grund av
bugningar i Japan.
Det är när de missbedömer avståndet till varandra
som bugningsolyckorna sker. Svåra skallfrakturer
och rena dödsolyckor är alltså vanliga i detta artiga
land enligt Illustrerad Vetenskap nr 6 i år.
BN.
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MERA HUMOR

Robert
Nyberg

Antikviteten.
En gång för ganska många år sedan kom en kännare av antikviteter in i en så kallad lumpbod i Norrtälje. Han tittade sig omkring i affären ganska länge
men hittade inget av intresse.
När han skulle gå därifrån fick han syn på en katt
som lapade mjölk ur en skål vid dörren. Det var en
helt vanlig så kallad bondkatt men han såg genast
att skålen var en dyrgrip i blåvit porslin från Mingdynastin i Kina.
Mannen tänkte att här gäller det att handla smart
så han vände sig till butiksinnehavaren.
– Vilken söt liten kissekatt du har, sa han. Är den
möjligen till salu?
– Hur mycket kan ni tänka er att betala för den
då?
– Etthundra kronor kanske den är värd, svarade
antikexperten
– Kör i vind, tyckte handlaren och tog emot
hundralappen.
– Kan man möjligen få mjölkskålen på köpet nu
när ni ändå inte längre har någon katt? frågade experten.
– Nä nä nä, svarade handlaren. Tack vare den där
gamla porslinsbunken har jag sålt nästan etthundrafemtio katter.
BN

Robert
Nyberg

Ett till barncitat.
”Farfar är ordblind. Det vill säga, han förstår
bara orden när vi skriker dem i örat på honom.
Om vi skriver dem blir han ett frågetecken.”
Marianne 7 år.

Barncitat.
”En farmor är en tant som inte har några tänder
och så har hon tjocka lår.
Hon lägger dem på nattduksbordet på natten.”
Anette 6 år
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N

u börjar det osa katt. Vad skall hända med utlastningen? Skall kajen outsoursas helt eller
delvis eller inte alls? Kanske nedskärning av personalen? Ja, inte bokstavligen i strimlor eller så fast
många kanske skulle önska det, utan mer till antalet,
typ?
Eller kanske något slags skiftsystem fast sådant
förkastats tidigare? Något måste man väl ändå göra?
Man kan väl inte sitta med armarna i kors heller, hur
bra verksamheten än fungerar idag? Nej, en personalminskning med 30,2 procent skulle allt smaka
fågel nu när utlastad volym kanske skall minska med
nära 15 procent.
Ett tvåskiftsystem, med två gånger sex timmars
arbetstid per dygn, vore kanske inte så dumt med
tanke på att de flesta båtlastningar klaras inom tolv
timmar idag och att en bilutlastning som är öppen
tolv timmar är önskvärd från åkerierna. Men då måste man förstås vara beredd att frångå den heliga åttatimmarsdagen.

Hasse och Sune provar
lite större grejor.

U

nder tiden lever vi i ett kaos av byggnadsarbeten. Framtiden måste ju trots allt ha sitt. Kunder kräver bredare rullar, vilket bland annat betyder
ett nytt sorteringsbord, som byggs nere i magasinet.
Rullar med bredder över fyra meter blir svåra att
transportera stående på mafivagnar om inte diametern ökas motsvarande, det vill säga proportionerligt. Pappersrullar mår tydligen, till skillnad från
oss, inte bra av att ligga ner under en längre tid, varför liggande transport kanske måste uteslutas. Det
finns alltså många problem som behöver lösas.

Janne Carlberg går till sjöss.

Nalle har hittat en tändkulemotor.
Något för ”Baltic Excellent”?

Provlastning av breda rullar
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Full verksamhet vid bil– och järnvägslastningen….

H

D

ur som helst: Under våren har några händiga personer
hos oss byggt om gasolstationen till snickarbod tillika
virkeslager. Där sker numera tillverkning av kantskydd och
engångspallar. Fundamentet till gasolpumparna blev ett utmärkt underlag för ett helt nybyggt virkesskjul.

en 23 april höll vi årsmöte. Det gick i en rasande fart på
fikarasten klockan åtta.
Styrelsen består nu av:
ordförande Roger Berglund,
vice ordförande Lennart Svenberg,
kassör Uwe Robien,
vice kassör Dan Jansson,
sekreterare Börje Nordström,
vice sekreterare och styrelseersättare Hans Hägglöv,
styrelseersättare Lena Widnersson.

….liksom ombord på en av färjorna.

S

ommarsemestrarna klaras i år av med hjälp av nio sommarvikarier. De består av både vana och ovana, unga och gamla, och diverse annat löst folk dock ej någon dalmas vad jag
vet. Två gånger fyra veckor har vi med början vid midsommar
liksom föregående år.

Veden backas in.

F

örutom projektet ”Breda Rullar” berörs vi av ett annat
projekt som fått namnet ”Försvunna Rullar”. Det har
nämligen visat sig att rullar försvinner spårlöst. Tidigare i
våras konstaterades att cirka 800 rullar som fanns i datasystemet ej fanns i verkligheten. Dessa kan till exempel ha makulerats i verkligheten men inte i datorn. Eller också kan de ha
flyttats i magasinen utan att motsvarande flyttning gjorts i
datorn. Hur som helst ska projektet klura ut hur man ska
komma tillrätta med problemet.
Text: Börje Nordström
Bilder: Hans Hägglöv

Fundament för
det blivande
virkesskjulet.
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Försäkringsinfo
70 000 får lägre
sjukpenning.
Den 5 maj röstade riksdagen igenom de nya
reglerna för sjukpenning som kommer att
gälla från den första juli i år. Detta trots en
intensiv motståndskampanj. Röstsiffrorna
var 138 mot 126.
Förändringarna är de mest omfattande på 15 år. Endast vissa ändringar gjordes i regeringsförslaget efter
massiv kritik från remissinstanserna. De viktigaste
punkterna är:

Robert
Nyberg

Den sjukskrivne ska efter tre månader få arbetsförmågan synad. Kan hon eller han kanske jobba med
något annat än idag hos sin nuvarande arbetsgivare?

Hemförsäkringen.

När sex månader gått ska Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen undersöka om den
sjukskrivne klarar något annat jobb än det han/hon
är sjukskriven från. Och då är det hela arbetsmarknaden som gäller.

Den kollektiva hemförsäkring som du har genom
medlemskapet i Pappers och som vi berättade om i
förra numret av PappersMagasinet kostar endast 550
kr per år och betalas via fackavgiften.
Det är en fullvärdesförsäkring så du behöver inte
uppge något högsta försäkringsbelopp. Dessutom
ingår reseförsäkring 45 dagar i hela världen.
Om du som privatperson skulle teckna motsvarande försäkring skulle priset ligga på mellan 12001500 kr per år beroende på bostadsort, ålder och
kön.
Något att tänka på!
Roger Berglund

Efter ett år är det i princip färdigsjukskrivet. Man
kan dock ansöka om förlängd sjukskrivning, vilken
då innebär en ersättning på 75 procent i max 550
dagar. Har man en mycket allvarlig sjukdom kan
man få 80 procents ersättning längre än så. Men då
handlar det om allvarliga tumörsjukdomar eller väntan på organtransplantationer etc.
Sjukersättning, d v s den tidigare förtidspensionen,
blir endast aktuell för den som man bedömer har förlorat sin arbetsförmåga för alltid.

Medlemskvartar.
Du vet väl att du har rätt att få information om dina
försäkringar på arbetstid, det gäller både dem du
har genom medlemskapet i Pappers och övriga
försäkringar.
Gå in och anmäl dig på internetadressen:
www.medlemskvart.lo.se
Efter anmälan kommer du att så småningom kontaktas för en personlig försäkringsgenomgång.
BN.

En viktig konsekvens av de nya reglerna är
att cirka 70 000 personer som varit sjukskrivna mer än ett år, får ersättningen sänkt
från den första juli i år.
Börje Nordström.
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Vågrätt.
1. Skrev Paulus.
2. Fiskelina
4. Där bör ej kudden ligga.
7. ”Ginbuske”.
8. Är Tjatte ibland.
9. Frågesportspel.
10. Eros.
11. Firas sista maj-söndagen.
12. Livförsäkring på vinterisen.
14. En ”hade i alla fall tur
med vädret”.
16. Sker vid försäljning.
18. Halvblunda.
19. Natrium.
20. Berömd Örebrosvamp.
21. Radon.
22. Scenen.
23. Röker på Sicilien.

23

Trött på att koppla av med sudoku? Koppla på med ett korsord
istället! Här kommer ett halvenkelt kryss att lösa på lediga
stunder. Priser lottas ut bland inlämnade lösningar.
BN

Anst. Nr…………………………………..
Namn……………………………………..
Arb. plats………………………………...
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Lodrätt.
2. Gör galärslaven.
3. Otorkade russin.
4. Skaldade om ”Ett
gammalt Bergtroll”.
5. Knubbig.
6. Knixade.
7. På röd lapp.
11. Konsumeras helst
sommartid.
12. Kort ingenjör.
13. Robin Hoods sport.
15. Pigtittaren.
17. Wallanders hemort.
20. Före sommaren.
21. Vetenskapliga upptäckter.
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Vem som har bollen nu
Är väl inte nån aktuell fråga
När fotbollsplanen
Har lämnats öde
Av alla dom som deltagit
I den oavslutade matchen?
*
Erik Asteving.
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Vem som har
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Vinnare i vårkrysset blev:
Lena Österblom, Emb.
Johnny Karlson, pensionär.
Lars-Ola Lundin, MER.
Välkomna att hämta priser på fackexp.!
Börje N.

Trevlig semester
önskar
redaktionen!
Expeditionen
Besöksadress: Tyska Vägen 1
Tel: 0175-26 390
E-post: expedition@avd68.com

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

