
Ordföranden har  
Ordet: 
Lönerevisionen har 
tyvärr även i år dra-
git ut på tiden, men 
för er som minns så 
har vi ändå uppnått 
tre av våra satta 
krav och det får vi 
väl se som positivt. 
Vi har ändock vårt 
mål om att inom 
snar tid kunna vara 
ett av de tio i topp 
bruken vad beträffar 
lönestatistiken.  

(sid 2) 

Krönikör 
Erik Jansson: 
Det är varje männi-
skas plikt att vara 
avundsjuk på den 
som har det bättre. 
Åtminstone på dem 
som har det mycket 
bättre. Den som ac-
cepterar orättvisorna 
utan att på något vis 
protestera avslöjar 
sin underdåniga 
slavmentalitet på ett 
förnedrande sätt.  

(sid 4) 
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Ordföranden 
har ordet 

Hoppas att ni har haft en bra sommar och 
semester trots det dåliga vädret, som tyvärr inte 
heller i år vart något vidare sånär som på ett par 
veckor efter midsommar. Men jag hoppas än-
dock att vi har hunnit med att ladda om batteri-
erna  inför de mörkare årstiderna.  
 
Lönerevisionen har tyvärr även i år dragit ut på 
tiden, men för er som minns så har vi ändå upp-
nått tre av våra satta krav och det får vi väl se 
som positivt. Vi har ändock vårt mål om att 
inom snar tid kunna vara ett av de tio i topp bru-

ken vad beträffar lö-
nestatistiken. Vi me-
nar skall vi vara ett så 
kallat A-BRUK så bör 
ju även lönenivån lig-
ga på en A-NIVÅ. En 
redogörelse av årets 
lönerevision finns på 
en annan sida i denna 
tidning. 
 
Som ni alla vet har 

våra linjesamordnare den 14-september fått träf-
fa vår socialminister Berit Andnor. Det var en 
mycket lättsam person som på ett tydligt och 
bra sätt besvarade våra frågor. 
 
Inför hösten så har det inletts en hel del frå-
gor kring avdelningar med kompetensbrister 
och underbemanningar och hur vi skall lösa 
dessa uppstådda problem . Även frågorna om 
hur man har det med den så kallade ½-timmes 
lunchen och de olika lösningarna man idag har 
på fabriken. Nu börjar befattningsminskningar-
na kännas av. Och organisationen har ännu inte 
satt sig fullt ut, det fortlöper som ett problem, 
över i stort sett hela fabriken. Jag hoppas att vi 
inte blir överbelastade i dagens arbetssituation . 
Detta vore i sådana fall väldigt olyckligt. Men 
jag trycker på det ännu en gång: Genom att 
gemensamt prata igenom problemen som upp-

står, så skall vi även gemensamt klara utav denna 
situation. 
 
Till sist vill jag framföra att det är på våra avdel-
ningsmöten som vi tillsammans kan komma fram 
till gemensamma lösningar och beslut. Glöm ej 
bort att det är vår gemenskap som idag är stark. 
Tillsammans skall vi 
fixa till att det blir något 
bra av vår verksamhet. 
Så var inte rädda att 
komma till våra avdel-
ningsmöten. ( Hörde 
som ett skäl till att inte 
komma: ”Otäckt att stäl-
la frågor”) Säger detta 
en gång till DET FINNS 
INGA DUMMA FRÅ-
GOR. (Kanske bara 
dumma svar). Vad jag 
menar är att frågan kanske inte idag är så rele-
vant men på sikt eller med en vidareutveckling 
av frågan så kan den eventuellt bli klart relevant. 
 
Kan ytterligare tala om att vi inom avdel-
ningen har beslutat att återuppta rundvandringar-
na. Dock ej i sån tappning som tidigare utan hela 
styrelsen skall ut på som vi kallar det medlems-
nära arbete. Tanken är att vi, två per gång, kom-
mer att besöka någon avdelning. Vi skall på så 
sätt förhoppningsvis ha fått träffa er, och ni oss, 
någon gång under ett år. 

Joakim Eriksson 

”Genom att ge-
mensamt prata 
igenom proble-
men som upp-
står, så skall vi 
gemensamt klara 
utav även denna 
situation.” 

”Tillsammans 
skall vi fixa till 
att det blir något 
bra av vår verk-
samhet. Så var 
inte rädda att 
komma till våra 
avdelningsmö-
ten.” 
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 Ordförandens tal till Pappers 
avd 68.  90 år den 26/9 2005 
 

J ag får hälsa alla välkomna till denna ceremoni som 
hålles  dagen till ära 26 september 2005. 

I dag är det på pricken 90 år sedan pappers avdelning 
68 har sitt officiella  datum för när avdelningen bilda-
des. 
 Därmed tänker jag gå in på lite Historik om fackfö-
reningens bildande vid HP. 
 De första arbetarna som anlände till Hallsta 1915 
från Norrköpings pappersbruk insåg redan från början 
nödvändigheten av att ha en organisation klar vid 
framkomsten till Hallsta. I Norrköping tillhörde pap-
persarbetarna Svenska Grov och Fabriksarbetarför-
bundet avd nr 9. 
 Men i god tid innan avfärden mot Hallsta kallade 
avdelningen i Norrköping till ett möte. Det hölls i 
Norrköpings Folkets hus 25-april 1915. Där besluta-
des att även bilda en fackförening i Hallsta, som vid 
starten fick 18 medlemmar. ( idag är vi cirka 860 
medlemmar)  
 Nästa möte hölls 28 april och då utsågs ordförande, 
de övriga styrelsemedlemmarna och summan på in-
trädesavgiften som skulle vara 3 kronor.  
 Den 1-maj 1915 anslöt sig fackföreningen i Hallsta 
till Svenska grov och fabriksarbetarförbundet och 
fick avd nr 43 i förbundet.  
 Från den första juli begärde avdelningen inträde i 
Lansorganisationen (LO) samt pappersarbetarnas 
samorganisation som var en sammanslutning av fack-
föreningar med arbetare inom pappersindustrin.  
 Avdelningen höll sammanlagt fyra (4) möten i 
Norrköping varav det sista hölls den 8-augusti 1915, 
innan flyttlassen till Hallsta gick.  

  

D et första mötet 
som avdel-

ningen höll i Hallsta 
var den 26 septem-
ber 1915, strax efter 
att fabriken starta-
de. Det är detta da-
tum som var avdel-
ningens officiella 
datum då avdel-
ningen i Hallsta bil-
dades. Det är också 
det datum som finns 
angivet på avdel-
ningens fana.  
 Vid starten i Hall-
sta hade avdelning-
en ingen egen mö-
teslokal utan avdel-
ningens medlems-

möten hölls hemma hos de olika medlemmarna.  
Avdelningen hade tidigare anslutit sig till pappersbruks-
arbetarnas samorganisation vars huvuduppgift  var att 
på bästa sätt tillvarata pappersarbetarnas intressen på 
arbetsmarknaden.  
 Inom organisationen förekom flera gånger frågan om 
att bilda ett eget förbund. Ett cirkulär skickades ut till 
avdelningarna inom Svenska grov och fabriksarbetarför-
bundet om intresset av att bilda ett eget förbund. En 
röstning hölls och efter flera turer med omröstningar be-
slutades att vara kvar i Svenska grov och fabriksarbetar-
förbundet.  
 Avdelningens första uppgift var att ta itu med avtals-
frågor och löneindelningar för de olika yrkesgrupperna  
vid Hallsta pappersbruk. Ett avtal om vilken timlön som 
skulle gälla togs fram mellan Holmen bruk AB och 
Svenska grov och fabriksarbetarförbundet nr 43, under-
tecknades den 21 december och skulle gälla fram till 
den 1 maj 1918.  
  

N är pappersbruket var uppe i en pappersproduktion 
av 160 ton/vecka i 12 sammanhängande veckor 

infördes en kombinerad timlön och premieackord på 
produktionen. Detta gynnade endast vissa grupper me-
dan andra inte fick ta del av denna premie, det var bero-
ende på var i pappersbruket man var anställd.  
 Men frågan om att pappersarbetarna skulle bilda ett 
eget förbund återkom  flera gånger och 1920 så togs frå-
gan upp igen och en röstning genomfördes åter. Av de 
304 medlemmar som röstade i Hallstas avdelning, visa-
de 273 röster för ett eget förbund och endast 25 röster 
för att vara kvar i svensk grov och fabriksarbetarförbun-
det. Därmed kunde det beslutas om att pappersbruksar-
betarna skulle bilda Svenska pappersindustriarbetarför-
bundet ( numera förkortat Pappers) och den 21 novem-
ber anslöt sig avdelningen i Hallsta till Svenska pap-
persindustriarbetarförbundet och registrerades som nr 
68. 
 Vi har valt att fira denna dag i ett ganska enkelt firan-
de men ändå ganska gediget program. Ni har väl tagit 
del av programmet. 
 För att nämna några fasta tidpunkter så kommer efter 
mig Per Bjurbom att framföra en hälsning.  
Klockan 11.00 kommer den officiella invigningen av 
vår nya flagga att ske med hjälp av vår förbundsordfö-
rande Sune Ekbåge . 
 Därefter följer en rad med kända profiler och för er 
som tagit ett program så står tidpunkterna där. Och där-
emellan kommer att med jämna mellanrum ske en 
del ,samt även möjlighet att kunna få en stund att samta-
la med någon av våra inbjudna gäster eller någon av oss  
 Jag hoppas att vi kommer att ha det trevligt, men även 
en sådan här dag har ett slut och vi planerar att ha öppet-
hållande till 16.00. 
 Och Därmed får jag betrakta denna Öppna Hus dag 
och 90 års firande som invigd. 
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Krönika 
Erik Jansson 

togs min insändare aldrig in. Varför vet jag inte. 
 Kanske berodde det på att jag inte har någon 
akademisk examen, men det kunde också bero på 
att någon Robinsondeltagare eller annan halv-
kändis vid den tidpunkten visat rumpan i TV, 
och då får man ju förstå att AB måste gå läsarna 
tillmötes, och i några nummer av tidningen djup-
gående behandla denna intressanta händelse. 
Därför måste mina mindre sensationella åsikter 
om mjölkpriset givetvis ställas åt sidan. 
 Det är alltid de högutbildade som förkunnar att 
det är en uppoffring att utbilda sig. Att offra tid 
på att lära sig. Men så är det ju inte. Allt man lär 
sig berikar tillvaron även om det inte är ekono-

miskt lönsamt.  
 När folk blir gamla och pensione-
rade upptäcker de i regel att de vill 
lära sig mera. Någonting som de väl 
länge varit medvetna om men inte 
haft tid eller råd att göra någonting 
åt. Därför deltar så många pensionä-
rer i studiecirklar av varjehanda 
slag. Offrar tid, och ibland även 

pengar, på att lära sig utan en tanke på att deras 
strävan skall ge ekonomisk vinning. – Visst finns 
det väl också pensionärer som studerar för eko-
nomins skull, men det är de som offrat sig i unga 
år och på grund därav tjänat en förmögenhet, 
som de tvingas lära sig förvalta och föröka på 
gamla dar. 
 Men för den vanliga människan är kunskap i 
sig själv något som ger tillfredställelse.  
 Om det ska vara någon väsentlig löneskillnad, 
vilket jag anser omoraliskt, så borde det vara de 
som aldrig kommit i åtnjutande av någon nämnd-
värd utbildning som skulle ha den högre lönen. 
 Dels har de alltid de tråkigaste och minst stimu-
lerande arbetet, och dessutom har de på grund av 
sina bristfälliga kunskaper mindre möjligheter att 
utnyttja fritiden på ett tillfredställande sätt. 
 Det tycks dock vara omöjligt för arbetarrörel-
sen att minska löneklyftorna och förmodligen har 
heller inte de ledande inom rörelsen längre något 
intresse av att komma till rätta med orättvisorna. 
I stället har löneskillnaderna mellan vanliga arbe-

Avundsjuka. 
 
Den beryktade ”svenska avundsjukan” 
anses väl i regel som någonting negativt, men 
det kanske är den som gjort Sverige till ett av 
världens mest jämställda länder. 
 Det är varje människas plikt att vara avund-
sjuk på den som har det bättre. Åtminstone på 
dem som har det mycket bättre. Den som ac-
cepterar orättvisorna utan att på något vis pro-
testera avslöjar sin underdåniga slavmentalitet 
på ett förnedrande sätt. Den som beundrar 
framgångsrika företagare, bollspelare och 
proffsgycklare av varjehanda slag, som inhös-
tar miljoner och miljarder för egen del i 
en svältande värld, utan att någonsin be-
grunda hur många tusen som går under 
på grund av vissas behov av överflöd. 
 Men avundsjukan kan ibland vara ve-
dervärdig. Det är när den riktar sig nedåt 
i stället för uppåt. När den privilegierade 
känner sig hotad av en okvalificerad un-
derklass. 
 Ibland undrar man om det är denna bakvända 
avundsjuka som är orsak till att de som är val-
da att utplåna orättvisorna gör allt för att över-
tyga sina uppdragsgivare om vikten av att ha 
dem kvar. 
 Det är fortfarande självklart att vissa syssel-
sättningar skall betalas mera än andra, och det 
tycks också vara helt i sin ordning att lång ut-
bildning skall resultera i högre löner. 
 
För ett par år sedan läste jag i Aftonbla-
det en insändare där ”Fattig akademiker” är 
avundsjuk på vårdpersonal för att de ibland 
tjänar nästan hälften av vad han tjänar, trots att 
han offrat flera år på en utbildning som han nu 
fann fullkomligt onödig. 
 Upprörd över dessa åsikter skrev jag en kom-
mentar, också i form av en insändare i Afton-
bladet, där jag bl.a. påpekade att: en liter mjölk 
kostar lika mycket för en simpel arbetare som 
för en självbelåten akademiker. Som väntat 

”Det är alltid de 
högutbildade 
som förkunnar 
att det är en 
uppoffring att ut-
bilda sig.” 
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(Forts fr sid 4) 
sen att minska löneklyftorna och förmodligen 
har heller inte de ledande inom rörelsen längre 
något intresse av att komma till rätta med orätt-

visorna.  
 Istället har löneskillna-
derna mellan vanliga arbe-
tare och de mera pålästa 
ökat betydligt på senare 
tid. Den trenden kan vara 
svår att bryta, men nog 
skulle det väl vara ett plus 
för fackföreningsrörelsen 
om den åtminstone försök-
te vidtaga åtgärder åt det 
hållet. 
 Det är bättre om facket 
inriktar sig helt på jämlik-
het över huvud taget i stäl-
let för dessa småaktiga 

tävlingar mellan de olika förbunden. 
 Vill LO åtgärda medlemsflykten får de nog se 
till att deras underhandlare kommer med krav 
istället för eftergifter, och vill arbetarna minska 
löneklyftorna bör de nog visa mer sund avund-
sjuka. 

Erik Jansson 

Om arbetslöshet 
Arbetslösheten tycks vara den stora frågan 
inför nästa val i Sverige, och det är inte bara Sve-
rige som har detta problem, utan nästan hela den 
industriella världen. 
 Det är marknadskrafterna, tråkigt nog under-
stödda av både fack och socialdemokratiska poli-
tiker, som gjort den till ett problem. Den har bli-
vit en ”gordisk knut” på grund av alla vettlösa 
förslag om lösning av ett enkelt problem. 
 ”Vi måste skapa arbetstillfällen” har blivit en 
slogan som är lika dum som den låter. 
 Att skapa arbetstillfällen i vårt marknadsekono-
miska samhälle betyder i regel att någon driftig 
och fiffig uppfinner något onödigt att tillverka, 
varefter en stab av övertalare får till uppgift att 
skapa ett behov av detta onödiga alster. Idiotiskt 
och i regel miljövådligt trots ingen som helst nyt-
ta. 
 
Arbetstillfällen skapar sig själva om det 
finns ett behov av det som skapas, och det finns 
för mycket onödigt skapande redan. 
 Vad som behövs är att en tillräckligt inflytelse-
rik person hugger upp ”knuten” med de förlösan-
de orden: Sex timmars arbetsdag för alla! 
 Kruxet är att det saknas en internationellt ver-
kande facklig enhet som kanske är nödvändig när 
marknadskrafterna spelar ut ländernas arbetare 
mot varandra i splittrande syfte. 
 Avdelning 68 var en av de avdelningar i Sveri-
ge som redan på 1920-talet ivrade för internatio-
nellt fackligt samarbete. En fråga som avdelning-
en drev så långt  att  LO-ledningens reformister 
hotade med uteslutning.  
 Avdelning 68 har stolta anor.  

Erik Jansson 

Fotnot: Gordiska knuten kallades den knut som 
höll ihop en helig vagn i Zeustemplet i Gordion. 
Den som löste knuten skulle bli Asiens härskare. 
Alexander den store högg av knuten med ett 
svärdshugg. Därav uttrycket ”Alexanderhugg”. 

”Istället har 
löneskillna-
derna mel-
lan vanliga 
arbetare 
och de 
mera påläs-
ta ökat be-
tydligt på 
senare tid.” 

Krönika (forts.) 
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ÄPPLET 
Information från 
Studiekommittén 

Att gå i cirkel är att gå 
framåt 
 
När du får PappersMagasinet i din hand så är 
årets studieuppsökeri precis avslutat. 
När detta skrivs så har ännu inte anmälningslis-
torna kommit in till expeditionen och det kan 
därför vara svårt att veta vilka kurser som har 
mest anmälningar. Dock är det inte för sent att 
fortfarande anmäla sig till höstens och vinterns 
studiecirklar. 
¤ Jägarskolan blir i alla fall av och startar 
den 14 november.  
¤ Förarintyg/kustskepparen har också flera 
anmälningar och borde ha förutsättningar att 
starta i Hallstavik. 
¤ Spanska nybörjare och fortsättnings- 
spanska (termin 3) har även de ett bra under-
lag men kan ta emot ytterligare intresserade.  
¤ Grundkurs i data skulle behöva någon mer 
anmälan.  
¤ Line-dance har redan startat men där kan 
det kanske gå att hoppa in, hör av er till Karina 
Åström. 
¤ Teckenspråk har i dagsläget tre-fyra anmäl-
ningar och där behövs det dubbelt upp.  
¤ Facklig grundutbildning (FGU) kommer 
att starta mot slutet av året. 
 
Andra kurser som för dagen har fått endast en-
staka anmälningar är; ABFs Hälsoskola, Bygga 
solfångare, GI-kurs (mat/bantning), Engelska 
nybörjarkurs, Yoga, Att tillverka sin egen kniv 
samt Svetsning. 
 
Svetsning 
Under några år har det varit svårt att få ledare 
eller lokal till svetskurserna. I år ser det ut att 
lösa sig. Svetskursen kan gå torsdags kvällar på 
Häverögymnasiet. Det finns plats för 8 deltaga-
re. Kostnaden för kursen är 2.000 kr och på den 
summan har medlemmar i Pappers 400 kr ra-
batt. Du som har funderat på att gå en svetskurs 

– slå till nu! Det kan dröja flera år till nästa gång. 
Tjejer hälsas särskilt välkomna. 
Har du frågor om denna kurs hör av dig till oss 
eller ring Ingvar Blomfeldt tel 21606. 
 
Se en bok – läs en film 
Här har du som tycker om att se film eller att läsa 
böcker chansen att pröva något nytt. 
Projektet är ett samarrangemang mellan oss, 
ABF, biblioteket och Folkets Hus. Kursen är helt 
gratis och Pappers medlemmar betalar inte ens 
böckerna. Mer om kursen kan du läsa på sid 7. 
 
Till sist: 
 
Pappers ungdomskurs 
Även i år ordnas en ungdomskurs på Star Hotell i 
Avesta. Kursen äger rum mellan den  
9 och 11 november. Även du som gått en gång 
tidigare kan anmäla dig eftersom man delar upp 
olika kursavsnitt för respektive grupp. Kursen 
riktar sig till dig som är ca 30 år och intresserad 
av att veta mer om facket. Vi ordnar med ledig-
heter och ersättningar samt samordnar bilresan. 
Anmäl dig snarast och har du frågor hör av dig 
till undertecknad eller till Henrik Pettersson på 
emballeringen. 

Roger Berglund 
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Se  en  bok 
Läs en film 

Föreläsning. 
Staffan Engstrand från Rodengymna-
siet berättar om några läsupplevelser, 
både romaner och noveller, som han har 
ett speciellt förhållande till. 
Helena Sjögren, filmvetare, kåserar 
utifrån  några filmatiserade berättelser. 
 
Filmvisning. 
De som väljer att gå med i studiecirkel 
kring en bok får en filmvisning där fil-
matiseringen av den valda boken visas, 
med möjlighet att diskutera innehållet. 
 
Studiecirkel. 
Genom att tillsammans läsa, eller lyssna, 
på boken kommer gruppen tillsammans 
att få ökad förståelse och upplevelse av 
den valda boken. Möjlighet att se filmen 
igen finns naturligtvis också i cirkelfor-
men. 
Till höger finns exempel på vilka filmer/
böcker som är aktuella för projektet. 
 

27/10 
 

Klockan 18:00 
 

FÖRELÄSNING 
FILMVISNING 

STUDIECIRKEL 
 

Exempel på filmer/böcker: 
En sång för Martin, Populärmusik från 

Vittula,Ondskan. 
Harens år, Gökboet, Grabben i graven 

bredvid & High Fidelity m fl 
 

Exempel på författare: 
Stephen King, Ulf Lundell, Paul Auster, 
Alistair Maclean, John Grisham m fl. 

 
Intresserade kan kontakta Roger Berglund 

På tel nr 26952 

ABF erbjuder, i samarbete med Pappers 68:an och 
Biblioteket i Hallstavik:  Bok och film i kombination. 
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Besöket av vår socialminister Berit Andnor 

Våra linjesamordnare fick den 14 
september träffa Berit Andnor 
uppe i Verdandi.  
Besöket ordnades genom att LO-sektionen i 
Norrtälje frågade om vi kunde ordna en träff till 
henne här i Hallstavik. Den första reaktionen 
från oss var: Vem är hon och vad har hon gjort? 
 
Detta krävde lite efterforskningar på regerings-
kansliets hemsida av oss för att göra sig en bild 
av henne.  

 
Att man inte känner till henne så väl  
beror på att hon tillträdde som social-
minister först 2004.  
De intryck hon gav var att hon är en 
person som står för den gamla genuina 
socialdemokratiska synen på vårt sam-
hälle.  
Hon gav en bild av sig själv att hon 
inte på något sätt var en förespråkare 
av den politik som tendera att dra mer 
åt höger som man ofta får intryck av 
när regeringen kommer till beslut.  
 
 
Till denna träff låg hennes fokus 
på högerns nya sätt att angripa 
facket bland annat genom deras 
förslag att frikoppla A-kassan 
från facket. Moderaterna har lagt om 
strategi när det gäller att försvaga fack-
et, och just detta ville hon att vi skulle 
vara uppmärksamma på och föra vida-
re till våra medlemmar.  
 
Angreppet ser ut på följande sätt:  
Att sänka A-kasseersättningen och 

samtidigt frikoppla A-kassan från facket samt 
ta bort avdragsrätten för avgiften. 
 
Lägger man därtill att man vill sänka sjuker-
sättningen så skapar man ett samhälle där de 
svagaste tvingas att ta arbeten till betydligt 
lägre löner och därigenom öka klyftorna.  
 
Hotet skall tas på allvar för om de lyckas så 
kommer vi att få ett samhälle som inte jag vill 
lämna över till mina barn. 

T.F 

INFO 
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Enkät  
Vi i lön & organisationsgruppen har kommit så 
pass långt att vi behöver att veta vad ni med-
lemmar tycker om ett nytt lönesystem. Det är ni 
som är våra uppdragsgivare, därför är era åsik-
ter en förutsättning för vårt vidarearbete. Vi 
kommer att hämta in era åsikter genom en en-
kät.  
 En enkät har sina begränsningar, därför är frå-
geställningen som ni kommer att möta att vara 
utformad så att den endast ger oss riktningen på 
vårt vidarearbete. Vi kommer att använda oss 
av våra/era kontaktombud för att klara av denna 
stora uppgift att se till att alla medlemmar ska få 
möjlighet att fylla i den.  

Projektgruppen Lön & Organisation.  

INFO 

Projekt 
 
Hylskapen: Under sommaren så har man bör-
jat med markarbeten.  Projektet har gjort studie-
besök till andra bruk för att hitta bra tips och 
minimera olika problem. Skyddsombuden Kert-
tu Hauta, Jan Wendèn, Mikael Holmberg och 
huvudskyddsombud Ulla Strandbergh är med i 
projektet. 
 
RP: Ny skruvpress färdig under hösten, skydds-
ombud  
Matti Metsälä är med i projektet. Vill du ha 
mera information kan du kontakta Matti på RP 
skift 6. 
 
Avloppsrening: Ny pumpgrop för huvudav-
lopp. Skyddsombud Kajsa Mässing är med i 
projektet Skift 4. 
 
Vedlinje 6 och sliperiet: Renovering har på-
börjats beräknas pågå ytterligare ett till två år. 
Skyddsombud Kjell Nilsson skift 6 och Lille-
mor Karlsson skift 1.  

Taisto Hautala 

Angående övertid och 
övertidsmat. 
 
Vad beträffar övertidsmat så har en projekt-
grupp träffats. Och kommit fram till att restau-
rang Eurest kommer att tillhandahålla all över-
tidsmat. Detta leder till att man tillhandahåller 
dels färsk mat samt djupfrysta lådor. Man kom-
mer även att sätta upp förslagslistor där man 
kan skriva in eventuella önskemål.  
 
Vad beträffar tider och policyn så har den frå-
gan stötts och blötts med avdelningen. Den frå-
gan har inte förts i detta forum. Men jag tar 
ändå upp det här. 
 
Vad som gäller är Arbetsmiljölagen som säger 
att efter 5 arbetade timmar så skall man beredas 
utrymme för matuppehåll. Och med detta så 
tycker jag att sunt förnuft bör råda. En mätt 
mage arbetar bättre än en tom. Tidsaspekten att 
åka hem för att äta är ju som alla vet också tids-
krävande. Så det är ju frågan om vad man nu 
värderar. Och när vi ändå berör värderingar så 
antogs ju på Hallsta Pappersbruk under år 2004 
de så kallade Gemensamma värderingar. I dessa 
finns ett stycke som lyder att alla ska respektera 
MÄNNISKOR LAGAR, AVTAL, REGLER 
och BESLUT. 

Joakim Eriksson 
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Inte bara bruket firar 90 år detta året, utan även 
Avd 68. 
Den 26 september hade avd 68 öppet hus för 
medlemmarna med familjer. 
Dagen började gråmulen, men ganska snart så 
sken solen och det blev en av de förmodligen sis-
ta varma höstdagarna. 
 
I ett tält vid uppfarten till Röda Villan hade man 
ställt ut fotografier till beskådning. 
Det var vykort på bruket, från Anders Norbergs 
samling och Roger Tolls foton på gamla ångbå-
tar. Där fanns också en gästbok man kunde skri-
va i och så fick man en mugg med ”pappers log-
gan” på. 
Ordföranden Jocke Eriksson inledde dagen med 
att berätta lite om fackföreningens historia. 

En 90-åring till! 

Därefter hade platschefen Per Bjurbom den 
äran att få överräcka  en present, ja bildligt 
talat alltså, flaggstången stod ju redan där. 
Han påstod att de hade tänkt slå in den….. 

Ute i minglet så hittar jag sen två skrattande 
gubbar, jo men det var ju Roine Karlsson 
och Sune Alm. De pratade säkert gamla 
minnen. 

Forts. nästa sida 

90års-Jubiléet 
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Inne på expeditionen hade man för dagen gjort 
om lite så folk kunde gå in och ta en fika, och 
mingla runt även där. 
Och helt plötsligt står där Kjell Drotz från LO-
sektionen och gratulerade med blommor och 
ett Standar. 
Jocke tackar och tar emot. (Se sid 2) 
 
Sen när solen har brutit igenom ordentligt, då 
överräcks nästa gåva, en ganska viktig sak i 
sammanhanget, nämligen FLAGGAN! Två re-
presentanter från Sparbanken kom med den. 
Efter några ord från förbundsordförande Sune 
Ekbåge så hissar han och Jocke flaggan, under 
fanfar med näverlur från Nils-Göran Holstein. 

Nästa punkt var ”Pappers Kulturstipendium”, 
som detta år tilldelades Rose Tillberg-Mattson. 
Några av hennes vävda alster hängde inne på 
expeditionen. Hon hade ju tidigare även en ut-
ställning i Bruksmuséet Rödvillan. 
 

Nästa punkt var ”Pappers Kulturstipendium”, 
som detta år tilldelades Rose Tillberg-Mattson. 
Några av hennes vävda alster hängde inne på ex-
peditionen. Hon hade ju tidigare även en utställ-
ning i Bruksmuséet Rödvillan. 
 
Folksam var där och gratulerade med en present. 
Det var Börge Ladhe, och han tänkte göra lite an-
nat framöver, så han presenterade även sin efter-
trädare Ingvar Andersson. 
 
Gubbarna satt ute på rad…..(Föreg. sida) 
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Johnny Carlsson tog sen mikrofonen under 
nästa timme, och berättade episoder från sin 
tid som ordförande för avd 68. 

Jubiléet (forts) 
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Så var det då Roine Karlssons tur att be-
rätta lite om sin tid som vice ordförande. 
Idag är han en glad pensionär med tom 
almanacka, vilket han tycker känns ovant 
men ganska skönt. 

Håkan Jonsson fick också chansen att tala om att han va-
rit vice ordförande under Johnny Carlson. Han skojade 
lite om att ”det fanns ju ingen möjlighet att klättra i karri-
ären när Johnny var ordförande”. 

En sista sväng in med barnen och hämta ballonger, 
festis, godis, glass, bullar, mazariner och mera bal-
longer, sen hem och inte laga middag direkt.  

AH 
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Arbetsmiljörapport som-
maren 2005 
 
Vi  har bara 15 olycksfall i år och det ser 
ut att bli bättre än på många år om vi 
lyckas bra med hösten .  
Flera av arbetslagen har ett bra säker-
hetstänkande och så har arbetsledarna 
gått utbildning i ansvarsfrågor, så det kan 
ha hjälpt till för arbetslagen i säkerhets-
frågor. 
 
Tyvärr så har under sommaren ett antal 
allvarliga tillbud inträffat där man inte 
har haft säkerhetstänkandet med. Så vi 
har haft ren tur att ingen har förolyckats. 
 
Arbetsmiljöverket har varit på flera be-
sök i bruket under sommaren på grund 
av tillbuden, påpekat arbetstagaransvaret  
och arbetsgivaransvaret så att båda parter 
måste ta sitt ansvar.  
 För personer med speciella utbildning-
ar, t ex travers, truck, bryt och lås så är 
arbetstagarens ansvar mycket stort och 
kan också åtalas enligt brottsbalken, om 
man bryter mot regler och instruktioner 
som finns eller fått via utbildningen. 
 
Arbetsmiljöverket har kommit med krav 
till arbetsgivarn att man ska kontrollera  
 Och se till så att våra traversförare  ha 
tillräckliga kunskaper så att arbetet sker 
på ett säkert sätt. Detta kan göras med en 
repetitionsutbildningar med inriktning på 
säkerhet. 
 Arbetsgivaren kommer att planera repe-
titionsutbildningar för travers, truck och  

bryt och lås, På liknande sätt som man har 
för heta arbeten med ca 5 års intervall.  
Men med inriktning på säkerhet. 
 
Vi har fortvarande användarproblem med 
arbetsskadesystemet  LISA, och att många 
skriver TILLBUD istället för O-
olycksfall, när en skada har inträffat.  
 För har en skada inträffat så är det vik-
tigt att man får alla uppgifter som man be-
höver, om det skulle bli problem längre 
fram med den inträffade skadan. 
 
Problemen med Metso på PM11 under-
håll, har man inte hunnit åtgärda under 
sommaren , man hoppas att åtgärderna 
blir klara under hösten - 05 så att under-
hållspersonal får säkrare arbetsmiljö vid 
valsbyten  
 
Maskinen är CE-märkt och det är ett av de 
problem som har varit besvärliga. När 
maskinen är CE-märkt så  kan man inte 
göra förändringar hur som helst. 
 Det är leverantören som är ansvarig för 
CE-märkningen och godkänner föränd-
ringarna. 

Taisto Hautala 

OJ!!! = Tillbud. Kan vara hur allvarligt som 
helst men ingen skadas. 
AJ AJ!!! = Olycksfall. Någon skadas och 
måste sjukskriva sig. 
AJ!!! = 0-olycksfall. Någon skadas men kan 
jobba som vanligt. 
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UH    2004    Ökning     2005 
Gr 1     14645:-      340:-       14985:- 
Gr 2     15285:-      355:-       15640:- 
Gr 3     16075:-      375:-       16450:- 
Gr 4     16985:-      395:-       17380:- 
 
Beredskap vardagar från 340:- till 347:- 
Beredskap helg höjs från 643;- till 657:- 
Beredskap storhelg från utan drift höjs från 787:- till 804:- 
Beredskap storhelg höjs från 1044:- till 1067:- 
Teknikertillägg 1 Höjs från 585:- till 590:- 
Teknikertillägg 2 höjs från 605:- till 610:-  
 
Drift 
Gr 1      14460:-      340:-       14800:- 
Gr 2     15100:-      355:-       15455:- 
Gr 3     15890:-      375:-       16265:- 
Gr 4     16800:-      395:-       17195:- 
Gr 5     17735:-      415:-       18150:- 
 
Hamn 
Gr 1     14460:-      340:-       14800:- 
Gr 2     15100:-      355:-       15455:- 
Gr 3     15890:-      375:-       16265:- 
Gr 4     16800:-      395:-       17195:- 
  
Ackordstillägg höjs från 2024:- till 2041:- 
Tillförfogandetillägg höjs från 686:- till 701:- 
Veckoslutslastning höjs från 572:- till 585:- 
 
Elevgrupp 
1 höjs från 10560:- till 10805:- 
2 höjs från 11280:- till 11545:- 
  
I grundlönen ingår även åretrunttillägget  
Arbetstidskontot är fortfarande på 3% (dag tid 54timmar, 2 skift 51 tim-
mar, 3 skift 48 timmar) 
 

Joakim Eriksson 
 

Lönerevisionen 
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Från kajkanten 

D en sista lördagen i augusti var vädret 
plötsligt vackert. Och det var helt i sin 

ordning, ty detta var dagen för kajens årliga ut-
flykt med bogserbåten Frigga och då brukar det 
alltid vara fint väder.  
 I år gick färden till den svensk-finska gränsen, 
närmare bestämt till fyrplatsen Märket i Ålands-
hav. 
 Den lilla ön har ingen riktig hamn så landstig-
ningen är alltid ett problem med större båtar. 
Vid hårt väder är det helikopter som gäller. Nu 
hade dock en särskild båt lejts in. 
 Ingen vet hur gammal ön Märket är men år 
1885 uppförde den finska staten en fyr där. Så 
småningom upptäckte man att fyren hamnat på 
den svenska halvan av ön. Detta löstes genom 
att man år 1985 ändrade gränsdragningen.  
 Problemet då var att gränsens läge vid strand-
linjen ej fick flyttas (det hade med fiskevatten 
och sådant att göra), samtidigt som Sverige ej 
ville förlora areal på ändringen. Därför kom 
gränsen att dras S-formigt, vilket ser lustigt ur 
på kartan. 
 Märket är världens minsta ö med delat territo-
rium. Därför har den tilldelats ett särskilt an-
ropssignalprefix från FN och det har lett till att 
ön invaderas av radioamatörer under deras 
världsomspännande tävlingar. Ön är ett av värl-
dens mest eftertraktade "länder" bland dessa en-
tusiaster. 
 Det blev en lyckad resa till ett ovanligt och in-
tressant utflyktsmål. Flera gråsälar hade vänlig-
heten att visa sig dagen till ära. 
 Dagen efter återkom gråvädret. 

E ftersom Hallstaviks hamn är en plats där av-
fall från många båtar samlas, finns numera 

ett antal sopcontainrar uppställda här. Ansvaret 
för att det är ordning och reda bland containrarna 
ligger på hamnen och en speciellt utsedd 
"miljöminister" här.  
 Denne gick en dag och mumlade något om en 
viss Whitney Houston, som 
tydligen skulle be 
finna sig bland soporna.  
 Det visade sig äga en viss 
riktighet ty i hörnet på en 
container befann sig en 
mörkhyad hållningslös figur 
av kvinnligt kön. Likheten 
med den berömda sångers-
kan var dock betydligt över-
driven och "hon" svarade ej 
på tilltal men stirrade häpet 
rakt fram med stora ögon 
och rund mun. Det var näm-
ligen en "uppblåsbar Barbara" som några sjömän 
(?) roat sig med. Några dagar senare hade "hon" 
försvunnit spårlöst. 

BN 
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HJÄRNBRUK 
1 2 3  4 5 6 7 8 

9    10     

11   12      

13      14   

15  16   17    

18       19  

 B N 20    21 28 

22 23 24   25 26   

27         

Höstkrysset 
Här kommer ett nytt korsord, ett utmärkt me-
del att motverka Alzheimers sjukdom! 
Priser kommer att lottas ut bland er som läm-
nar in lösningar till Avd. 68:s expedition. 

Anst-nr: 
 
Namn: 
 
Arb-plats: 

Vågrätt. 
 
 1. Pågick vecka 41. 
 4. Ceremonin. 
 9. Slutade vi göra vid  
     du-reformen. 
10. Eldkvarns vokalist. 
11. Vetenskap om  
      ålderssjukdomar. 
13. Samarium. 
14. Före två. 
15. Växt, resp. tyglåsband. 
17. Hurril. 
18. Pyttes pippi. 
19. Pronomen. 
20. Engelskt skivbolag. 
21. Vällustljud. 
22. Små bostäder. 
24. Ostkvalster. 
25. Startpunkt i Monopol. 
26. Hårt, tungt träslag. 

Lodrätt. 
 
 1. Står tillsammans  
     med timotej. 
 2. Avbildas döden som. 
 3. Kort garanti. 
 4. Stagsegel. 
 5. Kalmar Läns Tidning. 
 6. Många hos Busslink. 
 7. Lämnade Etiopien. 
 8. Rymmer kompass. 
12. Han bor vid Ganges. 
16. Hjälporganisation. 
17. Utgångspunkt. 
22. Sa Lionardo  
      till Mona Lisa. 
23. Ytterbium. 
24. Nobelprisad  
      Kenzaburo 1994. 
25. Sisu. 
26. Fisk som kan luas. 
28. Byggnad. 
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Ja 

För att vara helt säker så 
kontrollera ändå med  
fackföreningen ifråga! 

Fråga: 
– Använder ni er av underleve-
rantörer? 

Ja Nej 

Ta namnen på företagen, ring 
själv och fråga eller kolla upp 
med aktuell fackförening. 

Kontrollfråga: 
– Med vilka har ni tecknat 
  kollektivavtal? 

Nej 

Nej, de vill inte 
teckna avtal/
förstår inte in-
nebörden. 

Ja, 
tack 

Kontakta avtals-
bärande fackfö-
rening och be 
dom teckna kol-
lektivavtal 

Åtgärd: 
– Förklara varför vi inte kan 
genomföra köpet med företag 
som inte tecknat kollektivavtal. 
Men att vi gärna hjälper till att 
teckna ett sådant. Om man 
hjälper till att teckna ett avtal 
bör även affären fullbordas 
med företaget. 

Ja 
tack 

Nej, vill ändå inte teckna avtal. 

Tacka för samtalet, kontakta av-
talsbärande fackförening som får 
vidta åtgärder. 

Åtgärd: 
Fråga om man vill teckna  kollektivavtal. 

OM LEVERANTÖRER OCH 
ENTREPRENÖRER 

Har leverantören/entreprenören kollektivavtal? 

- 18 - 



Välkommen till årets 
bokmässa i Norrtälje!  

 
Lördag 22 oktober, 10-16 

 
Plats: Norrtälje stadsbibliotek  

 
Årets tema:  

VÄGEN HEM - VÄGEN BORT 
 
För andra året i rad arrangeras bokmässa i Norrtälje. 
Möt 41 författare, litterära sällskap, lokala bokhandla-
re och förläggare. Lyssna på samtal och debatt, få en 
bok signerad av din favoritförfattare, musikframträ-
danden av sånggruppen Extrasalt, bokförsäljning, 
café m.m. Fri entré  
 
Program för seminarier (plan 2, stadsbiblioteket):  
11.15 Majgull Axelsson 
12.15 Benita Mattsson Eklund presenterar tre åländs-
ka författarinnor (Ulla-Lena Lundberg, Anni Blom-
qvist och Sally Salminen) 
Arr.: Föreningen Norden (fri entré) 
13.15 John Ajvide Lindqvist 
14.15 Göran Palm  
Dessa fyra seminarier kommer att ledas av kulturjour-
nalisten Gunilla Kindstrand, mest känd från SVT:s lit-
teraturprogram Röda rummet. 
 

Pris:  
Till seminarierna säljer vi seminariekort.  

Du kan köpa ett helkort 100 :- (för alla 3 seminarier-
na)  

Enstaka seminarium 40:- 
 

Norrtälje 
Kommun 

Stadsbiblioteket 

Arrangör:      
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Censurerat 
äpple 

S E M E S T R A R 
O  Å R O R   E 
M Ö N S T E R Å S 
M I A  R D  S E 
A S T R A J O B B 
R  L A K E  Y O 
L A I K A  L  L 
O R G I  S O L A 
V A T T E N V Ä G 

Lösning på 
sommarkrysset 

Har ni hört den förut? 
 
På Kungsportsavenyn mötte Kålle sin vän 
Osborn som var försedd med ordentliga blåti-
ror kring ögonen. På frågan hur han fått des-
sa, svarade Osborn att de uppstått vid hans 
kyrkobesök föregående söndag. 
– I kyrkan, utbrister Kålle, hur i allsindar gick 
det till? 
– Ja, det var under psalmsången när alla stod 
upp, som jag fick se att en äldre dam framför 
mig råkat få in sin svarta sidenkjol mellan 
skinkorna, så jag tog helt enkelt och drog ut 
kjolen. Men det verkade inte som om hon 
uppskattade hjälpen. Smockan träffade höger 
öga. 
– Men den vänstra blåtiran då, hur fick du 
den? 
– Det var under nästa psalmsång. Då hade da-
mens kjol inte åkt in mellan skinkorna och 
eftersom jag ju visste hur hon ville ha den, 
tog jag och tryckte in den så gott jag förmåd-
de. Då fick det vänstra ögat sin blåtira. 

BN 
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