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Hoppos att vi kon fortscitto ott hållo fobriken

oeh f ino standord civan i fortsrittningan'

Fressrå?ation av våra å6nie förharadåare
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Tock Kungen för ott du kommer hit iblond !

Hode au åj kommit hit hade vi inte fått en sä ren och f in

fobrik som vi hor fått idag?
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Nu när oktober är här kan vi se tillbaka på en

händelserik sommar och höst, vi har haft en lång
sommar som sträckte sig långt in på hösten. Vilket
var väldigt skönt, frågor som har upptagit min tid i
sofilmar är bland annat lönen fiir sommar jobbare.

Där har vi lyckats rätta till en del på andra inte, men
for mig känns parollen lika lön for lika arbete

fortfarande väldigt viktigt och ett krav att ställa mot
foretaget. Bara fiir att man är här och jobbar i 2-3

månader såborde man ha salnma lön som dem man
jobbar med.

Kungen har varit hiir och invigt våran nya 11:an.

Personligen så trodde jag att man satt alldeles for
snäva tidsramar for hela projektet, men vi1l här
konstatera att jaghaft fel. Man kan dock konstatera
att det har slitit hårt på alla medverkande i projektet
och upp starten, man ffu hoppas att alla orkar ända in
i mål nu. Kungabesöket floranledde en storstädning
pä hela foretaget, det är väldigt fint på fabriken,
hoppas att det fär fortsätta vara så. Sen om en

städtävling dtr rdita sättet att behå11a den nivan på

städningen det kan diskuteras.Det största frågan är

nog om resurser, att det finns folk som har tid att
städa på anläggningen. Alla fu vdl medvetna om att

det pågår en fastkostnadsjakt.
Hej på er alla andra fastkostnader.

Lennart Svenberg

Veckovila

Det har framkommit synpunkter på
brytpunkten for skiftarbetare som vi
inforde under 2001. Anledningen är inte
for att vi lokalt'har hittat på något" utan
varfor brytpunkten kom, är att ftirbundet
upptäckte att många avdelningar inte
hade inftirt denna i skift schemat, där
ibland vi. De hela skulle ha inträtt när
man inftirde gemensamma villkor 1996.

Hade så skett skulle det nog underlättat
lor alla. Jag dtr medveten om att det har
florekommit överträdelser och det iir inte 

-

bra när det sker fran något hå11, även jag
har gjort en blunder, men jag drar lärdom
av mitt misstag. Ett visst problem med
inkörningstid, när det är nytt fiir alla, kan -

man ha överseende med. Men inte hur
länge som helst. Men det är ett avtal och
måste foljas av båda parter. Att medvetet
bryta mot veckovilan är ett avtalsbrott
och skall a1ltså inte ftlrekomma.

L.S

Efterlysning
Vi vill ha in recensioner av böcker ni har 1ä

För publicerad recension så kommer ni att ffi 
-

välja en bok ifrån vårt sortiment på

avdelnings expeditionen.

Tidsskrift
"Företagshälsovården b ehövs for j obbet"
utgiven av Arbetsmilj överket,
finns att hämta på foretagshälsovården.

Boken
"Barnens florsta bok" firurs på avd. exp.

För de medlemmar som har barn fodda 2001

och senare, finns kvar endast i ett ffital ex.
Inslallalion
bf Officers



LINJE OP,G ANISATIONEN
PAPPERS AVDELNING 68

BLOCK MER (RP/VAKT
DAN WE55BER6

BLOCK MER (ÅKC / AVLOPP

HANS 5VENBERG

BLOCKPM 2 + FLÄKTSTÖTEBT
ALEKsANDAR SRNDOVIC

BLOCK PM 3
JAANA KUUSISTO

BLOCK PM 11

LENNART sVENBER6

BLOCK PM T2

BO ANDERSEN

BLOCK O&D
EM B. HYL5.O,\^RULLNING OCH

DRIFTLAB
ULLA STRANDBER6H

BLOCK VED OCH MASSA
+ visso underhållstjänster

TOMMY BOSTROM



LINJE OP,GANISATION
PAPPERS AVDELNING 68

BLOCK O&D HAMN
RO6ER BERGLUND

BLOCK LAB&UTVECKLIN6
STEFAN PETTERSSON

BLOCK UH,BYGG OCH MEKANIK
PATRIK LUNDBER6

BLOCK PERSONAL DA66RUPPEN
LENNART sVENBER6

STUDIEFBÄOOB SAMORDNARE
RO6ER BERGLUND

yrrRE ocH rNRe mu.rörBÅooB sAM-
oRDNARE HANs ÅHrunxt

tÄrttNsrÄuuu H rrs nnÄooB s AMoR D-
NARE AGNETA SUNDBLAD/PER5SON
AVD68' S REPRESENTANT I sKYDDS-

KoMMrrråN eue TsANDAR sRNDovrc
ALLA övBran rBÅooB
LENNART 5VENBER,6

AVD.68:s VERKsAMHET

SryRELSE»l AVD 68
UVA-KOMMITTEN ANsVARI6

LENNART SVEN,BER6
RED A KTIONS KOMMITTEN ANsVARIG

JOAKIM ERI«SSON
sTUDIEKOMMITTEN ANSVARI6

RO6ERBER6LUND
röBsunos KoMMrrrEN ANsvARTG

PATRIK LUNDBER6
MUrÖNNBETET AN5VAR,I6

HANs Åurtnnxt
KONTA KTOMBU DSVERKSAMH ET

ANSVARI6
LENNART sVENBER6

.rÄmrus rÄu-» H rrs KoMMrrrEN
ANSVARI6

A6NETA SUNDBLAD/PERSSON
UNGDOMSKOMMITTEN ANSVARIG

BELINDA HAMMAR
VALBEREDNINGEN ANSVARI6

TAISTO HAUTALA
nnnrBÅ»ET ANSvARTG

HÄrnru LuNDev.rsr
röBsÄ TBTNGS KoMMrrrEN ANSvARTG

JOAKIM ERIKSSON



Utbildning Nordost i samarbete med

ABF Norrtälje

En chcns for digl
Kunskapslyftet Ft dig n't9d funktionshinder

Är du mellan 20-54?

Saknar du gymnasieutbildning?

Är du funktionshindrad?
Vill du hoia din komPetens?

Börjn i en orient*ringskurs
redon i höst

Vi erbjuder dig en möjlighet att studera under l6 veckor.

studietakten är på harvfart och lokalerna är anpassade med

moderna hjälpmedel.
DU FAR....
. arbeta i din takt
. arbeta tillsammans med andra
. en chans att ha roligt, samtidig som du lär dig och

träffar nYavänner
. massor av datakunskaP
. göra en handlingsPlan

Ring redan idag så berättar vi mera
ln6ne Humble eller tsörie Englund 0l 76/ I 20 00
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EN Gf,dANS FOR DIG!

Vill du utvecklas?
Fä ny inspiration?

Hitta vägen till ett nytt arbete?

Då är du välkommen att delta i en orienteringskurs som är
specialutformad för dig som vill "prova på" en studiesatsning eller komma

igäng på annat sätt.

Vi starta r mändaqen den 2I oktober. Ett mer exakt brev skickas ut någon
vecka före start.
l(ursen pägär varje dag i I veckor mellan kl O9.OO- I 5.OO

Ur innehållet:
. Data
. Studieteknik
. Personlig utveckling
. Prova på matte, engelska, svenska och samhällskunskap

Orienteringskursen är anpassa för alla deltagare, även för dig som har läs- och
skrivsvårigheter.
Har Du A-kassa kan du ansöka om särskilt utbildningsbidrag.

:1t

Utbildning Nordost AB i samarbete med ABF Norrtäfie
På uppd rag av Utbildningsförvaltningen och l(unskapslyftet
Vill Du veta mera ring lr€,ne Humble"eller Börje Englund Ol76/l20 OO
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FN-toppmötet i Johannesburg berör alla.
Mötets syfte är att utveirdera och bygga vidare på det arbetet som skett sedan den historiska
FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio Janeiro L992.Detvar dår Agendan for 2l
århundradet grundades av en hållbar utvecklig lor jorden. H* är en del av resultatet av

toppmötet

TiIIgång till energi och övergången till
fiirnybara energikällor:

Energr fräganhar inte fätt det utrymme i
dagspressen under toppmötet som den
borde ha fätt. Vår socialdemokratiska
regering har drivit den frågan under många
år tillsammans med EU for att fä till en

kursiindring niir det gäller energl firsö{-
ningen fran fossila bränslen och kiirnkraft
till fornyelsebar energi. Resultatet av topp-
mötet var en besvikelse men debatten lyfte
fram uppgifter som sällan kommer ut till
allmänhetens kännedom.

Målet vsr:
En överenskommelse om en procentsats

och ett årtal ftir utbyggnaden av fornyelse-
bar energi samt en awecklig av subven-
tionerna till konventionella energikällor
(fossila brrinslen, kärnkraft) som idag
uppgår till 2000 miljarder.

Resultatet blev:
Mötet lyckades inte enads om ett mål for
ökningstakten av fi)myelsebar energi utan
slutade med att den skulle uppgå tlll 15%
år 2010. I dagsläget uppgår den till 13,9 oÄ

eftersom man räknar in all forbriinning av
biobränsle samt storskalig vattenkraft .

Detta gör att må1et blir endast en ökning
med 1,1%o som troligen skuile komma till
utan detta beslut. Att fä till en minskning
av subventionerna till konventionella
energikällor ströks helt fran slur
dokumentet pga att både USA och OPEC
ländema motsatte sig det.

Kommentarer:

Göran Persson " Oljan och kolet har sina
viinner, och de har investerat storapengar
i omoderna energisystem. Och tragiskt nog
ör det så att det nya söllan har några
I o b by is t er. L o b by i s t er fo r etr rider all ti d de t
bestående. " Källa SNF 020903.

Margot Wallström " E(J ville att ett Qdligt
mål for ökad användning av fi)rnyelsebar
energi skulle slås fast i dokumentet. Så

blev det inte och i uppgörelsen heter det i
stället att man cir öt,erens om en påtaglig
ökning av anvrindningen av forny els ebar
energi. " Källa (Jtrikesdeporten'tentet.

Hunter Lovins från Natural Capitalism
Academy USA. " I USA har bara
subventionerna till kärnlraften kostat mer
cin Vietnamn kriget och rymdprogrammet
tillsammans. Och cindå ger det inte mer
energi rin vi får från skogen" källa Natural

Capitalism Academy USA

Egna kommentarer:
Ofta framhålls fossiia bränslen och kärn-
kraft som energikällor med god lönsamhet
utan några som helst subventioner.
Förnyelsebar energi får oftast kritik lor att

icke vara lönsam utan kräva subventioner
lor att klara sig på den öppna marknaden.
Denna bild är helt falsk och har klart
framkommit under detta FN-toppmöte.
Subventionerna till fossila bränslen och

kämkraft är astronomiska och låser upp

kapital som bättre kunde utnyttjas. Framlor
allt tillutveckling av altemativa
energikä11or.

T:F



Det är nu några numrner sedan vi stängde Galleri ltobert Nyberg i FappersMagasinet.

Dock lär det inte beffda så mycket - Robert dyker med aII sannolikhet upp då och då.

En annan favorit på humor-området och då gärna samhällssatiren är Hans Lindström
som under många år roat oss i olika tidningar. För närvarande återfinns han tll a i
Dagens Nyheter och det är ur DN som vi hämtat dessa två rutor.

Hans Llndströnn
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Vi har på senare tid fätt vetskaP

om att det går rykten pä fabriken
att det ska vara svårt att tä ut
betalning från vår T-F 68

Utav våra 1466 utbetainingar har vi
endast haft problem två (2) gånger

och det var med salnma medlem

båda gängerna.

Och fran2000-07-01 tom.2002-08-
31 har vi betalt ut en summa På

981 704,80 tillbaka ti1l

medlemmarna.

Joakim Eriksson
Kassör avd 68

DEMEl\TI

LEMSKV
Som ni alla vet så pågår

medlemskvartarna for fullt Och vi
har klarat av PM 12, Hamnen,

LlH I I/T 2,LTTT2/J,EMB P,\4],STA.D,

VALSSUP,BYGG, FAST., C-

VERK, RP, ÅKC, LT-T-IMER,

BF-4^{D och TRANSP. Om någon
av er skulle ha missat att tylla i
intresse anmälan, och vill ha en

genomgång av efi forsdkringsskYdd

, är ni välkomna att höra av er till
expeditionen. Övnga mecllemmar

vill jag tala om att ni komrner att fä

intresseanmälningar någon girng

inom tiden ftån nu ocli tiam ti1l

årsskiftet.
Viinliga lrtilsnira gsr
F ö r s ii k r in g s r å d g iv a r n u

DEMEI\TI2

Har hört att det skulle
figurera rykten om att en del

av fackavgiften skulle gå till
E-U stöd.
Detta dementerar vi bestämt.
Den ända internationella
florening vi stödjer är Läkare
utan gränser med 250:- r
månaden.
Det vill så4a27 öre per
medlem och månad

Vi på expeditionen vore
väldigt tacksamma om ni hör
av er till avdelnings exp. Och

fär reda på fakta , innan
missörståncl uppstår.

Väniiga hälsningar
Vi på expeditionen
Ni når oss på te|26390

Vi på expeditionen

En kort beskrivning av
vår fiirsäkrinear.

Som medlem omf,attas
man av en kollektiv
hemfiirsäkring (om man
inte har reserverat sig)
samt
olycksfallsfiirs äkringen
GF 150.
I GF 150 kan man även få
ersäffning fiir
rehabiliterande
behandlingar om man har
en remiss. 

-.

För att få ett heltäckande
skydd så flnms även
f?irsäkringen GF 14X00,

den ruaåste rman anrnäla sig
tiiå så<riftligen.

GF 14100 är en gruppliv med
enkelt förtidskapital, får man
sjukbidrag eller
fiirtidspension fiire 62 ärs
åIder, så kan man få en

summa pengar.
Försäkringen GF 14100 är
även en olycksfallsfiirsäkring
på fritiden (akutersäthing vid
skada), är man sjukskriven
mer än 30 dagar så utgår ett
olycksfallskapital.

Man kan även medfiirsäkra
sambo/make/maka i GF
1"3000, samma omfattning som
GF 14100 för de som har både
gruppliv eller olycksfall.
GF 13000 är även
Iiirs äkringen Medlemsbarn.
Villkor linns på avd.exp.

TF 68 är en tandförrnån fiir
våra medlemmar, betalar 60

'Ä w kostnaden hos

legitimerad tandläkare eller
profylaxpersonal. Anmäles
direkt vid medlemskaP,
annars 18 månads karens.

GF 14100 kostar 73 kr Per
månad.

GF 13000 Medfiirsäkrad
kostar liir grupPliv 38:50
kr/månad och olYcksfall
29:50 kr/månad.

GF 13000 Medlernsbarn
kostar 4O kr Per rnånad/barn-

TF 68 kostar 50 kr/månad.

Yid ev. fa'ågor ring 0175-

2639fi.

L]"8



Företa shälsovården

Som de flesta vet så har Hallsta
pappersbruk fätt en ny ftiretagsläkare.
Om man har hiingt med på intranätet så

har man sett att han har fätt fast
anställning. Det forsta man tä'nker på är

om det kommer att bli nägra forändringar
diir, såvi bokade en tid med dem På
foretagshälsovården. De blev vä1digt
glada,nåir vi ville intervjua dem. På

fbretagshiilsovården iir de firra stycken
som jobbm,(Conny Larsson, Ulla
Hildursson, Birgitta Åberg och Pia
Le Moine) . Det forsta intrycket man fär
iir att de har en bra stämning på arbetet.

En av de viktigaste frågorna dr hur de ska

arbeta med forebyggande vård, så att folk
ska fä en effektivare och bättre
arbetsmiljö
I dagsläget går det ca 50st långtids
sjukskrivna(enligt uppgifter framtagna av

red.) ,det är alldeles for många. Den
förebyggande vården har ju fungerat lite
si så frrut. Men nu ska man ta ett krafttag
med detta, och man strävar attnä en dag i
veckan som är patient fri ,så att man
eventuellt kan besöka arbetsplatserna.

Men som det ser ut i dag så är det svårt
att fä tiden att räcka till, på grund av hö
belastning. Man vill utreda om det
kommer många ifrån ett och samma

ställe, for då kan man titta närmare på

arbetes art. På foretagshälsovården har
man som m1l att man ska firbättra
hälsoläget. Conny poängterar att det är

viktigt att foretagshälsovården har en

oberoende ställning. Han talar även om
att för närvarande iir det lång viintetid
samt hög belastning. Vi fiirsöker att

omorganisera då saktliga och forsöker
minska på sjukvårdsbiten for att kunna
kun-na öka den lorebyggande insatsen.

Mälet man har är att det skavara25oÄ
sjukvård och I 5'Ä florebyggande. Man
planerar även att datorisera så man far
bort en del tidskrävande arbetsuppgifter
som dem har idag. Man vill även göra

riktade undersökningar som tex .

På hamnen har dom gjort en läkar undersökning som

handlade om hjärt och stress , som mottogs positilt
.Man har även gjort 666 st diabetes undersökningar på
bruket. En sak manga inte tänker päär att man själv
kan säga till om en rehab utredning. Vi får väl ge dem
på foretagshälsovården lite tid så kanske vi ser dem på

bruket så småningom M.w ocH J.E

Arbetat 50%o som foretagsgYmnast
på bruket sedan 1985. Under ett par
år haft en kombinationstjänst som
sjukgymnast/sekreterare varav 50Yo

gymnast och3}oÄ sekr. Arbetet som
sjukgymnast innebär behandlingar,
arbetsplatsbesök, utbildning i bättre
arbetsmiljö, käningsinstruktioner på
lyftet (iir där varje torsdag frn). Har
gått div kurserbla i ortopedisk
medicin (tex

manipulationsbehandling) och
akupunktur. Någon remiss behövs
inte utan man tar direktkontakt med
mej. Tiden som sekreterare används
till sedvanliga arbetsuppgifter, den
största delen .joumalhantering.
Förhoppningsvis kommer vi inom en

WWil
Wry

UII^ Hr*.*"
Företaqsevmnast

inte alltfor snar framtid
datorisera FHV och
därmed effektivisera vår

verksamhet.

ffi
Pia le Moine I Företagssköterskor I Birgitta Åberg

Sammanfattning av våta arbetsuppgifter.
- Ansvar lor omvårdnad i arbetslivet.
- Mottagningsarbete som telefonrådgivning,tidsbokning,

provtagning, hälsokontroller mm.
- Ansvar flor ocrrr-eller medverka vid rehabilitering av

arbetsrelaterade sjukdomar.
- Infonnera och undervisa enskilda grupperer.ABC,

hi iirtlun gräddnin g, ko s tråd givnin g o ch rÖk arvänjnin g.

- Leda och/e1ler medverka planera arbetetet tillsammans med

övriga inom loretagsirälsovården.

Bor i Stockholm,4l ttr. Läkarutb
på Karolinska inst. 1982-88.
Specialist i rllrrrän mcdicin.
Jobbat som distriktsläkare sedan

10 år. För'etagsläkare sen 2 7z år.

Albetat på I{-P sen lnars 02 lorst
som inhyrd loretagsläkare,
anställd sedan sep 02. Jag har 2

veckor kvar på

ftiretagsliikamtbildni ngen.

Cor-ui.v L.ilrsson i - i'ikiire
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D fter en otroligt vann sommar år vi nu
Dinne i hösten. Här på kajen går väl allt
sin gilla gång. De fem gula, chartrade bå-
tarna kommer relativt regelbundet och ro-
ro-båtarna lastas numera med hjälp av
mafi-flak. Så smaningom iir det meningen
att de flesta skall lära sig att köra mafi-
dragare. Detta ftir att behålla mång-
sidigheten och arbetsrotationen på kajen.

f år har inga storskarvar visat sig på olje-
Ilänsen utanför pappersmagasinet. En
alrnan fägel, en fiskgjuse, har istället varit
flitig gäst över den inre delen av Edebovi-
ken. Jag har sett den dyka åtskilliga gånger
efter fisk men ännu har jag inte sett den fä
utdelning for mödan. Det verkar inte vara
någon lukativ sysselsättning att vara fisk-
gjuse.

En {ågel som däremot flck napp var en
slaguggla som inte glllade att en hamnar-
betare kliittrade upp frir att undersöka dess
bo på frirsommaren. Hamnarbetaren ifiåga
skulle undersöka om ungarna blivit flygga
och lämnat boet.
Halwägs uppe i
trådet fick han dock
en smäll i nacken av
en av uggleftråld-
rarna varvid blodvite
uppstod. Veder-
börande fttrlorade
även balansen och
frIl till marken. Av
detta kan vi lära oss
att aldrig besöka slagugglebon utan att klå
oss i skinnståIl och integralhjiilm.

i har haft en tvist med bolaget om
rnndköming på ro-ro-bi$arrra. Företa-

get ville att vi skulle lasta båtarna oavbru-
tet med hjälp av ett avlösningssystem, mat-
rasten undantagen. Vi skulle alltså avstå

från de gemensamma kafferasterna och
istlillet fika enskilt när vi blev avlösa.
Först begårde vi, i en linjeftirhandling

ekonomisk kompensation ftir fiirändringen.
Kravet grck ej igenom i linjen varfiir frå-
gan fiirdes upp till lokal förhandling mel-
lan avd 68 och bolaget. Men där var det
lika kört.

Sedan genomförde företaget rundkör-
ningen ensidigt från första september och
den allra senaste iden är ett likadant rund-
korningssystem vid billastningen, hw nu
det skall funka.

$
fa, så har vi haft besök av självaste mo-
Jnarter. Svassandet kring honom kom
mig osökt att tiinka på en vers ur Stig Da-
germans "dagsedel" från den första no-
vember 1950:

Vsd ör det för väsen pä planen?

Vod ljuder pä torget för skrin?
-- Det är boro republikonen
som hurror för monarkin.

Min blygsamhet förbjuder mig att citera
de öwiga verserna.

et folk undrade mest vid rundvand-
ringen på öppet-hus-lördagen var vad

som händer med de f;irdiga rullarna. De
uppställda truckarna och ma{fi-flaket på

hamnplanen blev de inte klokare av.

BN



D*rnka-dunka i
Kälsö-sundet.
Edeboviken Iåg spegelblank den lor-

dag i slutet av augusti då vi, ett tjugotal hamn-
arbetare, skulle göra en utflykt till Understens
fyrplats i Ålandshav.
Liksom förra året hade vi lejt Sven "More"

Olsson och bogserbåten Frigga för uppdraget att
föra oss till Sveriges näst högsta fyrtorn.
Eftersom några deltagare inte dykt upp på ut-

satt tid, var vi litet sena iväg. Dåirfor beslutade

bef?ilhavaren att vi skulle gina genom Kålsö-
sunde! en vinst på två och en halv nautisk mil.

Sundet är ganska grunt och vid tillf;illet rådde

högt luftrryck och lågt vattenstånd.
Fritidsbåtsägare i sällskapet konstaterade att

här brukade de inte framföra sina farkoster.
Men med hjålp av modern navigationsteknik
och ett rejält skrov kom vi igenom.
Det var som sagt en fantastisk sommardag och

med kikare kunde vi upptäcka åtminstone en

havsörn på toppen av ett skiir. Även den alltmer
vanliga storskarven höll till på några öar.

Yäl framme vid Understen fick vi aka

iland i omgångar med en lotsbåt eftersom vat-
tendjup med mera inte tillåter att Frigga gär

ända fram. Då dök det upp en nyfiken säl ett
stenkast fran lotsbåten. Det var en sensation for
de flesta av oss eftersom vi aldrig hade sett en

säl i vilt tillstånd tidigare.
På fyrplatsen redogjorde den siste fyrmiistaren

(\
Marianne Krus
frlr fyrens hi-
storia och dess

nuvarande
funktion.
Den första fy-

ren invigdes år
1848 och drevs
med rovolja,

en äldre typ av rapsolja. Det var bland annat

den ökande norrlandstrafiken och ryssarna som

krävde en fyr i området. Valet stod mellan
Norrsten och Understen. Det som f;illde utslaget
till Understens fordel var tillgången på f;irskvat-
ten.
Kring det ftira sekelskiftet fanns det en skola

på on eftersom det bodde flera lotsfami§er med

barn diir.

Nuvarande flrtorn invigdes
1916. Det är 39 m högt vilket
innebåir att endast långe Jan på

södra Öland är högre.
Höjden kändes i benen när vi

klättrat upp för att se på den
fantastiska utsikten.
Idag fitirrmanöweras fliren

från Norrkriping men på ön
finns även en stiindigl verksam
sjöbevakningscentral som
övervakar Sren.

När vi käkat de rejäla

mackorna från'Blixtens Cafe" och de badsugna

ffitt siu lystmiite var det dags att återvända till ci-
vilisationen. Av någon anledning undvek kapte-
nen Kålsösundet denna gång, så vi fick ftlja sam-

ma farled som de stora lastfartygen brukar använ-
da. Men det gjorde ingenting eftersom vi nu var
mest intresserade av den kvarvarande matsäcken:

Kaffe, bullar och lask
BN

Apropå
valresultatet

(Den nya loggan)



Ekonomiska frizoner
- det största hotet.
På ett avdelningsmöte i våras kom
frågan om lönedumpning upp. Det som
niimndes då var låglonellindema i bland
annal Sydeuropa. Dessa är dock inte de
värsta bovama.

Det finns platser på jorden diir människor
lever mer eller mindre som slavar. Det är
avgråinsade områden inom länder och kal-
las ekonomiska frizoner. Diir behöver fö-
retag inte lyda de lagar som landet i öwigt
tillämpar. Dessutom betalar de ingen eller
mycket låg skatt. De har kommit till fttr att
locka utliindska investerare till landet.

I en ekonomisk frizon är de mänsk-
liga och fackliga rättighetema i det nåir-

maste obefintliga. Inte heller skapar de
någon trygg sysselsättning: Enligt Naomi
Klein, författare till boken No logo, kallas
fabrikerna i de ekonomiska frizonerna ftir
svalor eftersom de försvinner lika fort som
de kommer.

År 1978 fanns det 118 ekonomiska frizo-
ner i 36 länder. Idag är antalet över 2000 i
ett hundratal'liinder. Undantaget år EU där
inga fiireäg fär gynnas framfor andra och
ekonomiska ilizoner i praktiken iir fiir-
bjudna.

Vad som riiknas som ekonomisk frizon
kan variera stort. Dessutom har antalet
varianter på företeelsen ökat de senaste tio
åren. Ibland är det bara enskilda fabriker

med särskilda fdrmaner och undantags-
regler, ibland är det hela stiider som till
exempel Hong Kong.

Vanligen liknar frizonen till utse-
endet ett koncentrationsläger rned höga
murar och taggtråd omkring. Där innanfrir
finns fabriksbyggnaderna och vid ingången
står beväpnade vakter. Då bor arbetarna
utanfor i barackstäder.

Men det finns även större frizoner till
exempel i Kina diir människor bor och ar-
betar i jättestora enklaver.

De ekonomiska frizonerna kan alltså se

ut lite hur som helst men alla har de det
gemensamt att de genom sin blotta existens
utgör ett farligl hot mot arbetare och fack-
föreningar i hela världen.

Det år for det mesta forbjudet att organi-
sera sig fackligt i zonerna och om medlem-
skap i fackforeningar tillåts är det endast i
så kallade Gula fackföreningar, det vill
säga organisationer som uppråttats och
styrs av ft)relagen sjalva. I Kina tillåts en-
dast medlemskap i godkanda statliga fack-
föreningar.

lnte ens i det rika USå är arbstarna
ftirskonade från frizonemas gissel. Tvärt-
om, till skillnad från i EU, som jag nämnde
ovan, finns det många ekonomiska frizoner
i "frihetens land". Och konstigt nog även i
Nordkarea och Kuba.

BN

ITERHåTIO.
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lnforrnation från
studiekornrnitt6n:

Hösten är den stora skördetiden - men inte när det gäller studier'

För studieåret är höstsäsongen så tid. Det är nu vi tar upp anmälningar till olika kurser och startar upp

studiecirklar. Fram emot vären skördar vi så

fiuktema av våra studier, d v s vi har lyft oss till en högre kunskapsnivå.

Studieuppsökeri et pägär under oktob er-

Känner c1u for att delta i någon studiecirkel/kurs så är det nu du skall anmäla dig.

Våra studieuppsökare i år är:

Kent Andersson, ÅfC sU S

Torbjörn Blom, PM 12 skl 3
Tommy Falk, UH Mer
Taisto Hautala, HSO
Roger Larsson, TMP skl 1

Anders Liddn, Emb sk15

Boel Malmberg, Hamn
Tommy Nor6n, Slip skl 3
Morgan Widlund, PM 12 skl 6
Lennart Wiklund, UH PM 2/3

Jörgen Åkerlund, HSO

Utbudet
bl"d.. i,rt" på några överraskningar. Vi fortsätter örstås med den fackliga grundutbildningen. Där kan du

,ä5u "M"dlemsutbildningen" eller LO-distriktets "Medlemskapets värden". För ungdomar tinns Pappers

ung-domskurs i Avesta i november eller LO-d:s "Fackets glunder" - båda är på

tre dagar.
Lokalt har vi även "Mini-BAM" (Bättre arbetsmiljö) lor den som är intres-

serad av skydds- och miljöfrågor.
Om underlag firurs forsöker vi även ordna cirklar i baskunskapsämnena

engelska, svenska, matematik och samhällskunskap.

Grundläggande datautbildning flnns ocksä pä programmet.

Vi har tagit hem provexemplar av böcker i foljande ämnen;

Uppland, Att spara i aktier och fonder, Skaldema i Gamla Stan (litteraturhistoria) och Mäktiga medier -
mager demokrati (om mass-

mediasamhällets roll). Tala med någon uppsökare eller besök fackexp

om du är intresserad eller vill titta närmare på böckerna'

Utöver detta finns självklart även alla fritidskurser. Navigation, jägar-skolan, språk, dans, matlagning etc.

För närmare information om kursutbudet, tider, priser, innehåll så kontakta studieorganisatören Roger

Berglund tel 263 46126390 eller någon

av våra uppsökare.

Förbundskurser
Ur forbundets kurskatalog kan vi ndmna loljande kurser under hösten;

- "Konflikter, mobbing, kränkande säÖehandlingl' 1-4 dec Runöskolan

- Pappers ungclomskurs 30/10-1/1.1 på Avesta Star Hotell
- FiP 2 - 5-1no\r + 26-28 nor, i Alvkarleby (flor de som gått FiP 1)

- FiP 3 - l0- 15 novernber på Rönneberga, Lidingö (krav att man tidigare

genomgått Fip 2 eller ntotsvarande)
Roger Bergluntl



Rapport från kongressen

Dag I 2918 Torsdag

I3.00 Kongressöppning
öppningsceremonier
Sune Ekbåge hå1ler tal samt
förklarar kongressen fcir
öppnad.

14.00 Kulturinslag
Mikael Wiehe
Gör ett par framträdanden

14.30 Gästerna har ordet
Wanja Lundby- Wedin
För dom svenska gästernas

anflorings tal
Reinhard Reibsch
För dom utländska gästern

15.45 Födrandlingar: Val av
kongressfunktionärer och
kongress utskott

16.00 Tal av statminister
Göran Persson

Uppträdande av en brasiliansk
sarnba grupp

Christer Larsson töredrog om
rappoden
Ftrrhandlingar i ett Europa
perspektiv

Lennafi Olovsson föredrog om
rapporten
Gränsöverspridande fackligt
arbete

13.30 Tal av L-O's ordforande
Wanja Lundby- Wedin

Bengt Hallberg föredrog om
rapporten
Påverka Tillsammans

Vi slapp nattmangling
Tack yare att förhandlingar
Och vql uncler fi)r och
e ft e r mi clda gen gi ck r el at ivt
fort.

Vi hade även under
fredagen besök utav
medlemmar från avdelning
68.

19.00 Kongressrniddag

För kongress ombud och
deras rcspektive samt
inbjudna gäster

Det var mat och
underhå11ning
Samt dans

Dag? 30/8 fredag
08.30 Samling protokoll
justering, motioner

Förhandlingar: B ehandling av
stadgemotioner

Förbundets vu Fick vidare
förtroende
Ordförande Sune Ekbåge
Sekreterare Bengt Hallberg
Kassör Robert Lundberg

14. i5 Förhandlingar: val,
motioner,gch rapporter.
Bland annat valdes
Morgan Widlund in som
Gävle- DaIa distriktets
Ersättare till förbundstyr.

Tommy Boström nllzä
Ersättare i lönenämnd

Dag 41i9 söndag

09.00 Förhandlingar: val
motioner och rapporter

10.30 Utdelning av Pappers
kulturstipendium

Årets kulturstipendier för
medlemmar gick till
Husums-Elvis
Eilefi Pilarm 10000:-

Skoghalls Laxmålare
Jan- Ove Appelgren 10000:

Ståupparen fiån Piteå
Romy Errksson 15000:-

Som ävenfran{drde ett par
numnTer ttr sitt program.

.12.00 Förhandlingar
al,tacknings och
avs lutnin gsc ermonier.

Kongressombud avd 68

Lennart Svenberg
Joakim Eriksson
Roger Berglund
Ulla strandbergh
Anders Liddn
Ilans Åhman
Taisto Hautala

Joakirr Edkssoti

Dag 3 31/8 lördag

08.30 Samling
protokolljustering
09.00 Tal av E-U
parlamentariker Göran Färm

10.00 Seminarium 1,2 och 3

i 1.30 Seminarium 1,2 och 3

14.00 Tal av ICEMs president
Johr Maitland

15.00 Seminarium 1,2 och 3

Seminarium I
Förhandlingar i ett
Europaperspektiv

Seminarium 2
Gränsöverspridande fackligt
arhete

Seminariunr 3

Pår,erka tiilsammans



"Kort utblick över Kina- sett ur
ett sko gsindustriellt perspektiv"

Den globala konsumtionen av papper

och kartong uppgick 2001 till ca3l9
milj. ton.
Utvecklingen sedan 1991 motsvarar en

volymökning om 75 milj. ton och den
genomsnittl iga åxliga tillväxten under
perioden blev 2,7 Yo.

Den mest anmärkningsvårda
utvecklingen de senaste tio åren har ägl
rum i Asien, exklusive Japan.

Regionen, som domineras av Kina, har i
det n?irrnaste fbrdubblat sin
föörukning, vilket iir likamed en
tillväxttakt på ungefiir 7 'Ä omfuet.
Framforallt Kina har upplevt en stark
ekonomisk tillvtixt under hela 90-ta1et

som lett till ökad köpkraft och ökad
konsumtion. Förbrukningen av papper
och kartong har i stort foljt den
ekonomiska tillväxten.
Den kinesiska marknaden är efter USA,
vzirldens största marknad och har med
god marginal passerat Japan som
Asiens viktigaste pappersmarknad. I
och med inträdet i
vzirldshandelsorganisationen WTO
kommer den kinesiska marknaden
öppnas upp, en utveckling som
sannolikt kommer att gynna
papperskonsumtionen.
Den kinesiska pappersindustrin består
till största delen av små pappersbruk
med orationell tillverkning och
produkter i de lägre kvalitetssegmenten.
Produktionen i övrigt iir behäftad med
väldiga utsläppsproblem, men en

omstruktureringsprocess har trots allt
påbörjats och detta leder till många
nedläggningar, samtidigt som stor
kapacilglsutbyg gnad pl aneras o ch
mänga av dessa blir troligen satta i
verket.
Det kinesiska skogsbruket har i en del
områden täfihärt på skogama vilken nu
medfort att reskiktioner inforts {tir
ar.verkning. Restriktionerna leder
naturligtvis till begriinsningar i
massatillverkningen och nu ökar
massaimporten snabbt, främst frän
andra delar av Sydostasien.

Returpappersimporten är redan
mycket omfattande, diir den
vikti gaste forsörj aren åtminstone
hittills varit USA, men
importb ehovet forväntas öka
kraftigt. Denna stora expansion till
trots är skillnaden mellan
industriländer och utvecklingsliinder
sett ur konsumtionshäns eende

fortfarande väldigt stora. B etraktat
som per capitakonsumtion Zir

skillnaden i fbrbrukningsnivåer ca

12 ginger. Detta forhållande visar på
den stora potential som finns i dessa

regioner.
Bedömare påstår att40 Yo av des
globala volymökningen fram ti1l
2006 kommer att ske i Asien, en

ökning som i volym räknat iir lika
stor som den totala ökningen i
industriliinderna.
Utvecklingen i Kina lockar
utländska investerare.
Inom skogsindustrin har foretag som
exempelvis Stora Enso och UPM
Kymmene redan etablerat storskalig
produktion av finpapper, och
naturligtvis riktar även andra dela.r

av västerl 2indsk sko gsindustri
intresset mot denna snabbt växande
marknad.
Befolkningen i Kina uppgår till ca

1 280 miljoner människor.

(Källor Unfua,Jaako Pöyry och Holnen)

Anders Lid6n

Själv är bäste dräng
Vi skulle vilja uppmärksamma er att

är något fel vad gäIler brandskyddet
så hör av er till brandstationen. För
det handlar om eran egen säkerhet så

fiin änta er inte att någon allnan
upprnärksalnmar bristen, för det är

en klen tröst att skylla på någon
annan niir olyckan är framme. Som

en slutklän'r på cletta kan vi
konstatera att någon annan har inte
kvar sin anstiillning.
C'1as.se . Connl' och Sartkan

'-^.. '.,*. ...§
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Värt att Vårda: Arbetsmiljö

För mig är Värt att Vårda det samma som forbättrad
arbetsmiljö. Hur forknippar man Värt att Vårda med

Arbetsmiljö?
Under hur många år har det inte tjatats pä att vära
produktionslokaler varit gråa och trista, svarta golv
och gråa vdggar med som tilisammans med undermålig
belysning ansträngt våra ögon. Hur ofta har det inte
tagits upp på skyddsronder att det är en allmän
oordning på våra arbetsplatser. Där oordningen är det

som varit den främsta orsaken till olycksfall och

tillbud. Hur ofta har vi inte fitt höra att det inte funnits
pengar till att rusta upp lokaler och fabriksområdet,
hitintills har det varit ganska lågprioriterat. Givetvis
finns clet undantag. Men om man nu vill generalisera

1ite.

Därför är det med glädje jag ser att Hallsta ska bli ett

World Class bruk. Vi ska aldrig mer behöva tjata om
så sjäh,klara saker som att det skall råcla ordning på

arbetsplatsen. Aldrig mer ska vi behör,a tjata om att

rusta upp trista lokaler där människor formodligen
skall jobba i flera år framåt. Aldrig mer ska vi behöva
säga till om att bullerfrågoma ska ha en hög prioritet.
Därflor måste det bli en självklarhet att vi fär rätt
utrustning och florutsättningar för att klara av att göra

Hailsta till ett World Class bruk.

Allting kan ju inte göras på en gång utan får göras

undan 1ör undan och då är det viktigt att vi själva är

med och påverkar. Att vi påtalar brister, kommer med
törslag osv.
Det iir också viktigt att vi tar hand om clet som nu görs

och att vi alla hjälps åt att hålla det rent och snyggt.
Förutom att det är snyggt och rent så kornmer både

olycksfall, tillbud och bräncler att minska och clet är

albetsmiljö.

H.Å

Friskhet

På senaste skyddskommit6mötet togs ett beslut
som vi skall jobba med framöver. Det handlar
om friskhet och tanken med det är att vi ska må
bättre på jobbet. Syftet fu att reducera både de

langa och korta sjukskrivningarna som tenderm
att öka. (Som i sarnhälIet i öwigt). Förutom att

kostnaderna både fiir foretag och den enskilda
finns det också mycket lidande med i bilden.

Exakt hur vi skall göra vet vi inte fbr närvamade.

Men tanken är att på 3 seminarier i Folkets Hus
(vecka 44, 45 och 46) är att skyddsombud,
arbetsledare och chefer ska diskutera fram ett

antal punkter som skall ligga till grund fi)r en

handlingsplan på hur vi skal1 gå vidare. Vi ska

diskutera utifran vad individen själv kan göra,

vad chefen kan göra, vad gruppen kan göra och

slutligen vad kan fiiretaget göra.

Med friskhet menar vi inte att alla ska ut och
springa i skogen. Friskhet kan vara så mycket
mer, fi möjlighet att studera, prova på andra
jobb, fä tillgång till gym och badhus. Ja listan
kan göras hur lang som helst.

Jag vill att aTla nu hjälper våra skyddsombud
med bra id6er till dessa seminarier. Ge dern

forslag att ta med sig, som ni diskuterat fram
inom arbetsgruppema. För meningen med detta

är att id6erna skall komma fran botten och inte
toppen. Vi själva borde väl veta bäst vad som

skall göras for att vi skall må bättre!

Ps: Olycksfallsstatistilc komnter i nästa nLilntner

ct,- PM. Ds.

H.Å



TIPSTIA

FRÅGA 1

Vilket av dessa personer bär namnet på en bevingad

dryck ?

FRÅGA 2
Naket övergångsställe ?

FRÅGA 3
Om 5 krukmakare gör 5 krukor på 5 minuter. Hur
många l«ukor gör då 10 krukmakarcpä 10 minuter

FRÅGA 4
Om du låter din klocka gå tills den blir två, kan du

då sälja en klockan tre och ha en kvar Zindå?

FRÅGA 5
På ett anslag på Vallen stod skrivet "Seger eller

nederlag firas utan sprit". Vad sa den törstige lagle-

daren då?

FRÅGA 6
Du blir bjuden på en stor galamiddag, där man som

det heter skall hälla på etiketten och uppträda däref-

ter. Under kvällen blir du bjuden på vitt vin. Hur gör

du for att uppfrlla ovanstående krav ?

FRÅGA 7
Vem av tre nedanstående kan man tr har en hund

i bilen?

FRÅGA 8

En frisör som tagit pension kan inte klippa hår

längre. Varfor?

FRÅGA 9
Fredagsproblem efter torsdagens bruna bönor

FRÅGA IO

Hur många ben har två stolpar?

Ett Ord På vägen
'Att skjuta upp saker till morgondagen,
ittnar om en stark framtidstro."

x Svante

2 Gabriel

1

x
2

Barbro
Elenor
Viktor

1

x
2

30
20
10

1Ja
x Nej
2 Endast i skogen

I Vi spelar ändå

x Vi fikar istället
2 Vi spelar 0-0

I Dricker ur flaskan

x Dricker ur ett smalt högt glas

2 Driker ur det lilla breda gl

I Droskbilen med lyset På taket

x Ambulansen med siren På

2 Polisbilen med blått ljus.

I fu for gammal

x Lagbrott
2 Det går inte

1 Sillgratin
x Fisklåda
2 Hummersallad

116
o)

21

E
\, a
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Ett Försäkringsfall i verkligheten.

Faktaruta.

GF 150 ingår i medlemskapet.

GF 14100 iir en fackligt
tilläggsfiirsiikring som kostar f.n. 7 3

kr/månad, det åir en

olycksfallsfiirsåikring som även
innefattar gruppliv med sjukkapital.

AGS ersätbringen är en facklig
avtalsfilrsäkring, denna ersätkring
utbetalas t.o.m. 360 dagen i
sjukperioden 

u.E

Gunilla har haft en kostnad for GF
14100 på 876 kr helår, hade hon inte
hafl denna forsäkring så skulle hon inte
ha fätt ut olycksfallskapital samt
sjukkapital 1.

Vid ev. frågor ang. fiirsäkringar ta
kontakt med avd.exp . 011 5 -26390.

U.E

En berättelse av Gunilla Väisänen.

Detta fritidsolycksfall hände i januari månad

200l,jag och min man var ute lor att ta hem
ved. När vi skulle dra upp en stock med
vajerspel, så hakade stocken i en rot.
Därmed fick stocken ett kast, jag var päväg
bort från stället, hade ryggen emot så jag såg

inte vad som skulle hända. Stocken kom
med en sån kraft och slog mej över vänster
ben och knä, så jag ramlade omkull och
stocken drogs över båda mina ben. Var till
akuten men då hade inte swllnaden börjat,
så läkaren sa att det kommer att gå över
inom en vecka. På kvällen var mitt högra
ben sr,ullet och blev blåsvart. Var
sängliggandei2 veckor och min familj frck
hjälpa rnej med allt. Nu har det nästan gått I
% år efter skadan och jag är forlfarande
sjukskriven, jobbar halvtid från november
månad 2001.

Friin lorsäkringen GF 150 har jag {ätt
akutersättning på 2.214 kr samt från GF
14100 ett olycksfallskapital på sammanlagt
40.932 kr. Från AGS ersättningen har jag
ffitt en summa
på 10834 kr.

Eftersom AGS-ersättningen upphör efter
360 dagar är det tur att jag hade tecknat GF
14100 eftersom man ftirlorar inkomst vid
längre sjukskrivning.

Om jag har bestående men 2 är efter skadan
så kan jag dven fä invaliditetsersättning
utbetalt.

Eftersom jag även har varit sjukskriven 540
clagar sammanhängande, så komrner jag att
fä sjukkapital 1 rned sulnma 1 1.086 kr.

ncdtecknat av UE"



tto vägen
n gång när du känner clig fullärd,
n gång när c1u nirtt livets hojdpunkt,
n gång när du tycker att clu är bättre än de

,esta,

n gång när du känner att tomrummet efter

ig aldrig kan fyllas, gör blått så här, och di

inne blir stilla och ödmjukt.
ag en kanna fyll den med vatten.

tick ner din hand i vattnet och lyft sedan

pp den igen.
t hål som din hand lämnar efter sig i

attnet är måttet på hur mycket du kommer

-tt saknas.

bu ka, plaska så mycket du vill medan

lhanden är i vattnet och du kan därvid
l*rrudko*ma vågor.

en upphör du bara en minut, så är vattnet

ika stilla som förut,
är något som gäller oss alla:

AD HELST DU SYSSLAR MED I
IVET-
ön nmr BÄsrA,

GLÖM NTE-
ERSÅTTLIG ÄR INGEN.

Vi på redaktionen vill tacka.
Grabbama på brandstationen
Anders Lid6n
Rogcr Berglund
Gunilla Väisänen
Och uppmanar även fler att fatta pennan och skriv

några trevliga rader. Kanske ni har varit med om

något roligt, trevligt eller kanske underhållande

som for oss övriga kan vara av intresse.

Ni kan ju även komma hit så kan vi hjä1pa er att

författa ihop någonting' Vi kan dven ornbesörja

mecl naigotlting att iijrfatta med.

i{rilsningar vi Pir retlaktionen

AETTIT TILLÄTET
SOM INTE ÄB TÖBSTUDET

I rysKLAND ÄR ALLT FÖRBJUDET
sOM INTE ÄB TTIUÄTET

r FRANKRIKE ÄR ALLT TILLÅTET
ÄVEN oM DET ÄN NÖBETUDET

r 5OVJET ÄB NLIT FÖRBJUDET
Äveru oM DEr Än rruuÄrrr

r 5VERTGE ÄR ALLT UNDER

svar ttpsflan'i
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i pä redoktionen cir:

Jookim Eriksson J.E
Börje Nordström B.N

- Hons Åhmon H.A
Ulriko Enlund U.E

Tommy Folk T.F
Morgon Widlund tu\.W

l-ennsrt Svenberg L.5


