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Jag vill önska er alla en GOD fUL och
GOTT NYTT ÅR

L.S

JUL SAMMANEAITNING
Så här års brukar det vara dags for en årssam-

manfattning. Vi kan se att bruket står väl rustat

infor framtiden
vilket ar bra, men ombyggnaden av PM 11 har

slagit
hårt mot våran produktionspremie, vilken vi
tillsammans med dom andra facken har tagit

*-pp med fiiretaget.En viss påverkan kan man ju
stå ut med, men inte hur mycket som helst.Min
forhoppning att klara av 2002 års lönefiirhand-
'ing innan februari månads utgång, verkar inte

*varainom 
räckhåll, ändå så startade vi tidigt,

men det kan hända att vi får i högvzixeln på

slutet, men det är som det sägs"bäst med två

fiirtango"
En sak som dök upp under äret år bemanningen
på blocken, när någon påstår att det finns en

ny bemmaningsplan, så stämmer det bara på

NYA PM 11 ingen annastans på bruket. Påstås

något annat så hänvisa till mig, sä får den som

kommer med det påståendet forklara flor mig
vilka frirhandlingar som har resulterat i ny bem-

"raningsplan, eftersom jag inte kan komma på
-någon.

För att inte binda ris åt egen rygg så var noga

med att hålla bemanningsplanen.

*iom ihäg att TRAINEE är ute for att lära sig,

inte ersätta någon som är borta
Något jag uppskattat åir rundturer på bruket for
att träffa medlemmar, men fiir att jag går runt
så innebiir det inte att ni ska sluta gäpäavdel-
ningsmötena.
Styrelsemedlemmar och andra fortroendevalda

fiirväntas deltaga på avdelningsmötena plus alla

övriga medlemmar, kom ihåg att facket blir inte

starkare en vad vi gör det.

När jag skriver det här så känns det avlägset,

men vi forhanlar om sommarsemestern, vi är

nära men inte klara.

kFu
whe? f h



Taget fran Dagens Arbete 2001-10-29

Allt fler sjuka inom Pappers

Nästan var 25ö pappersarbetare går i dag sjukskriven
mer tin 365 dagar. De langa sjukskrivningarna har
fordubblats sedan 1997 och det bäddar for högre for-
sZikringspremier i våra fritidsfijrsäkringar, säger Pap-
pers kassör Robert Lundberg. Idag omfattas 24000
yrkesverksafilma medlemmar av fritidsforsäkringarna
GF 14000 eller 14100. Den forstn?imnda forsäkringen
är ett obligatoriskt avtal som gäller alla medlemmar i
en avdelning och har en månadspremiepä 57 kronor.

. 2", andra forsåikringen kan tecknas individuellt med
-en premie pä 66 kronor. I båda fallen gäller att pap-

pers som fiirbund tecknar ett principavtal med Folk-
srrn, men att det iir avdelningama som tecknar fiir-
"'äkringen åt medlemmarna. Siffror från riksforsäk-

vringsverket (RFV) visar nu att antaletlångtidssjuk-
skrirrna ökar i i landet. Det gäller for både kvinnor
och miin, ung som gammal. I hela riket finns över
100000 individer som är sjukskrivna mer än 365
daga4 säger Robert Lundberg. I pappers handlar det
791 medlemmar,3,3 procent avmedlemmarna. Det
här fär effekter på fors?ikringspremierna. I fritidsfor-
s?ikringen ingår sjukkapital som ger ersättring efter
365 dagar och den delen har ökat kraftigt. Nästa

år tvingas vi höja premiema till 63 (GF 14000) res-
pektive 73 kronor(GF 14100). Och mer kan det bli.
Stannar inte utvecklingen av, kommer premien att

öka med ytterligare 20-30 kronor per månad och
-nedlem. Det är inte så att forbundets ekonomi drab-

-bas. Däremot finns det många avdelningar som beta-

lar delar av av premien åt sina medlemmar for att ge

ett litet "mervärde" åt medlemsavgiften. När pappers
+ecknade avtalet med Folksam 19771äg de inbetalda

*premierna, i den delen som ger ersättning vid lång
sjukskrivning, på drygt fyra miljoner kronor medan

tre miljoner betalades ut från forsäkringarna. Året
efterhade den summan stigit till åtta miljoner medan

de inbetaldapremierna var oftir2indrade. I år går det
in Sra miljoner i premier medan de utbetalda belop-
pet hamnar i nivå med {olåret-l6 miljoner kronor!
Kostnadsökningen till trots att är det mest tragiska
de bakomliggande orsakerna till att så många behö-
ver sjukskrivning, säger Robert Lundberg. Eftersom
arbetsolyckorna inte ökat måste orsakerna sökas i
arbetssjukdomar (till exernpel nacke och rygg) och

det som vi kallar utbrändhet. Vad säger pappers

lemmar, som f;ir sjukkapital fran fritidsfirrsäkringen,
ökat från 197 till79l pä fyra är? Det iir krassa siffror
och bel«äftar det vi hör ute på avdelningama om
att langtidssjukskrivnin9arna ökat. -Jag är egentligen
inte sihskilt fiirvånad. Varfiir skulle våra medlemmar
vara annorlunda mot öwiga Sverige? För att möta
utvecklingen har pappers och arbetsgivarna i Sko-
ogsindustrierna genomfiirt en enkät ute på ftiretagen
fiir att kartlägga hur foretagshälsovården fungerar.

-Vi ordnar också gemensamma konferenser kring
friskvård och båda sakerna var ett resultat av den
senaste avtalsrörelsen. Micke Jansson berättar också
om ett projekt uppe i Norrsundet diir man fiirsöker få
bukt med långtidssjukskrivningarna med gott resul-
tat. Ett samaöete mellan fursäkringskassa, fiire-
tagshälsovård och rehabilitering. Den hiir niira kon-
takten har gett bra resultat och sjukskrivningsnivå-
erna ligger där på 3-4 procent mot 5-6 procent på
riksnivå. Åven i Fors jobbar man på ett bra sätt
med frågan, men därman ännu inte uppnått safirma
samma effekter som i Norrsundet.

GöranWiderberg DA 
J.E

arbetsmiljöombud Micke Jansson om att antalet med-



Vet du att du har rätt till en medlemskvart?
Du har som medlem rätt till en genomgång av ditt
ftirsäkringsskydd med någon av yära Försäkringsråd-
givare.
Vi kommer att gäigenom medlemsfiirsåikring och
trygghet genom facket samt tilläggsfiirsiikringa

J.E

\- Om att anmäla sig till Kurs

NZirman anmält sig till en kurs så iir alltid anmäl-
ningen bindande. Vi har på senaste tiden fätt en

massa avhopp fran diverse olika former av kursverk-
samhet. Detta tycker vi naturligtvis är beklagligt, vi
har även noterat olika angivna skäl till avhoppen. Vi
har även hört medlemmar som trott att deras kursan-
mälan varit bara en så kallad intresseanmälan. Det
vore ju bra om man hade lite framfiirhållning samt en

blick i sin kalender när man anmäler sig till kurser.
När man drar ihop folk ftir att skapa en kurs så

är det en väldig planering, som sätter igang man
måste boka upp lokaler, personal som leder kursen

lqarrrt uppbokning av övernattningsmöjligheter. Samt
att man måste fä ihop deltagare för att kunna fä igang
någon kursverksamhet. Varje kurs måste ha ett visst
mtal deltagare fiir att kunna genomfiiras samt att man

i*-,ka kunna få någon ekonomi i det hela. Med for
många avhopp kan leda till att kursen kanske inte
kan genomfbras på grund av deltagarbrist. Samt att
man måste avboka alla kursinblandade. Och dethär
om att fi ett hastigt avhopp på grund av något, att
man måste rapportera till AVD 68 tel 0175-26390
så vi hinner att avboka ditt kursdeltagande detta

för att eventuellt kunna hinna fatag i en ersättare

för dig. Samt att avdelningen i såna fall hinner
att avboka kursdeltagandg Det åir ganska stora
pengar man lägger ut for utebliven studie. Dom
pengarna skulle kännas bättre att kunna lägga
på någon som är mera intresserad av attha
någon form av utbildning.

J:E

Hösten.

Vi är inne i en tid då det är mörkt när man går till
jobbet och mörkt när man går hem. Vissa jobbar
så till, att man inte ser dagens ljus många minuter
per dag. Allt pendlarmellan §la, töväder, soliga
stunder och snöslask. I trafiken blir allt en iinda
röra när fiirsta snön kommer, man kan tro att det
iir forsta snön överhuvudtaget som kommit på vår
jord. Samma sak är det med elströmmen. Höststor-
mar kommer ju vartenda år och redan vid fiirsta
vindpust blev ett stort antal abonnenter utan el. Vi fär
hoppas att det iir vindstilla resten av hösten och vin-
tern for annars kan det bli dyrt eftersom vissa elbolag
hm utlovat 1000 kr till kunder som fär strömlöshet i
ett dygn. Men hösten har också sin charrr. Först av
allt så är ju f;irgrikedomen i lövträden en tavla utan
like, som betraktare kan man faktiskt tappa andan.
Dofterna från den fiimrthrelseprocess som påbörjats
är starka och ger ett facit över året grönska. Allt
mbete i jord och trädgårdar går ut på att ftirbereda
marken fiir en vintervila. Nu börjar också tempot att
trissas upp infiir det stundande julfirande och nyårsfi-
rande. Egenfligen ett komplett vansinne, men iindå
lika varje år. För alla som kZinner årstiden som jobbig
och deppar skall veta att om 4 månader så är våren
i annalkande och hade vi ej gått igenom höstens
mörker så kanske vi ej uppskattade vårens pånyttfo-
delse lika högt som nu. Å1.

lemskvartarna kommer forhoppningsvis igang
ebruari-Mars. Återkommer om tider och plats

när vi vet mer. För mer information kontakta

26582 Joakim
26390 Ulrika

Våra forsäkringsrådgiv are är

Joakim Eriksson
Börje Nordstöm
Taisto Hautala
KentAndersson
Agneta Sundblad
Persson
Roger Berglund
Conny Hedin
Hans Åhman
Lennart Svelrberg
Bo Andersen
Ulla Strandbergh
MorganWidlund
Monica Lundell
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E fto en ganska rörig höst lackar det mot jul i
Dhu*rren. Skanska fick ju lov att läggaom en av

körgångarna i magasinet eftersom de misslyckades
med att ffi den jiimn vid läggningen frrra året. Denna
omläggning gjordes vecka 43 niir pappersmaskinerna

stod och rullarlaget inte körde ut några nya rullar i
ladan. Utlastningen pågick dock som vanligt och vi
fick lov att ta omvägar kring den nylagda körgangen
hela veckan.

, fvår serie "Fåglar i hamnen" har nu vi kommit fram
-ltiI Hägern (Ardea cinerea). En sådan har hållit till

kring lastbåtarna i höst. Särskilt vid båtanlöpen spat-

serade den omkring i strandkanten och på barackta-

, et. Småfisken, som rördes upp av propellrama, häg-*rade 
väI.

Ll'amnklubbens årliga go-carttävling gick i är av
I Istapeln på en ny bana eftersom fiiretaget Race-
Town flyttat fran Upplands Våisby in till Stockholms
City. Den nya banan var både l?ingre och roligare
att köra. Guldet och silwet gick liksom förra året
till GörgenYtterberg respektive Jari Stvrman, medan
bronset i år gick till Ingernar Frödin. Efter tävlingen
iqtrggs middag på Tre Remmare.

I ven i Hallstamästerskapen visade kajen fram'
fLfiitterna. I segling vann hamn-lage! med Janne

Carlberg som skeppare, en överlägsen seger. Och
Björn Mattsson vann orienteringens A-klass.

, { fi har nu testät att lasta fiirjorna ett antal ganger
'* V med mafivagnar. Eftersom systemet iir betydligt

mer osmidigt och platskrävande iin det gamla syste-

met med ormvagnar, tar det liingre tid att genomfora

, n lashring. Diirför använder vi traktorer och orm-
*vagnar 

när det är brottom, vilket det nästan alltid är.

pn dag upptäckte vi en stor grop vid strandkanten

I--rutanör 1 958 års magasin. Vi undrade vad det var
och plötsligt stod det en stor pålkran och dunkade i
gropen. Det visade sig att det skulle byggas ett kyl-
vattenintag fiir nya PMll dåir. Projektet kommer i
högsta grad alt beröra oss genom att man skall för-
stiirka och öka antalet pelare i magasinet. Hallsta-
MAX visar sig alltner vara ett överraskningarnas
projekt.

BN

Fackli g-politi sk utbildning

Avd 68 kommer den20 februari att anordna en l-dags
kurs i frågor som har med den fackligt-politiska sam-
verkan att göra. Till den dagen kommer vi även att
bjuda in andra fack i kommu-nen.
Vi kommer att diskutera vilka politiska frågor som är
viktiga att driva ur ett fackligt pers-
pektiv ochhur vi kan driva dem.
Under dagen kommer vår lorbundsordförande Sune
Ekbåge att medverka, liksom kommunens
riksdagskandidat Jan Emanuel Johansson.

Om du dr intresserad av den fackligt-politiska sam-
verkan och kanske rent av vill göra en insats under
valåret 2002 ar du välkommen att delta i denna fräff-
Kursen äger rum på Folkets
Hus i Hallstavik onsdagen den 20 februari och vi vill
ha din anmälan senast den 14 januari.
Ring Ulrikatel2639A. Väl mött!

Roger Berglund



Trafikkaos.

V. 43 så hade vi mycket entreprenörer igång när
fabriken stod still i fyra dagar. Allt fiirlöpte med
belåtenhet och jobben flöt tydligen bra både fiir vårt
folk och de främmande jobbarna, efter vad det sagts

från flera hå11. Men en sak blev så kaotiskt som jag
befarade innan. Trafiken. Bilar och bilkörning blev
ett enda kaos. För det forsta så parkerades det överallt
och hur som helst. Man parkerade framfiir portar
och även framfor dörrar som vi anser bör vara fria
som nödutgangar.Till och med när loretaget lät sätta

upp skyltar med parkering foöjuden, parkerades det
rakt nedanfiir och diir omkring. Trafiken i öwigt höll
hastigheten som vida översteg den stipulerade hastig-

eten. Vissa bilar sågs åka fbrbi mitt fönster vid
!-6entralverkstaden 

såofta att dom har ej kunnat hunnit
med något annat. Till stoppet i slutet på janumi måste

det tas i med hårdhandskarna ftir att fä stopp på okyn-
es åkning inom området. Varfir måste detvara 5-6

Yilur från samma foretag med en gubbe i varje?
Problemet kan lösas om Holmens förstiirker Trans-
port tillf?illigt och kör in och ut med verktyg och
gods med truck, och gubbarna går till och fran arbetet

som vi andra gör. Vid uttransport av gamla PM l1
och intransport av nya så kommer det sdkerligen
bli så trangt att det ej går att ha 2A-3A bilar som

har parkeringsplats på området. Lika så kommer ju
strömmen av folk öka under arbetets gång och fir att
inga tragiska olyckor skall ske så måste bilakningen
inom området ööjudas. Sedan kan man önska att en

sån regel gäller i all framtid. Å.r

Angående brytande av semester.

Det iirmånga som har frågor samt funderingm angå-
ende brytande av sin semester. Vill h2ir påminna om
att nZir man bryter sin semester har man rätten att
sjiilv ha en såkallad Personlig firhandling. I den
fria fiirhandlingen är det viktigt attArbetstagare samt
Arbetsgivare är överens om ersättningar innan arbets-
passet utföres.

Vill också påminna om nrir Arbetsgivaren avbryter
din Huvudsemester,skall semesterspridning utdelas

fiir resten av din semesterperiod.

Vill Åven påminna alla skiftarbetare att deras

Huwdsernester Zir den forsta långa sammanhiingande
semesterperioden .

Vi ser ju även gärna att detbereds en möjlighet att
kunna forlägga ut ledigheter i samband med semes-

terperioderna så att dom som vill skulle kunna lösa
detta på ett bra och så smidigt sätt som möjligt, vi
vet att det är olika svårt att lösa runt om i fabriken.
Men har man bra rotation samt bra kompetens på
dom olika avdelningarna samt en GOD VILJA från
Arbetsledningen Tror vi att detta inte borde vma
omöjligt att genomfrra. Men givetvis måste ju som-
marjobbare till frr att möjligheten fiir ledighet skall
kunna beredas.En väl utford planering från både
Arbetsgivare samt arbetare är ju även det ett måste.

Observera även att ledigheten ?ir en ledighet och har
inget med själva semestern att göra

Vill även påminna om möjligheten att i samråd med
arbetsgivaren, kunna flytta sin 56 semestervecka och
kanske kunna fiirlägga den till huvudsemestern. Men
det krävs ju fortfarande att den tiden jobbas in.

Vi ser ju även att om man har for avsikt att ta
ut någon annan form av ledighet t.e.x atk, komp......
.Skall man säga till sin arbetsledning i god tid innan
ledighetsuttaget ska ske. J.E

J
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rNÅN BRANDBODEN

* Ett önskemål om att brandskyddet infiir kom-
*mande 

år, sätts in i ett tidigare skede i projektet och

det vardagliga arbetet.
* Samt att en och samma nivå gäller överhela

bruket vad gäller brand och säkerhet.
xVar rädd med ljusen annars brinner husen
* Sist vill vi päminna om översynen av era brand-

varnare. Till exempel kolla batteri och funktions-
prova med knappen eller nysläckt stearinljus.

Varftir inte prata med barnen om hur vi gör vid
brand.

Från oss alla till er alla en god jul och ett gott nytt
är-

I
l".

l,:,:

J,,,

BYGGNADS INFORMERAR
Vi flnns uppe i RÖDA VILLAN AVD 68

YGGNADS genom Lennart Eriksson

*d
atl

Conny Hedin, Claes Karlsson,Mikael Sandgren

WffiWffiffi*
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Hemförsäkring

Jag tror att dom flesta som är medlem
i pappers vet om att vi har en hem-
försäkring som ingår i medlemskapet,
Skulle det hända något så tar vi
det för givet men hur många skulle
glömma att ta en om det inte ingick
i medlemskapet. Jag vet att det är

några som säger att det är bättre
att teckna en individuellt men den är
dyrare och att det är en beloppstak
på lösöret 'tärde ca 6OO-7OO'.J är". Pä
nappers hemförsäkring finns det inga

r*reloppsgränser för lösöre. Dessutom
ingår ett reseskydd under 45 dagar.
Jag har pratat med Mikael Utby hur
han gjorde när det brann hos honom

och ställde lite frågor.

Skulle du haft en hemftirs2ikring om du inte var med
i facket?
- NEJ: det är inte det forsta man tänker på.

När ditt hem brann visste du om att du hade en
hemfirsäkring ?

- Jagvisste om attjag hade en genom facket.

Vem hade talat om det for dig?
- Genom information från facket.

V-ick du den hjälpen som du hade förviinta dig ifrån
facket?
- Ja, efter branden så gick jag hera till en kompis

som iir forsäkrings rådgivare ock vi ringde folk-
\-' sam jour.

Hurblev du bemöt av fiirsäkringsbolaget ?

- Först så var dom riktigt trevliga, sen fick jag
en skadereglerare som var allmänt grinig och
tviir. Det vi bråkade om varmöblerna som var
rök skadade. Han sa att det skulle gä att sanera

röklukten ifrån möblema men till och med sane-

rings firman sa att det inte skulle gå. Efter
mycket om och men så löste det sig.

Vad tycker du iir det bästa med hemforsiikringen ?

- Att den ingår i fackfiirenings avgiften man behö-
ver inte tänka på att man har en.

Vad tycker du har varit negativt ?
- Jag tycker att samarbetet har varit dåligt mellan

saneringsflrman och fiirsiikringsbolaget.

Har du funderingar om din hemfiirsiikring sä kontakta
en forsäkringsrådgivare eller fack expeditionen.

M.W

D ri ftkl ub b + s ki ft s chem akom m i tt en

Här kommer några rader från Driftklubb och
skiftschemakommitten.

Som ju alla vet hm vi genomfiirt en röstning om rul-
lande semesterschema. Drir resultatet blev 287 for och
113 emot. Just nu håller Förhandlingskommitten AVD
68 på och fiirhandlar med företaget runt detta. Vi vill
ju ha till en bra lösning så att de allra flesta åindå

blir nöjda. Men detta kommer vi att återkomma till
med mff information. Sen vill vi än en gang trycka
på detta med att det åir jätteviktigt att skiftschemakom-
mitten fär in fiirslag och ideer på olika lösningar. Vi
tar tacksamt erhot alla fiirslag och lägger ut dessa
på vår hemsida så att alla medlemmar kan gä in diir
och tycka till. Det är väldigt bra om örslagen är
forankrade hos mer än en medlem. Tveka inte heller
att ta personlig kontakt med någon av oss ,för vi är
faktiskt till för er skull. Vi som jobbar med detta 2ir om
någon missat det.

Alexandar.Srndovic sk 2 PM2

Jaana Kuusisto sk 2 PM3

Peter Nilsson sk 2 TMP

Ulla Skandbergh sk 5 EMB

Hans Svenberg sk 6 MER

Anne-Maj Hammar sk2PM2

Ull a Strandb ergh Drift klubben och skift schemakom-
mitten.
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SKYDDSOMBUDSKURS 27 ianaari - 1 februari på Runö.

vänder sig till skyddsombud som gått BAM och Miljökursen.
Anmälan snarast, senast ftire jul.

.*,TRESS OCH UTBRIiNDHET 4 - 7 februari på Runö.

I fiirsta hand ftir skyddsombud men även andra ftirtroendevalda kan
i mån av plats fä gä. AnmäIan senast 4 januari.

20 februari Folkets Hus - Ifailstavik.
Vänder sig till medlemmar som är intresserad av den fackligt-politiska
samverkan samt kanske vill göra en mindre eI större insats i valrörelsen

2}L2.Medverkar gör Sune Ekbåge (Pappers ordf) och Jan Emanuel
Johanssonr "Robinson-Janne" (riksdagskandidat för s).

Anmälan senast 20 januari.

MILJÖKURS 5-7 mars (steg I) + 18-20 mars (steg II), troligen i ÄlY-

karleö.
Vänder sig till skyddsombud som gått BAM.
Anmälan senast mitten av januari.

YACKETS GRUNDER. LO-distriktet genomför 5 kurser under våren;

# 18-20 mars
+ 2-4 april

'*-\ l9'Ztapril, helg
# 6-8 maj, externa
# 13-15 maj
Kursen riktar sig till ungdomar upp till ca 30 år och som viII veta lite mer

om vad facket är och vilka id6er fackfiireningsrörelsen har.

Kursen äger rum på Annebergs kursgård i Nacka.

Anmälan sker i god tid, ca3'4 veckor, ftire kursen.

EACKET & POLITIKEN. Är en fortsättningskurs på Fackets Grunder.

Under våren går fvå kurser på Anneberg;
# 6-8 mars
# 10-12 juni Roger Berglund

ffi



Ta emol nya försleg pä skiftschematlrån
en eller några skiftgäende medlemmar

B ehand h förs lag et tek niskt

{om det b eh övs)

Distribuera samma tillalla berörda medlemmar via:
lnlob ladet
w* * .avdEB.com
P app ersm agasinet

Ta emot alla inkomna svflr och utuärdera dem

lnfo rm e ra a lla sk iftg å en d a om res u halet

D isk utera lö rslaget m ed arbetsg ivaren lnform era lörs lagsställaren att fötslaget
inte väcker iniresse hos medlemmar

Avdelnin g 68 lö rhand lar

nr ed bolaget

Arbels givaren godk änn er ej

fö rslagel
Arbetgiuaren godkä nner lö rslaget

lnlorm era alla rn edlem ar

orh förslagsställaren
F örslaget b lir accepterat genom

storm a joritets g odkän nand e

eller
om töstning en

---?'

/
VILANDE VATTEN
(AVSAKNADENAV
Dom vilarnu,
Dina Vatten.
Ja inte en enda krusning
Kan mina ögon ens ana.

Men om jag kunde
Loda Dina djup...

ETT LOD....)

Erik Asteving



Organisationsschema

U lla Strandbergh

Skiftgåendemedlemmar
i avdelning 68

Driftklubben

Skiftschem ako mmittån

Hans Svenberg
Angcentralen

Anne-Maj Hammar
PM2

OM skiftschemaenkäten

Vi inom skiftschemakommittön tackar fir visat

intesse for alla inkomna enkäter.

Vi har fätt in ca200 enkätsvar som vi har redogjort

på dels wä Q) träffar i Folkets hus dels kommer

redogörelse i pappersmagasinets folj ande sidor

i Skiftschemakommitt6n
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Vad har fungeratbra?
SOMMARKORNINGEN 2OAI

o Ledigheten mell an 7 dagar.
o Flera chanser till vackert väder.
o Inte lika arbetsamt.
. Mindre stress och mindre jäkligt.
o Inte så trött när hösten kommer.
. Mer ledighet på sommaren.
o Sluppit de korta ledigheterna som

man sov bort.
Mycket piggare.
Det bästa som hänt sen 1915.

Inte så intensivt.
Låttar e att klar a bem anning en av

skiftlaget.

o Kroppen mår bättre.
. Olycksfallen har minskat.
o Ledig varannan helg.
o Schemat var bra men.
. Mycket piggare på örmiddags skif-

tet
o Man har varit ledig juni, juli och

augusti.
, Inte lika trött.
o Socialare både hemma och på jobbet.
o Slippa snabba byten mellan natt och

formiddag.*. 
Känt sig som människa.

o Ledigheten varit utspridd.
o Lättare ställa om dygnsrytmen.
. Fysiskt, Psykiskt, Mentalt. Allt har

varit jättepositivt.
. Ldttare att jobba under sommaren.
o Har ffiu träffat barnen under deras

sommarlov.
. Gjort ett bättre jobb pga. Varit mer

utvilad.

Ovriga synpunkter.

Bättre lösning på schemat.
Fyra veckors stopp som tidigare.
Skulle Yara bra med lite mer samman
hängande ledighet.
Önskemål om att jobba utfyllnad på
fem dagars.

Skifta sista natten mot att em skift.
Alla borde fä mojlighet till samma
ledighet som under älgiakten.
Företagsledningen skall se till så att
man ffir sin semester 4 veckor.
Helt otroligt att man skall behöva
rösta bort sin semester fibr att man
skall orka med att arbeta.
Semesterspridning när man jobbar
extrapå ll dagars.

Efter ett visst antal år som skiftarbe-
tare skall man ha längre semester.
Personli g semesterutläggning.
3 Veckors stopp.
Arbetscykeln börjar med natt istället
ör frn.
Om det finns möjlighet aff ändra
schemat 1l till 14 dagar.
Det allra bästa vore att sätta till ett
skiftlag extra på sommaren.
Jobba flera dubbelskift ftir att fa
längre ledighet.
Putte Åhmans forslag.
Företaget går så bra att dven skiftgå-
ende personal måste få möjlighet till
riktig semester.

I

I

a

a

a

a

I

I
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Vad har inte fungerat bra

SOMMANTÖNNINGEN 2OOT

Det allra tokigaste attman började
med att sova på semestern.
Att man började på en fredag.

Problem med att hyra stuga.(lör-lör)
Vid personal brist 1.2 och 16 tim

skift.
Svårt att resa bort eftersom lediga
tiden inte räcker till.
Svårt attratta sin semester efter
övri ga fami lj em edlemm ar.

Motviljan från blockchef att bevilja
ledighet under sommaren
komp, ATK.
Mycket ny personal (ovan).
Att komma ifrån arbetet en längre
tid.

t Jobbigt att arbeta extra for att fä en

längre samman hängande ledighet.
t Ingen riktig semester.

i Man har inte fätt ledigt trots att folk
funnist.

o Svårigheter med samordning.
.*-, Ledigheten for kort.
t Den sönderhackade semestern.

r Att örklara for vänner att man rostat
bort semestern.

Ledig bara 11 dagar.

Kompisskap med arbetsledare ger

längre semester.

Personal brist, trycker på mer över-

tid, svårt att säga nej.
Ingen ordentlig semester med famil-
ien.I Iäget har fungerat

Dåligt med ersättning vid bryten
semester.
Hinner inte bli utvilad.
Sjukskrivningar,

skiftschemakommitt6n
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Motionera till Pappers kongress
DU som enskild medlem kan och har möjlighet att
skriva en eller flera motioner till Pappers

kongress. Att skriva en "motion" låter kanske både

krångligt och avancerat. Men en motion är

inget annat än att skriva ner en synpunkt man har och
avsluta med ett fiirslag "diirför vill jag
att ..."'.
Normalt brukar man säga att en motion innehåller tre
avsnitt; Först en rubrik om vilket ämne det gäller t ex

sänkt pensionsålder, sedan nägra synpunkter på vad

man tycker t ex att
man bör s?inka pensionsåldern dåirfiir att de flesta

iindå inte orkar arbeta till 65 år och att man

5ör ge ungdomar chans att komma ut i arbete, till sist

**- iver man sitt krav (forslag) t ex därbr vill jag att
pensionsåldern snarast siinks tlll62 år. Svårare än så

2ir det inte.
Fatta nu pennan och skriv ner din åsikt och lämna

1*_lan in fiirslaget (motionen) till fackexpe-
ditionen.
Man kan skriva en motion om vilket iimne som helst.

Här några exempel på tidigare motioner:
höjda ob-ersättningar, bäthe barnomsorg, roj bort
skog 25 m på var sida om landsvägarna,rätt
till tjänstledighet for kulturellt arbete, bilbarnstolar i
bussar. Som sagt - det iir &itt fram att forslå nästan

vad som helst.
Två villkor måste dock uppflzllas: 1. Motionen måste

behandlas på ett avdelningsmöte och
2. darfor måste motionen vara inlämnad till facket

senast den 14 apd,l20A2 fiir att kunna be-

handlas på styrelsernötet dagen efter.

\-ppers Zl:a ordinäie kongress äger rum i Stock-

holm mellan den29 augusti till den I sep-

ternber. Då kommer avd. 68 attnårvaramed ett antal

:mbud (fordelningen mellan avdelnin-

\_.ma är inte fiirdig än), någon inbjuden gäst samt

kanske nägravanliga besökare (rekom-menderas).

Totalt iir det 200 ombud på kongressen.

Vi återkommer med mer information i Pappers

Magasinets vårnummer.
Roger Berglund

Drömgardinen
En varsam
Och fiirsiktig fiirsommarvind
Gör mjuka vågor
I hennes drömgardin
Men verklighetens ståIstorm.,......

ErikAsteving

Källa : Lars Burman, Yrkesinspektionen. Topp

TÅUDIG FRISK VID FÖNSTRET
Skaffa fiinsterplats på jobbet - och må bättre. En
studie som gjorts av Thor§örn Laike och Rikard
Kiiller på miljöpsykologiska enheten vid Lunds rmi-
versitet visar att vi behöver dagsljuset. De säger
att man ska inte sitta längre bort från fonstret än

två meter. Studie pekar att avsaknad av dagsljus
leder till såimre psykisk och i vissa fall även siimre
fysisk hälsa. Mörkret under vinterhalvåret påverkar
oss negativt. Och vi behöver det li1la dagsljus vi kan
få firr att må bra. Artificiell belysning kan hjiilpa till
men inte ersätta dagsljuset. Åven grådisig och mulen
decemberdag är ljuset nästan tio gånger starkare än

vad vi fär om vi sätter upp27 stycken 35 watts
lysrör på en tio kvadratrneter stor yta. Får vi inte
tillräckligt med ljus blockeras inte melatoninproduk-
tionen - sömnhormonet - utan det "läcker" ut under
dagen. Det fär till foljd att vi kiinner oss trötta och
h?ingiga. Och nåir det har läckt hela dagen drabbas

vi av insomningsproblem på kvällen, i de värsta fall
drabbas vi av klinisk depression och blir väldigt
dåliga. Dåligt ljus på arbetsplatser är ett problem och
det är något flor arbetsgivaren att tänka på!
Det här är symptom på att du får fiir lite ljus :
. Hiingighet .

. Sömnrubbningar
o Okadinfektionskiinslighet
o Koncentrationssvårigheter
o Ögontrötthet
o Huvudvärk
o Värk i nacke och skuldror
r Asocialt beteende
o Viktökning

Aleksandar Smdovic

LÅGSYNTHET
VAD DU SER
Ån nNoasr EN DVÅRG
SOM ALLTID ÅR TÖR ITTMT.

VAD SOM OÅRBTUOTALDRIG NÅNSIN SER
Än sN MAN
ocH EN lu.,mrusra
SOM FÖRSOKER
AIT STÅNDIGT STP-q.CKA PÅ SIG
FÖRATT UPPNÅ
OCH FÖRVERKLIGA EN DRÖM.

ERIKASTEVING



UppsnappatPä Internet

r*- Min id6 är att infiira 9-dagarsvecka. V?irldens m?in-

niskor behöver fler vilodagar. Detta kan kanske verka

svårt att genomfora, men med ett starkt engagemang

kan det gå.
u Hur ska man etablera koncePtet?

Man börjar genom att infiira fiirslaget på de stora

fiöretagen, detta drar i sin tur med sig de små fbreta-

gen. Viinsterpartiet skulle kunna ta med forslaget i
sitt partiprogram och d?irmed har man nått ut med

budskapet på den politiska nivå. Sedan får man ta

hjälp av andra till att frrsöka övertyga olika länders

ledare. Man lanserar konceptet stenhårt på nätet, på

alla språk. Därmed skaffar man sig anhängare globalt.

Hur ser den nya veckan ut?
Min nya vecka ser ut på foljande sett: Måndag,

tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, tonn-

dag och konndag.

. Jobbar fem dagar,ledig *tatv 
Fördelen med att inte korta ner arbetstiden är att man

ligger kvar på sarnma löneläge, men man ffir två extra

dagar attvaraledig.

\_ Minskar stress!
I och med att vi lever ett hektiskt liv med alltmer hård

arbetsbelasbring vilket ofta leder till stressrelaterade

sjukdomar så Zir tonndag och konndag en ypperlig

lösning på dessa problem. Tjugohundratalets män-

niskor behöver tid att vila. Tonndag och konndag

skulle minska utbrändheten avsevärt.

Mer tid till familjen!
Med tonndag och konndag fär man mer tid över till
familj och vänner, och det iir väl allas önskan?

Samma lön!
Fortfarande fem arbetsd agar : safilma löneläge.

H.Å

Morgan Widlund
Träffade framtidsfolket på (s)-kongressen

Nu har jag gått runt på kongressen i ett par dagat

och pratat med olika personer. De flesta är gamla

socialdemokrater, så man fär unge{iir sarnma svar av

alla. Men vad t2inker ungdomama som går håir på

kongressen? Rätt många bam och ungdomar finns
har, på olika aktiviteter och på studiebesök.

Så jag gick runt även bland ungdomarna och ställde

nägraenkla frågor. En av dem var "Skulle du vilja
vara statsminister?" De flesta sa nej. En sa "Aldrig!
Det är for mycket skitsnack". Så jag gav dem en foljd
fråga i stiillet: "Vad skulle du vilja ändra på om du

var statsminister?"
Svaren var fiirvånande mogna, med tanke på att de

jag frågade var l3-17 år. Biittre arbetsmiljö, snygga

til1 skolan, mindre klasser, ta bort arbetslösheten. Det
var några av svaren - och det roligaste dr att ungdo-

mar helt uppenbart är mer intresserade av politik och

samhällsfrågor än vad man tror. Det gällerbata attta
sig tid. De flesta säger att informationen som de får
Zir for dålig. Man undrar vad skolan gör; egentligen

borde skolan mer aktivt och oftare bjuda in de olika
ungdomsforbunden och även tala om vad de mindre
seriösa partierna står for.
De flesta av ungdomarna vet inte vad de skulle rösta

på om de fick. Rv?irr visade det sig att de som visste

- de var säkra på att de skulle rösta borgerligt...
Men samtidigt. Jag provade med lite annorlunda

frågor och fick rent ut sagt "röda" svar. Exempelvis

ställde jag frågan om de tyckte att det är viktigare att

bevara välf?irden eller att siinka skatten? Alla svarade:

Bevara välf;irden!

M.W

Angående abetstidsforkortningen
Vill påminna om AIK AVTALET vad som är gäl-

lande nåir det gäller uttagandet av tid.
Detta ska ju ske i samråd med arbetsledningen om

när man vill ta ut sin intjänade tid, vilka i sin tur
har rätten att neka ledighet, men arbetsledningen bör
dock komma med forslag om när man kan ta ut
sin ledighet istället. Man har som aÖetare dock rätt

att neka detta erbjudande även h?ir ska det ju ske i
samråd. Sant om ledighetsansökan skulle vma inne i
god tid , så flnns ju möjligheten till att kunna lösa

planeringen på ett bra och smidigt sätt för bägge

parter, Som vi tolkar avtalet iir det annars ett avtals-

brott attbli nekad rätten till ledighet enligtAlK
avtalet' 

J.E



uÅNsrI-IGT BETEENDE !

Nu i dessa bråda tider med flera projekt på olika
ställen i fabriken har jagobserverat ett mänskligt
fenomen.
För att fiirst ge lite bakgrunds information hur man i
projektens montagemöten diskuterar säkerhetsfrågor.

Innanjobb skall utfloras iir det tiinkt fijrutom att man
planerar själva jobbet att man också gör en s k säker-

hetsplanering. Hur skall det göras säkert så ingen,

varken de som utfor själva jobben eller de som kan

finnas i närheten skadas. Ibland kan den göras väldigt
enkel, ibland kan det bli lite mer komplicerad. Uti-
fran vad man kommer fram till på säkerhetsplane-

ringen gör man vissa åtgrirder. Det kan vara allt ifrån
att ta fu arträtt s§ddsukustning, informera berörda

om ex. kemikalier, sätta upp avspärmingar eller tala
om att det råder hjälmwang inom ett område.

Det ?ir håir det fenomenet kommer. Nåir jag vid ett

flertal tillf;illen ståu och studerat hur miinniskor beter

sig vid just de olika projektområdena. Vid några till-
fiillen har jag sett när personer närmar sig en avspärr-

ning och väl framme tittar dessa perconer höger, v?in-

ster, höger precis som man fick lära sig i skolan

innan man ska korsa en väg. Skillnaden är att de som

tittar inte tittar efter nägon bil, utan man tittar höger,

vänster, höger fiir de vill titta så ingen skall se n?ir

de kryper under avspärrningen for att som de ibland
säger'Jag ska bara gäigenom".

Jagfar ibland kåinslan av att de som har ett sådant

beteende tror att avsp?irmingarbara sätts upp for att

sabotera deras gangvä gl cykelväg. Samma beteende

gäller när det påvisas att hjälmtvång råder inom ett

visst område. Oftast iir det safilma fiirklarningar man

fär nåir man påtalar fiir dessa personer att det råder

hjälmfvang inom området. " Jag skabara igenom"
eller'Jag ska inte göra något utan bara titta lite"

Alla områden som iir avspiirrade eller markerade

med s§ltar att det råder lrjälmtvång Eir högrisk-
områden. Den siikerhetsplanering som har gjorts

både av skyddsombud, projektledare och montage-

ledningen har visat på att det finns vissa fiirhÖjda

risker for utomstående personer att vistas i området.

Inte nog med att man utsätter sig själv fiir onödiga

risker, man riskerar även säkerheten för andra genom

att bryta mot de regler som gäller. Jag kan till och

med kalla det ftir oansvarigt och det finns inga som

helst ursäikter for sådant beteende.

Om vi nu skall klara ett av de krav som projekt
Hallsta Max har, dvs. att projektet skall genomforas
utan några allvarliga olyckor, vare sig på egen perso-
nal eller entreprenörer så måste alla respektera de

avspärrningar, pärbud och regler som gäller

Eller kan det vara så att några har svårt att läsa och
fiirstå s§ltar, men om så iir fallet bör det problemet
lösas på ett annat sätt.

Hans Åhman

Källa: Lars Burman, yrkesinspektionen

Skiftjobb sliter på kroppen
Det zir slitsamt att arbetanär andra sover. Magen kan
ta stryk, sömnen störs och hjärtat påverkas.

Så påverkas du av skiftarbete:

. Okad risk fiir hjffit- kZirlsjukdomar, hjärtaktivite-
ten fiiljer ett regelbundet24- timmars mönster-
oavsett när man sover.

. Ökad risk for magbesviir.

. Ökad risk fiir graviditetsstörningar.

. Dålig form både på fritiden och i arbete. De per-

soner som arbetar på natten periodvis, behöver
normalt en vecka for att vända dygnet.

o Försåimraduppmärksamhet.
. Ökad olycksrisk, riskema fbrdubblas.
o Långsammarereaktion.
o Siimre problemlösningsfiirmåga.
o Sömnrubbningar. T5 procent av alla med nattskift

har så pass störd sömn att det kan betraktas som
ett sjukligt tillstand.

o Immunforsvaretfbrsvagas.

Så kan du må bättre vid skiftarbete:

o Se till att du har bra §us vid din arbetsplats. Om
det inte går så frrsök att ha ett fikarum dåir du kan
ha starka lampor.

o Om du jobbar nattpass kan du firsöka avtala
med arbetsgivaren om att fä en tupplur pä 15'20
minuter.

. Sov en stund innan du går på nattpasset. Det har
du igen under vargtimmarna.

. Ät på bestämda tider och aldrig senare än tre
timmar fore såinggående. Varm soppa ?ir inte dumt
niir nattfrusenheten kommer.

o Motioneraregelbundet.
o Varmåttlig med alkohol och tobak.

Aleksandar Srndovic



A\ID 68 MEDDELAR

Vill h?irigenom tala om att medlemskalendrarna fiir år
2O02har kommit.
Du som kontaktombud htimtar medlems kalendrar på

exp. AVD 68
Hörmed ditt kontaktombud om du ej ått någon
kalender. Och fiir dig som inte har något kontaktom-
bud kan utse någon i arbetsgänget atthiimta kalen-
drama fiir dig/er

Hälsningar Joakim, Ulrika och Lennart

Angående parkering fackexpedition !

Som ni alla vet är parkeringsplatserna utanfiir
facket avd 68 att betrakta som upptagna
vardagar mellan 06.00- 17.00 till vårabesökare. Var
snäll att respektera våra skyltar.

Viinligen Lennart, Joakim och Ulrika

Om f?irgkodningen hj älmar?

- Lite bakgrund om hjälmarna iir ju att vi arbetare
har röda hjälmar. Och när det jobbade arbetare av
utliindskt hiirkomst tex fin Finland och Tyskland. Så

lyssnade dom dåligt på dom med röd hjälm. Därför

-. togs en vit hjälm till dom som hade något att säga

till om dvs arbetsledare samt chefer. Det var lite
bakgrund det nu till vär tolkning av färgkoderna.

Röd hjälm :Aöetare
Grön hjälm = Besökme
Vit hjälm : Arbetsledare eller Chef
B1å hjälm = Finsk svetsare eller tysk mekaniker
Gul hjälm : FARA

Är det någon som sett någon annan kulör på hjälm
samt eventuell indelning i dom olika befattnings-
hjälmsindelningarna, så är dom välkomna med bidrag
till pappersmagasinet.

J.E

Panpers avd. 68 meddelar:

Nv a försäkrin ssoremier.

GF 14100 kommer att höjas ttll73 kr/månad fiir
åE 20A2. Första avdraget sker på december lönen,
eftersom man betalar i fiirskott.

GF 13000 avser medfiirsäkrad samt Medlemsbarn.
Där blir premien lor 2002 ftiljande :

Gruppliv
Olycksfall

38:50/månad
29:501mänad

Gruppliv + Olycksfall 68 :-/månad
Medlemsbam 4A>lmänadlperbarn. U.E

OBS! Har du någon gång skrivit ett fiirmånstagar-
fiirordnande, vilket innebZir vem som skall fä pengar
nrir du dör. Har du fortfarande samma fiirhållande?
Kanske har du bytt sambo eller gift dej med någon
annan. Då kan de vara fel person som får pengar efter
dej nåir du dör
Vid ev. frågor ring oss på avd.exp. 0175-26390.

U.E

Hans Lindström
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' rM ll:s proJeKt.

När det h?ir läses, har l}:an gäfi e,rt drygt halv år.

Optimeringen fortlöper, vilket synes på produktio-
nen, som stiindigt blir bättre.
Själva ombyggnaden gick bra, tidsschemat hölls.
Förutom ett missfiirstånd mellanValmet och Sie-

mens, vilket var programvaran fiir styrsystemet, som

tog drygt fem dygn att rätta till. Det h?inde glädjande

nog inga olyckoq trots många människor i rörelse

dygnet runt.
12:ans skyddsombud var också aktiva under denna

period. Dom gick runt och kollade olika saker, så

som att alla använde hjälm, att man inte blockerad

brandposter osv. Det blev några påpekande, men det

blev inga sura miner.
I det stora hela var det en bra ståimning.

Det var även ett bra samarbete med projektledningen.
t* Det blev många samtal och möten, alla synpunkter

som framfordes togs på allvar, vilket uppskattades'

Jag hoppas att detta fungerar lika bra under framtida
projekt.

\-- Något som inte fungerade så bra var information till
andra fran facket sida, om när möten skulle hållas

osv. Vilket jag hoppas att framtida projekt kan ta

liirdom av och att dom fiirsöker se till så att berörd
personal får den information som behövs.

Annars ser det bra ut. Vi hoppas på en framtida
investering på press och tork, vilket i dag ?ir en liten
flaskhals. Ett nytt pressparti och en optimering av

torken, sen kan vi höja hastigheten. Vilket ger en

ökad produktion och forhoppningsvis ett ?innu bättre

och konkurrans kraftigare papper.

BoAndersen PM 12.

, Motionera till Pappers kongress

DU som enskild medlem kan och har möjlighet att

skriva en eller flera motioner till Pappers

r . kongress. Att skriva en "motion'l låter kanske både

krangligt och avancerat. Men en motion är

inget annat än att skriva ner en synpunkt man har och

avsluta med ett forslag "därför vill jag

att...".
Normalt brukar man säga att en motion innehåller te
avsnitt; Först en rubrik om vilket ämne det gäller t ex

siinkt pensionsålder, sedan nägra synpunkter på vad

man tycker t ex att
man bör siinka pensionsåldern därför att de flesta

iindå inte orkar arbeta till 65 år och att man

bör ge ungdomar chans att komma ut i arbete, till sist

skriver man sitt krav (fiirslag) t ex dåirför vill jag att

pensionsåldern snarast sänks till62 år. Svårare än så

är det inte.

Fatta nu pennan och skriv ner din åsikt och lämna
sedan in fiirslaget (motionen) till fackexpe-
ditionen.
Man kan skriva en motion om vilket åimne som helst.
H?ir några exempel på tidigare motioner:
höjda ob-ersättningar, bätre barnomsorg, nij bort
skog 25 m på var sida om landsvägarna,rätt
till tjänstledighet fir kulturellt arbete, bilbamstolar i
bussar. Som sagt- det iir fritt fram att fiirslå nästan

vad som helst.
Två villkor måste dock uppffllas: l. Motionen måste

behandlas på ett avdelningsmöte och
2. därflormåste motionen vara inlämnad till facket

senast den 14 apil2A02 frr att kunna be-
handlas på styrelsernötet dagen efter.

Pappers 21:a ordinmie kongress äger rum i Stock-
holm mellan dertZ9 augusti till den 1 sep-

tember. Då kommer avd. 68 att närvara med ett antal

ombud ($rdelningen mellan avdelnin-
gama iir inte f;irdig 2in), någon inbjuden gäst samt

kanske några vanliga besökare (rekom-menderas).

Totalt 2ir det 200 ombud på kongressen.

Vi återkommermed mer information i Pappers

Magasinets vårnummer.
RogerBerglund

EVÅPNAD MED EN GIGANTISK STÅU
EL........

eväpnad med en gigantisk stämpel

nästan helt består av kvinnor
är yngre iin du.

dom är en hård generalisering.
h du har for avsikt att stämpla den

synlig i varje panna.
Erik Asteving.

du fram
ett folkvimmel



Unqdomskurs i Avesta.

Vi inom Pappers bedriver vår utbildning och kurs-
verksamhet såväl lokalt,
regionalt som centralt.
Lokalt i Hallstavik sker utbildningen endera i studie-
cirkel-form eller i form av
kortare kurser päl-Z dagar. För den regionala utbild-
ningen svarar Pappers Gävle-Dala-distrikt eller LO-
distriktet i Stockholms län. De kurserna tir oftast 2-5

dagar.
De centrala kurserna, Pappers/LO, är mellan 3 - 14

dagar langa och kan liggavar som helst

i landet, de flesta ligger dock i Stockholmsområdet

eller på Brunnsvik (Dalarna).
Pappers ungdomskurs i Avesta har dragit många ung-

'\--Jmar de senaste åren. Den 14-16

november var årets kurs. Ca 40 ungdomar hade

kommit till Star Hotel i Mas-landet.

Fem av dessa kom från Hallstavik och avd. 68.
,.--i har frägatBelinda Hammar och Jonas Eriksson

om deras intryck &ån kursen.

Belinda Hammar är 30 år (nyligen fyllda - grattis!)

och arbetar nu på skiftlag 2 i embal-

leringen. Jonas Eriksson är 19 är och finns till var-

dags på PM 12 skiftlag 6.

# Varflor anmälde du dig till kursen?

Belinda: Jag var på ungdomskursen for två år sedan.

Jag tyckte det var inkessant och

entusiasmerande att vara med på den. Det är alltid kul
atttr'åfra andra människor och fä
nya bekantskaper. Man fär också lite feed-bach på det

. ,ran håller på med. Det ärbra att

kunna de saker som behandlas på kursen.

Jonas: Först och &ämst var det for att jag inte visste

-,tt dugg om Pappers. Ville läira mig nåt

och träffa lite folk.

# Hur var kursen?

Jonas: Jag tycker den var bra. Bra mat och bra med

raster. Vissa saker blev lite långdragna

men man tog åt sig av kursen i alla fall. Man låirde sig

faltiskt något. Det var trevliga kurs-

ledare. Vissa av deltagarna lärde man känna lite mer

åin andra.

Belinda: Jättekul. Jag grck kursen fiir andra gången

och i del 2 ffir manen uppgift som man skall jobba

med. Vi skulle välja ett åimne som vi skulle gå ut i

media med- Arbetet sker i grupp. Vi fick låira oss om
media och hur man går tillväga när man ska gå ut
med en fråga till
tidningar. Lärare var Stefan Gullberg &an Pappers.

Han forklarade hur man b2ir sig åt vid
träffar med journalister. Det var infressant och kul.
Man fick ocksåjobba självständigt.
Vi hade otroligt bra ledare på kursen som visste vad

dom snackade om.

# Kommer du att aka på någon mer kurs?

Jonas: Ja, det vet jag inte än. Det beror på hur det blir,
men det vore ku1. Kursen var inte
någon höjdare tycker jag, men jag blev inte avskräckt

heller.
Avesta varbra,men inte så stort. Fint att vi hade

enkelrum, det var jädrigt bra.

Belinda: Ja. Kursen åir nu omgjord så att man kan

delta flera ganger. Den iir väldigt populä
och några deltog lor 3:e eller 4:e gången. Men jag är

intresserad även av andra kurser.

Avesta ligger lagom langt borta och det finns ett

nöjesliv med lite hålligång.

Roger Berglund



Skyddsorganisation i Hallsta NIax

Hallsta Max och säkerheten, Vi som jobbar med säkerheten i Hallsta Max har sagt att,
projektet skall genomforas utan några allvarligare olyckor vare sig på person eller material.
Det är ganska enkelt att uttrycka sig på det viset, men att planera ör det iir inte den enklaste
saken i vzirlden att göra. Vi kan göra det ännu enklare fiir oss genom att säga: Det iir absolut
ftirbjudet alt göra sig eller andra illa. Det håller inte heller. Definitivt inte när det kommer ca

800 entreprenörer hit, varav nägra fbrmodligen inte kommer att örstå vårt språk fullt ut.

Så det vi har giort nu är att skapa en s§ddsorganisation i Hallsta Max som under 8 veckor
enbart kommer att arbeta inom projektet. Det är 7 stycken s§ddsombud och 6 stycken
brandmän som tagits ut ur sitt ordinarie jobb och som skall arbeta i skift och vars främsta
syfte blir att se till att det råder en hög säkerhet när det gäller s§dd och brand.
Tanken med att ha dessa ute i verksamheten på heltid fiirutom att trjälpa till med rent

r--ionkreta uppgifter. År aft de kommer att ha en lugnade inverkan på alla som är där. Det blir
ungefiir som när polisen står utmed vägarna. För de flesta (om de rannsakar sig själva lite)
anpassar hastigheten, kollar om bältet åir på plats osv. Vi provade denna modell på PM 12:s

rmbyggnad med mycket bra resultat.
\ r'ee

-Merparten av sin tid kommer de att få tillbringapäPM 11, där risken ftir olycksfall bedöms
att vara som störst. Och dä ff det är rivningen som vi bedömer som farligast. Men även
blekerit och TMP skall givetvis bevakas.

F r o m den 17 januan nästa åo gåtr de över till skift och då borde de hinna bli lite "varma i
kläderna" tills det att PM 11 stannar den2gjanuari.

Som jag ser det. Kan dessa bara fiirhindra en enda olycka så har de lyckats med sitt uppdrag,
kan de frirhindra flera olyckor är det en bonus.

De som kommer att hjälpa till med bevakningen rir:
Skyddsombud Brandmän

, Kjell Nilsson
-Håku, Lundqvist

Bjöm Eriksson
Stefan Pettersson

L Ulla Strandberg
Dan Nordström
Antero Kankkonen

Ved/IVIassa

Central verkstaden
Elgruppen
Lab
olD
PM3
Transport

Heikki Hast
Bengt Carlsson
Lars Pettersson
Katja Hilmersson
Lars Kronberg
Mikael Åkerlund

olD
TMP
Bvgg
s?ik

Verkstad
PM 11

H.Å



Mitt nya jobb!
Det är väl inte helt nytt men det forekommer oftare
nu än det gjorde under min tid som ordfiirande. Att
vara guide på fabriken. Under ordforandetiden ftire-
kom det sporadiskt, det kunde vara fackligt folk från
fabriker i branschen i Sverige, men även från andra
lZinder USA, Sovjetunionen, Austrlien,Japan,Algeriet
och många andra länder. Pä7}-talet fiirekom det ofta
att hela klasser med högskolestuderande skulle ut och
betrakta verkligheten. Jag har använt många dagar
åt att beskriva industriarbetets villkor fiir studerande
rurgdomar. Infiir folkomröstningen om vi skulle fort-
sätta att använda elektricitet eller inte i det hiir landet,
kom det både k?irnkraftsanhängare och motståndare.
Motståndarna var roligast att träffa, på den tiden var
rlet folk som trodde att man kunde flytta ut på landet

'.-"ch odla får, morötter och elda spisen med ved så
skulle lyckan infinna sig. Gröna vågare.

När det drog ihop sig till val kom politikerna, både

'=lkala, regionala och centrala tom regeringsledamö-
ter gforde sig besväret attta ett steg ut i verkligheten.
För mig var det utmiirkta tillfiillen atttala om vad
vi tyckte om den forda politiken, oavsett om det
var sossar eller borgare §om kom på besök. Politiker
måste, enligt min uppfattning, ut och besöka folk på
deras arbetsplatser inte bara ntir det gäller röstfiske
infor ett val, utan även mellan valen. Då skapar man
respekt for sin person och fiir politiken.

Det finns besök som jag s2irskilt kommer ihåg.
Jag vet inte hurmånga idag som kommer ihåg Tor-
björn Fälldin bonden fran Ångermanland med den
krokiga pipan som blev hans signum. Han blev stats-

''--,rinister 1976 och I979. När PM-I2 var fiirdig var
besöksfrekvensen HOG. Det Var industrifolk, det var
kundeq det var leverantörer och naturligtvis politiker
av alla sorter. Det hiir var innan Birgitta Hambreus

\-rvertygat Fälldin om att kärnkraften var livsfarlig i
det läget var den bara farlig. Fälldin med uppvakt-
ning, kommunalrådet Lennart Ländin, Vera Skoglund
och byggnadsaöetaren och centerriksdagsmannen
Elis Andersson från Edsbro och kanske nägon ytter-
ligare, dök upp en eftermiddag och dåvarande plats-
chefen BengtArnesjö och undertecknad tog emot i
platschefens konferensrum. Bengt Arnessjö informe-
rade om PM-12 projektet och dess omfattning och
betydelse fiir Holmen och Hallstavik.(PM-12 prqek-
tet omfattade bl a vedlinje 6, TMP I och PM-l2 och
kostade svindlande 180 Mkr.). Elfiirbrukningen var
då som nu högre iin vad Malmö stad med dess indu-
strier forbrukade. Efter informationen skulle Pm-I2
beses tiden räckte inte till ffir mera än så. Jag kom att

gå i sällskap med riksdagsmarmen Elis Andersson.
Och de som var med på den tiden kommer ihåg att
det gjordes en storsatsning på arbetsmiljön i pM-12
projektet bl a på belysningen. Taklamporna lyste som
små solar nåir vi kom in i tolvans maskinsal. Elis
Andersson tittade upp i taket och sa "måste man slösa
med energin på det här sättet?". Han hade inte fattat
ett dugg av den information som BengtArnesjö och
jag givit.

(Jag kan berätta fler historier men det fär bli en annan
gane.)

I mitt nuvarande uppdrag att vara guide fär jag till-
saurmans med åtta andra vara med att ta hand om
många olika sorters besökare,det är många skolklas-
ser utom på sommaren då fabriken åir "öppen" på tis-
dagar och torsdagar fiir turister. Hallsta pappersbruk
har blivit en turistathaktion. Vad som jag upplever
siirskilt trevligt är när jagkommer in i ett kontrollrum
och ber någon av operatörerna(alla dr operatörer nu
fbr tiden) attberättaom verksamheten och beskriva
sina arbetsuppgifter. Och många gör det rikti$ bra,
det finns gott om guideiimnen ftir framtida behov.

Johnny Karlson

GoD jul
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VI pA REDAKTIONEN
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i på redaktionen vill tacka
ikAsteving

ohnny Karlsson
Andersen

leksandar Snrdovic
Berglund

amt alla andrabidragsgivare for deras bidrag.

ill också påminna om andra bidragsgivate dr varmt
Ikomna att lämna ett litet bidrag eller kom in och

ätta vad ni vill ha ut. Eller kanske att ni vill låna

got att skriva med, vi ombesörjer även detta.
J.E


