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Ordförarrden
har rrrdet=
Nu när Julen närmar sig och året når sitt slut så
är det läge att göra en sammanfattning av det
gångna året. Det startade med ökad
uppladdningen f,or Max projektet som
genomlordes under ett par hektiska månader i
början av året, sen kom intrimningen, på andra
håll startar man en ny maskin och kör in den
med ett lätt kört pappff med ffi ändringar av
inställningarna ftir att komma underfund med
dom tekniska bristema.
Men det är på andra hå11, inte i Hallsta utan här
ska man lära sig en ny maskin. Och komma
underfund om dess brister och köregenskaper
samtidigt som man utvecklar nya produkter.
Det med en maskin som saknade mycket av
kringutrustningen som vatten 9luft på rätt
ställe. Att genomöra en så svår uppgift är värd
allt beröm men det har slitit hårt på många
inblandade. Nu har vi ett nytt block PM 3-11
eller nästan pi (3,14).
Vi har fätt reda på att nästa år skall foretaget gå
vidare med Hallsta2005 ett projekt som skall
leda fram till fiirre tjänster på foretaget.
Detta innebär att inga uppsägningar kommer
att ske, utan skall täckas med naturlig avgång .
Detta lor att vi måste leverera in mer pengar till
Holmen, en fundering är måste vi leva efter vad
aktiemarknaden tros kräva av oss eller varfiir
inte göra som Holmen brukar göra att gå sin
egen väg. Det har visat sig lönsamt forr.
Utvecklingen går framåt, forändringar kommer
även i framtiden men man bör nog vara väldigt
forsiktig vid ändringar i personalplanerna, på
vissa avd. är det for tajt bemannat. Som det är
på vissa ställen ersätts inte långtidssjuka redan
i dag ,vilket på sikt kan fä negativa
konsekvenser i form av ökad utbrändhet.
Det börjar bli en lor dyster sammanfattning,
om annonseringen börjar öka så blir det nog
ljusare tider for oss.
Till dess en God jul och gott Nytt år.
Lennart Svenberg
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JULKLAPPAR
Detta med julklappar kan verka vara en
oviktig grej. Men jag tycker att det är
viktigt. Tempot i arbetslivet dras upp rner
och mer. Synen på oss forändras.
Tidigare var vi individer men vi blir mer
och mer fastkostnader och humankapital.
En människa som inte blir sedd, som inte
ffir beröm och uppmuntran fortvinar så
småningom och slutar brinna lor sin
uppgift. Minns du hur det kändes att gä
till jobbet den dagen du fyllde år? Då du
tänkte att "kanske har chefen köpt en
blomma åt mig och överaskar med
fikabröd. Minns du också hur det kändes
när inget av det inträffade. Du tröstade
dig med att det är ju inte så märkvärdigt
att fylla 42 är, men en liten tagg satt kvar.
Jag uppmanar alla chefer altldgga in sin
agenda när underställd(hemska ord)
personal har namnsdag eller fyller år. och
se till att de uppmärksammar detta. Aven
när någon presterat lite över det vanliga
är det på plats med lite uppmärksamhet.
De chefer som lyckas bäst i sitt arbete,
och som når störst framgång, är faktiskt
de som har denna emetionella kva1it6t.
Blir jag sedd, blir jag lycklig. Lyckliga
människor arbetar bättre.
Aleksandar Srndovic
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Nu går skam på torra land man har i ett
enda drag reducerat den dagtids gående
styrkan på brandstationen med dryga
33oÄ.Detta kommer att påverka det
ftrebyggande arbetet. Och göra att
informationen, utbildning och till viss del
även den operativa verksamheten blir
reducerad. Vad gör det lor den gemene
man ,kanske någon undrar. Mindre
tillgänglighet och mindre service från
brandpersonal vilket i forlängningen kan
påverka säkerheten. Samtidigt som vi
märker att efterfiågan på våra tjänster
bara ökar från blockens sida. Vår
uppmaning til1 alla protestera mot detta
Conny och Claes
{iirfal1.

f4;,4NTä. detta skrivs är hösten på väg att ta
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slut. Mörkret som omger oss vid denna
tid på året får mig osökt att tänka pä
belysningen i pappersmagasinen. Den är inte
mycket att hänga i julgranen. Men det är
meningen att den skall forbättras och ftir
detta finns en projektgrupp tillsatt.
Målsättningen är att ljusnivån skall vara 500
lux i körgangama och 300 lux i facken. Vi
fiiredrar också vitt ljus framfor orange.
Det 2ir inte helt lätt att fa alla dessa krav att
gå i takt med varandra eftersom t ex de vita
lösningarna har sina nackdelar medan de
gula/orangea lösningama har sina filrdelar.
Vi fir försöka se till att det ändå blir ljust
och fint i slutändan.
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f, ven i år hö1ls det en go-carttävling hos
ARace Town i Stockholm. Årets vinnare
blev som vanligt Görgen Ytterberg med Jan
Carlberg som god tvåa.

\
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Tu är det klart att extraterminalen i Gimo
skall awecklas. Istället hade man tänkt

att ett extra magasin skulle ha uppforts här i
Hallstavik. Det skulle ha blivit ett 3300
kvadratmeter stort tält på stålstativ och det
skulle ha stått väster om PMl2 mellan
befintligt tält och den nya massaupplösaren.
Där skulle det ha lagrats och lastats ut
papper som skall transporteras med bil. Nu

lite for
dyrt for bolaget som verkar ha det knackigt
for närvarande så istället skall det "gula"
tältet användas fullt ut till prima papper och
utskott och omslagspapper fär lagras någon
är det dock så att det skulle ställa sig

annanstans.

ffi]
T\en nödlägesutbildning som genomforts
l)i höst h# gjort oss ,ppma.kru*ma på
vilket utsatt läge vi arbetar under i hamnen.
Ett stenkast från klorgasanläggningen brukar
vi lasta de flesta färjorna. Och eftersom
klorgas är tyngre än luft och färjorna ligger
lägre iin marknivån, är risken att vi hamnar i
direkt livsfara vid ett utsläpp uppenbar. Vi

har länge foreslagit någon form

av
varningssystem ombord på båtarna och nu är
det tydiigen något pä gtlr'g-I väntan på ett
fast system ömbord kommer ett system med
sladdvinda plus saftblandare att användas.
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Några rader från driftklubben
Det har varit ett ganska lugnt år. Vi har främst jobbat
med scheman och utfyllnadstiden. 4st scheman har
legat ute i fabriken, och driftare har fätt möjlighet att
genom en enkät tycka till. Resultatet redovisas på vår
hemsida och i pappersmagasinet. Utfyllnadstiden har
vi också ett forslag på som nu lämnats till Ante
Söderlind. Det skulle innebära att va4'e block har en
gemensam planeringsbok där varje fiirman noterar
ledigheter och annan frånvaro. På detta sätt skulle
man kunna planera utfyllnaden bättre. Det viktigaste
med en sådan bok är att arbetsledarna måste
samarbeta och planera. I florslaget har man kvar den
schemalagda utfyllnaden som grund. Får vi detta att
fungera och man lär sig att planera vår dyrbara tid,
kan man kanske i nästa steg ta bort den schemalagda
tiden.

Slutligen fär vi från Driftklubben önska alla en God
Jul och ett Gott Nytt fu.
Ulla Strandbergh
Res u ltatet frå n s kifts c h e m aen käten

Av ca 600 hundra utskickade enkäter lick vi in
88st. Man skulle ju önska aff fler hade lämnats in.
Resultatet blev i alla fall

I 8-tim
Förslag?L}-tim
Förslag 3 l2-tim
Eörslasll2-tilnl.

Förslag

detta. Positiva Negativa
l8
49
76
3
7l
12
76
4

Varför är det så mycke månad kvar
i slutet av pengarna?
Hur mycke pengar blir det kvar att leva på efter
att allaräkningar är betalda. Gå in på
Underhållsklubbens hemsida och räkna ut med
hjälp av ett program. Där går det även att se hur
många timmar man måste jobba fiir att fä i hopp
till räkningarna.
Exempel av vad man kan ha programmet till
År den nya bilen verkligen en bra investering
eller är det sä att man är tvungen att jobba en hel
vecka for att ffi i hopp till alla utgifter den ger.
En snöslunga måste man ha den sparar massor
av tid eller!!!!!.
Lägg in kostnaden for inköp av den under
rdkning årsvis och se hur många timmar "tim/år"
du måste jobba for att betala den. Jämfor det
med hur mycke tid du sparar genom att använda
snöslungan. När du har sparat så mycke tid som
den har kostat i timmar arbete så börjar den
spara tid åt dig. Då forst står du på plus minus
nollTycker du att de där lorbaskade årsräkningama
och kvartals räkningarna alltid kommer olägligt.
Lägg in alla räkningar och se vad som blir kvar
T.F
att leva på efter att de är betalda
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fler forespråkare för 12-tim scherna än på något annat. Man kan alltså slå fast att de flesta är ncijda med vårt nuvarande S-tim
schema. Möjligen kan man tifta lite nännare på lorslag l, vi återkommer om detta.
Av alla inkomna svar vi har valt ett att kommentera:
ens tänka er att skicka ut 12 timmars scheman!!!
inget
om arbetstid, schema, hälsa? Har ni inte kurage nog att säga nej till idiotiska förslag
Yet
ni
ni
lekstuga?
Har
borde ni verkligen fundera på varför ni är förtroende valda!!!!"

"IIur kan ni i kommitt6n

så

Du som tror att vi har "lekstuga" kom och se hur vi jobbar (leker). För det mesta sitter vi på vår tiitid och försöker uppnå detta
omöjliga mål - ca 600 med schema nöjda skiftare!
O"rr.ti orn du tycker att schemalorslag är dåliga eller bra måste du veta en sak. De är produkt av r'åra medlemmar. Vi har
respekt {ör deras schemaintresse och arbete som c1e har lagt på alla inkomna lörslag. Dessutom genom att låta alla Pappers
medlemrlar vnra sig och bestärnrna om de olika försla-sen på schernan har vi lörsäkrat att demoklatins kraft vakar över den här
viktiga frågan. Så är det karnrat. r'i är töflroende valda och vi iir stolta över detl!!
att
Och cig. slisa inte enclgi. fiirsök istället bidra metl något vettigt förslag c1å blir r,,i tacksarnma vi lovar att r.'i komrner
Skifischelnakommitt6t'r
presentera tletr till alla mecllenlmar.

A\PPI,E tr
trrforrnation från
studiekornrnitt6n:

Uppsökeriet klart
Studieuppsökeriet är nu avklarat flor denna gäng, viss kompletteringsrekrytering återstår dock.

ll2

anmälningar kommit in hittills och som vanligt är det omöjligt att
tillgodose alla önskemåI. De kurser som bara fått I till3 anmälningar blir definitivt
inte av om inte ABF i Norrtälje kan erbjuda samma kurs där-

Totalt har

Kurserna som vi nu vet inte blir av är fiiljande; Svenska, Matematik, Du och dinafirsäkringar, Engelska fortssättningskurs, ExceU, HTML (hemsidor\, Internet, YHF/GPS, Spunska,
Finska, (Ipplund, Trädgård, Programmering, Krona eller Euro, Foto, Att
spara i uktier och Agility.
Jäqarexamen är redan igång. Kurser som bör kunna gå att starta efter nyår är; Mini-BAM,
Eneelska (nybörjare), Data grundkurs, Matlagnins ev också Thai-mat, Kust-skepparen och
Stvcknine. Vi kommer fiirstås att även i vår köra en facklig Medlems-utbildnine - öppen fiir både
ftirtroendevalda och medlemmar i övrigt.

I farozonen ligger Bugg-kursen och Svets-kursen, dessa har ftir få deltagare just nu.
Vi återkommer med mer information när planerna klarnar.

Kurser

från fiirbundet anslås det efter hand på vår hemsida. Yi har
anmält några personer till Skyddsombudskursen i januari men ännu
ingen till kursen om "Retorik" på Brunnsvik denl9-Z?januari.Inga andra inbjud-ningar har
kommit till avdelningen.
# Beträffande det aktuella kursutbudet

Betalnins vid facklisa kurser
Pappers har kommit överens med Skogsindustrierna om hur fiirtroendemannalagens regler om
betalning vid fackliga kurser skall tillämpas vid våra kurser.
De kurser där arbetsgivaren skall stå fiir ersättningen är:
o Pappers Miljökurs
n Fackligt kamratstöd
n Skyddsombudskurs
o Huvudskyddsomtrudskurs
§ Stress och utbrändhet (SO får ersättning)
o Konflikter-mobbing-kränkande särbehandling (fiirtroendevalda får ersättning)
o Studieorganis atörsutbildnin g
o Arbete i bolagsstyrelse (nlvalda fackliga styrelseledamöter)
r: Förtroendevald i Pappers (FiP) 2
Roger Berglund
o FiP 3

lil
Å,

Lokala FiP-kursen
Vår egen FiP l:a hade sin säsongsavslutning den
5 december. Ett stort tack till alla som
deltagit i kursen. Den avslutande dagen om
"fackligt ledarskap" fick ställas in och kommer
att genomfiiras i januariifebruari istället.
Den 28 november besöktes kursen av LOombudsmannen Olle Sahlström som talade om
ideologier.
Olle är just nu på tapeten med sin nya bok
"Borgen" - en kritisk bok om tillståndet i
rörelsen utifrån en betraktare inne i LO-borgen.
Olles filrra bok, Don Emelios badkar, som
handlar om hans _egen uppväxt i en arbetar-familj
på överklassens Ostermalm i 5O-talets
Stockholm finns fortfarande att köpa på
fackexpeditionen ftir endast 50 kr.
En både tänkvärd och rolig skildring.
Rekommenderas som julläsning.

/Studiekommitt6n/

Roger Berglund

Ifultur
n:i»nA»E TILL EXIL.
Räddade till exil av ingen mindre än den
svenska fiirfattarinnan S elma L agerlöf anl änder
dom hit till Sverige i maj manad 1940, dom två
tyska kvinnoma som inte har nån nåd att vänta
ddr hemma som judinnor. Den äldre av dom två
är mamma till den yngre. Hennes namn är
Nelly Sachs. Och hon ska med tiden komma att
fä Nobelpriset i litteratur ftr sin starka poesi.
Men dit är det fortfarande 26 ärkvar då i maj

månad 1940.
Nu i november månad 2002 slär jag mej ner
härhemma med en volym med hennes dikter
betitlad: "Samlade Dikter" och finner att dom
fortfarande är aktuella. Förintelsen är ständigt
forekommande i dom nämligen. Ni vet, den
vilkens exitens vissa fomekar. Nelly Sachs,
hon levde med vetenskapen om den fram till
sin död 1970.
Erik Asteving

Vi på redaktionen vill tacka Erik for sin
bokrecension . Och välkomnar honom att
komma hit till expeditionen fiir att välja sig en
bok for upp till ett viirde av 50:Redaktionskommitt6n

KARGA LANDSKAP
MARINAS MORGONKÄNSLA

Fastän även Ditt inre landskap

Små glimtar av ljus

Delvis iir kargt
Till sin karaktär
Är det rnre isl2indskt

Söker sej
Hem till dej
Där i ditt hus
Där en ny känsla har gjort
Att Du har öppnat Din yttersta port
Som tydligen inte heller ltingre har
Några låsta innedörrar kvar.

Erik Asteving

Som hennes är
Utan just nu
Mestadels ett svenskt skymningslandskap
Men en inre novembernatt
Som är miltals och fiärran från hennes
Yttre isländska, visuella landskap

Erik Asteving

Hilltur
Recension av August Strindbergs

"Svarta fanor".
tsokenjag valt att recensera är hoptotad av ingen niindre än
r,ärldsförfatt.aren och den tokproduktit'e mångpysslaren
August Strindberg sjäh'. Benänrningen på clet hritska hopkoket
från året 1909 iir "Svalla fanor".
Strindberg är en sån sorts lorfättare som jag brukar nämna
tillsammans med ord som seriös. Det r.'ar exakt en sådan
(svensk) författares bok jag nu vil1e fursök mej på! För att
göra tilh'aron en aning tner spämande valde 1ag att läsa en
upplaga jag råkat hitta uppe bland dammråttonra och bråtet på
vinden i det gamla huset därhemma. Nu ska i ärlighetens
namn sägas att det bitvis var ett mödosarnt tragglande! Dels
lor att boken är skriven på ett språk som inte talats sedanTFordens tid. det hetcr t.ex. att "man stodo i trappan" och att
'1nan gingo ett stycke". NåväI. den biten kom man väl snart in
i. En annan nackdel var på sätt och vis att niin kunskapsbank
orn dåtidens kändisar och andrarvannabees inte riktigt var
uppdaterad. N{ojligen hade det kunnat ge den här lilla
berättelsen ytterligare en knuff.
Berättelsen handlar om den nirgot fritt svär'ande poeten och
lorfattaren Lars-Petter Zachrisson, korl kallad
"Zachris". Han är egentligen en ganska platt människa utan
några egentligt egna talanger- Andå har han ambitionen att
vara en stor och aktad man, något han laktiskt lyckas med.
zitminstone tidvis, men knappast helt och hållet lor egen
maskin. Zachris är nämligen i det nännaste professionell när
det gäller att pariisitera på andras ideer och kunskaper. Aft han
sedan kan ffi begåvade människors verk alt se ut som sina
egenhändigt skapade och dessutom olortjänt 1å beröm lor
dessa gör.1u inte saken sämre. Naturligtvis ser Zachris
samtidigt ti11 atl trampii ner de begår'ade. bestulna. ordentligt i
rämstenen. lVlen när han en clag får berörn i en stor och
ansecld utländsk tidning (flor en återigen tullad id6) och
öljaktligen nästan spricker av högftird börjar även
mygelbubblan ornkring honom få bristningar. Den här gången
har han väl gått för lirngt med sin knorv-horv to lornedra...?
Zacluis har sarntidigt en något kornpiicerad relation till sin fru
Jerrny. henne s.a.s. stal han från en "r'än" som han lor
siikerhets skull också ruinerade. I-ikalecles blev Jenn-v lurad av
Zaclrris. Dels lockades hon tiil honom i tron om att han l'ar
betydelsefull. lirrrnögen. och mer lian'rstäende än han
egentligcn r ar. ;\tt han sedan också ly'ckadcs girra hertne
grar icl- mcr ellcr ntinclre genoili ,'åldtrikt. ja. dii iitcrstod inte
m.vcket anrurt liir .lcnn.v iin liktenskapet.

Nästa ste-g för den skrupellirse sadisten Zaclrris är att
gircla Jcnny så att hon ska bli liktigt l'et och hiskelig
'I'anken är att insen annan ska kunna åtr'å henne. NIcd
tiden sr'äller ltott. precis enligt plun. ut iivcr
ofonnlighetens alla br.eddar och till slut äcklas han
tom s.jäh' över sin elfektivitet när han skådar sin
he l-falikniinde plutfstit. Dock är bristen på de varma
känsioma irmsesidig. Jenny har ju å sin sida ett horn i
sidan på Zachris p.g.a. nyss nämnda ornständigheter.
hans alhränna elakhet och dessutom lor att han är så
lorbannat ruggig och ful.
Jenny misslyckas gång på gång rned att l1ytta ifliin
och göra sej fri från Zachris. Eftersom hon saknar
både ekonorniska medel och tiilräckligt goda r'änner
att flytta till så slutar clet a1ltid med att hon får krypa
ti1l korset, hem till en belåten och skadeglatt
triumferande Zachris. Dessutom är det ju faktiskt
säkrast lor honom att hon hå1ler sej hemma. risken att
hon talar bredvid munnen om hans ljusskygga
verksamhet minimeras.pr då. .\nnu bättre. tvcker han.
voreju om kärringen hans bara kunde gå och dö på
niigot naturligt sätt. E1ler kanske bara på ett

någorlunda naturligt sätt...
Den här liistorien r'äkrar jag absolut ti11 en av de mest
ojämnzi berättelser jag läst. Ibland mycket intressant.
framförallt de kapitel sorn avhandlar relationen
mellan Zachris och Jenn.v. al1tid denna nän'aro av
Strindbergs kamp mellan könen. Dessutom kan man
så srnått häpna ör,er att boken. bortsett från det

ålderdomliga språket, i vissa avseenden verkar så
aktuell och nutida. Här skrivs bland annat om
lesbiska kvinnor. örfijrdelacle kvinnor.pederastrartotal egoisrn och om ekonomin sorn gud. Intet
särskilt nytt under solen i det avseendet alltså.
Andra kapitel var. om jag uttrycker mej rart. kärua,

framlöralit de som avhandlade de nästan bottenlöst
filosofiska och religiiisa resonemangen. Men
anstränger man sej bara lite och lägger upp

höjdribban på h'e rncter iärnt går hclt säkert något att
läsa ut mellan raderna riven hlir, mcn tör
undertecknad friimstiir det tyvän mest (Strinclberg1är
väl rotera. var iran nu iin är.) som sirapssegt
lösgornstugg. Men kan man stöka undan dessa
utfyllnadssidor lite kvickt, utan att ägna nättema
igenom åt att grubbla sej blå över åskådningania. ger
alltså även den här boken stor behållning.
Dåtida recensenter I'ar ör'erens om att man inte var
ör.'erens. Somliga storsågade Strindberg fett jäms
med fbtknijlama. då sågen framför allt hÖlls av det
dåtida etablissemanget som r,äl kätrt se-i trättacle och
hämnades efter att redan tidigare {ätt på käften av
Strindberg. Troligen är kärrian och tanken bakom den
här berättelsen att gamie Augr.rst känt sej alldeles
extra osockrad den här clagen och då vil1e upphoja
långhngem åt den s.k. kr-rlturella eliten, som han
tyckte tacklat av. blivit alhnänt avsigkonina och helt
enkelt alldeles, alldeles liirslappade.
Andra. däremot. hyllade "svarta fanor" som något av
det bästa Strindberg någonsin skrivit.
Tänk. precis som vanligt alltså. Några säger bu, andra
säger bä.

Anders l,iden

vill även tacka Anders fiir

sirl
att
honom
är'en
bok'ecension. Ocli välkomnar
konrtna till expeclitionen liir att r'älja cn bok tirr ett

Vi

på redaktionen
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Vartiir vara besviirlig.
Niir man med litc fantasi kan bli helt

DEMEN'II

omiijlig.

M.W

Vi har hört att clct ryktats om att den
största biten av fackavgiften skulle gå

ti11

avdelningen.
Detta dementerar vi bestärnt . Utav dom
l,4oÄ gär 1,1% till lorbundet resterande
0,3% till avdelningen.
( Vi har gjorl ett exempel på nästa sida på
vad dom 0,3% går till.)
Joakim Eriksson
I{accÄr ar:,{ Äe

GF-14100
Pappers avdelning 68 informerar.
Enligt avdelnings mötets beslut 3/12
kommer premien på r.'år GF 14100 att
höjas från l3:-lmän till 1l l:-lmän.
Vill också meddela att GF 13000
kommer att höjas lor .
Gruppliv 64,50/rnån

-

Olycksfall 30,50/mån
Medlemsban 44 -lmän
Basbelloppet höjs Irån 37900:- till

MEDLEMSKVARTARNA
Vill härigenom meddela er som inte fått och
vill ha ett erbjudande om en medlemskvart
är välkomna att anmäla er på
Jo

tel.26390

akim o ch forsäkringsrådgivarna

Nåera fall som kvartarna lett

till

Tänkte berätta vad medlemskvarten kan ge i
besparing lor några medlemmar.
Ex Ensamstående mor
Genomgång av hennes ftirsäkringar visade
att hon hade en livlorsäkring som hennes
mor tecknat en gång i tiden. Vilken hon ej
haft någon aning om. Hon hade det lite svårt
ekonomiskt och såg över sin
semestersituation som inte skulle bli så
märkviirdig p.g.a den ekonomiska
situationen. Nu kunde hon lösa ut
livfilrsäkringen och fä en dräglig semester
och tillvaro.

38600:-.

Lennart. Joakim och Ulrika

Ex 2 Ungkarlen
Man frånskild sen ett antal år tillbaka
betalade for sin medftlrsäkrade fore detta

ftr.
FACKAVGIFTEN
Medlem i fackforening fär en
skattereduktion på 25 procent av den
sammanlagda avgiften som betalats
under året. Erlagd avgift under
kalenderåret måste uppgå till minst 400
kronor fiir att få skattereduktion.

AVD 68

A-KASSA
Åven avgift till a-kassa ger
skattereduktion. Reduktionen från den
avgiften blir 40 procent av den avgift
som medlemlnen har inbetalt under året.
Pappers

AVD

Stoppar sin inbetalning för medforsäkrad.
Samt att han fär tillbaka det han betalt in ftir
sin medforsäkrade, sedan den dag dom {är
in en bevisning på att dom bor på skilda håll

Ex3Manimedelålder
Mannens har besök utav en bekant till
honom och hans fru. Den bekante till honom
har en fin skinnjacka. Som olyckligtvis
mannens hund ffir vittring på.
Hunden sätter i sig en bit av skinnjackan
som naturligtvis blir fiirstörd. Mannen fär
genom medlemskvarten vetskap om att han
skulle ha en allrisk fbrsäkring så skulle
forsäkringen gå in.
Mannen hade en allrisk.
Försäkrinsrådgivarna

68
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VAD VÅN,q 03% GÅR TILL
KOSTNADER
Lokalkostnader (hYra*arkiv)
Lön (anställd)
Arvoden uppdrag (styr, protokoll, valtr, revis)
Förl. ink. Uppdrag
Rese arvoden, studier
Rese arvoden, möten
Arbetsgivaravgifter
Övr.pers.kostn.(KP, Försäkring, Fora)
Lokal adm.(material, avg, autogiro, tv-avg.)
Porto. Frakt
Informationsverksamhet(tele,faxkataloger,material,,pren)
Mötesverksamhet(lokalkostn, Förtäring, sQzr, avd, årsmöte)
Kontaktkostnader(uppvaktning, besök,studieresa)
Studieverksamhet
Kulturverks amhet(underhållnin g, årsmöte)
Ungdomsverksamhet
Återbetalnin g medlems avgifter
Nledlemsavgifter
Lo-distriktet medlemsavgift
Anslag och Bidrag
Övriga kostnader( ev. ftirskott)
Övriga finansiella kosfn- (postgiro, bank)
Avdelningens skatter
Av- och nedskrivningar

INTÄKTER
Nledlemsavgifter
Övriga intäkter
Räntor och utdelning

Skgdds-

frägor
dags datum har utvecklingen av olycksfall under
det gångna året inte varit bra. Vi har hafr.25 olyckor
som resulterat i 826 sjukdagar. Det kan jämftiras mot
hela forra året med 24 olycksfall och 169 dagars

Till

sjukfrånvaro totalt. Så olyckoma under 2002hat vant
av allvarligare slag, där både ekonomin och det
mdnskliga lidandet varit värre.
Det går inte att hitta några speciella gemensamma
nämnare for olycksfallen, som te x gemensamma
tidpunkter, gemensamma arbetsmoment och
arbetsplatser osv. Några av orsakema till olyckfallen
har b la varit sträckningar i rygg och axel, man har
hanterat verktyg felaktigt, fingrar som kommit i klZim
och man har snubblat över slangar och slagit sig illa i
fallet.
Det som är mest gemensamt for dessa är att det är
flera handhavandefel och att det råder oordning på
arbetsplatsen. Som i sin tur tyder på dåligt
säkerhetstänkande anser jag, man agerar forst och
tänker sen med andra ord.
Det finns ett talesätt som myntats i branschen: Om ett
foretag av vår storlek har mellan 20-30 olycksfall per
år så har foretaget( Dvs. vi) kunskap om arbetsmiljö.
Om företaget har mellan 10-20 olycksfall lever
fi)retaget ( Vi) efter de lagar och ar,'tal som finns och
aktivt arbetar med arbetsmiljön. För att komma ner
under 10 olycksfall måste fi)retaget ( Vi) iindra vår
attityd fiir arbetsmiljö och säkerhet.
Om vi ska kunna nå vårt arbetsmiljömål ( 10
olycksfall/mi lj on arbetstimmar måste foretaget (Vi)
både börja leva efter de lagar och avtal som vi samt
ändra på attityden for arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetssruppen: Där vill man b la ha
gemensamma aktiviteter på fritiden. Att gruppen
skall bli bättre på att kommunicera. Ha
teamträning, se

till att det är rent och snyggt.

De facklisa orsanisationerna: Vi skall vara
synliga, aktiva och uppsökande. Delta aktivt i
rehabiliteringsprocessen. B evaka och trycka på,
ha en integrerad syn och samverkan.

Arbetsledaren: Han skall informera, kunna
kommunicera samt uppmuntra. Han skall vara
öppen rak och ärlig och kunna hantera konflikter
och finnas tillgänglig.

Företaset: De skall ha en långsiktig och trygg
personalpolitik, premiera hälsa, vara lyhörda och

jobba vidare och få tillbaks de som är
långtidssjuka samt ta bort de problem som
skapar ohälsa.

Hans Åhman
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I det lorra numret av Pappersmagasinet sl«ev jag om
friskhet och att vi skulle ha seminarier på Folkets Hus i
temat friskhet och taxken med detta var att vaska fram
bra id6er som i sin tur skall leda till en handlingsplan
som syftar till att öka vår hälsa.

Nu har dessa tre seminarier genomlorts och
sammanställts. Och jag t?inkte beskriva lite i korthet av
vad sammanfattningen säger. Den totala
sammanfattningen har skickats ut till skyddsombud
och chefer ( Via mail)

H.Å
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ffi rar*äkringskassan
Galler från 2002-09-0.1

När ska man anmäla ändrad inkomst

till Försäkringskassan?

Ticligare yar clct vrktigt att anrräla ny inkonist hos lriirsäkringskassan vicl varje
inkonrständring. Nu räcker det nied irtt lämna inkotnstuppgifter till
e1ler
Förslikringskassan när rllan atlsöker cint ersättning, exelllpelvls sjLrkpetlning

föräldrapenning.
ti1l
Nlen clet ltnns några undantag. Man behöver ant-näla ändrad irrkomst
Firrsäkringskassan 0m Irlan :

. h:rr eller har haft bostaclsbidrag clet senaste årct
. hiir en pågåentle ersättning, exempelvis sjukpenning, hos Försäkringskassan
. kolntner att göra repetitionsutbildning inom försvaret'
ny karensticl'
Egenföretagare kan behöva iinclra inkorr-rstuppgifter när de anmäler

Sjukpenninggrundande inkomst (SGl)

tiil exempel
SjLrkpenninggmndande inkomst (SGI) används ltjr att räkna ut
utiliån
slukienning och fi;räldrapenning. SGI faststäl1s av FÖrsäkringskassan
prisbasbeloppet*'
beratnad årlig arbetsinkomst. Den 1ägsta SGI:n är 24 procent av
inkomsten
aktuella
Dcn högsta är 7,5 går-rger prisbasbeloppet. Det är i regel den
på en tidrgare
sonr ligger till gmnd fbr SGI. I vissa fall kan även SGI beräkras
arbetsinkomst.
du är
Beräknilgen av irrsittkomstetr och SGI görs på olika sätt berocncle på om
anstlilld eller egen företagarc.

För mer infonnation, besök rvlvw. lorsakrin gskassan. se eller kontakta
Försiikringskassan.
*prisbdslteloppetiir-ll 9()0krJiiritr2002 Prisbosheloppetfaslstdllsav-Regeringenvarjeitr'

ffi

r*ir*äkringskassan

Många onödiga inkomständringar

till Försäkringskassan

Många iirntagare fbrtsätter att anrnä1a ändrad itrkotnst, s.k. SGI-annläluingar,
tili Försäkrinqskassan fast det inte alltid behör,s. L)e flesta kontaktar
Försäkringskassan av gammal r,ana. Tidigare vilr man alltid tvungen att anmäla
lörändringar i inkontsten till Försäkringskassan. Detta krav har tagits bofi.
Idag ska man bara liimna uppgifter onl sin inkomst nrir man ansöker oln en ny
ersättning. N{en det finns undantag onl man:

. har en pågående ersättning, exempelvis sjLrkpenning, hos Försäkringskassan
. har eller har haft bostadsbidrag under det senaste året.
Då är det viktigt att anmäla änclrad rnkomst så fort som n-rÖjiigt 1-ör att fä rätt
ersättning. Personer sonl kommer att göra repetitionsutbildning inom f-örsvaret ska
anmäla ändrad inkomst innan cle rycker in.
Egenföretagare kan behöva änclra inkornsfuppgifter när de anmäler ny karenstid.

Sprid vidare
Vi pei Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket vili gärna att ni sprider denna
infonnation vidare till era ombudsmäti och medlemlnzlr.
Varje person som anmäler ändracl inkonrst
girra det innebär en onödig arbetsinsats.

till

Försäkringskassan utan att behöva

Mer ipfbrntation om när man ska anmäla inkomständringar till Försäkringskassan
finns på rvrvrv.fbrsakringskassan.se. Du kan också kontzrkta sakkunnig på
Riksliirsäkringsverket: Magnus Petterssotl, Telelcrrl: 08-786 96 03.
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Svenska Pappersindustriarb etareforbundet

Uttalande antaget av Pappers förbundsmöte
den 22 november 2002 på Skåvsjöholrns kursgård

Nej till rasism och främlingsfientlighet

- ja till

mångfald

Under höstens valrörelse kunde vi hagiskt nog konstatera att rasistiska och främlingsfientliga
uttalanden gåug på gång fick fäste i debatten. Det skedde öppet och det skedde infbr dold
kamera. Id6er med rasistisk och uazistisk anstryknrng triingde sig {iam på den politiska
scenen. Friirnlingsfientlighet avslöjades långt in i våra demokratiska partier.

Yi vet att dessa mörka krafter också finns på arbetsplatsema och bland vfua medlemmar. Hdr
har vi i fackftireningsrörelsen etr såirskilt ansvar att sopa rent ftamfiir egen dörr och värna
demokratin- Inte minst viktigt är det a$ fånga upp de ungdomar som kommit på glid och
söker en identilet och gemenskap

i antidemolratiska

organisationer.

I vårt tand upplever tyvärr mforga månniskor med utländsk bakgrund utanforskap och inte
sällan ftirtryok. Förmågan att se den invandrade som den tillgång hon iir for vårt samhälle
salmas allt för ofta. Så får det inte vara.

Vi har ett ansvar att ge alla människor mrijligheten till ett bra liv med utbildning och tillgång
tili det svenska språket vid sidan av det egn4 ftirverkliga rätten till ettjobb och bostad och
diirmed fult delaktighet. Vi har en skyldighet att visa på den €nolma styrkan i det
mångkulturella sanhället,
YttErst hancllar det om att väma demokratin och varje märmiskas lika värde. Varl" individs
rätt till ett värdigt liv. Pappers kommer under de fyra åren fram till nlista val att starta ett
Iångsiktigt arbete för integration. En viktig del av karnpen måste stå på arbetsplatsema.

Vår måisättning är att diskrirrinerirrgen i arbetslivet ska flirsvinna under mandatperioden.

Vi utmanar öwiga Lo-örbund, arbetsgivarna, organisationssverige och politikema att delta i
detta arbete. Att bekåimpa nazism, rasism och framlingsfientlighet varhelst sådana krafter
sticker frarn sitt fula tryne. Att visa nolltolerans mot dem som hotar dernokratin.
Svenska

P

appersindnstri arb etarefijrbundet

2A02-11-22

N{er information:
Press- och informationsansvarig Stelan Gullbog, 070-60-5 67 5E
Förhandlingsombudsmitr-r Bengt .Iansson. 070-586 I 2 55
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härped st andardf 6rs1ag,et
Standardtormirt6n för julfirande framlägger
iis ar 99 98 "Julgranar" för kritik'
för
förslaget har utarbetats av en arbets8ruPp inom EEaodardkoroitt6n
julfirinde oed följande samansättning:
Sveriges Förskoleelevers CentralHerr Carl Lundberg, ordförande
organi sat ion
Stockholns Julgransf örsäljares
Herr Adolf l(arlsson
Förening
Riksförbundet för Svensk Ju1
all
Fru Alice Brunär-Sriernf
Svenska Skogsbruksf öreningen
Disgonent Berrr@ Bark
Svenska Julf or skningsins titute r
Oocenr Hilding Brus
Sveri ges Srandard i seringsko@l sslon
lröken Lucia PYron, sekreterare
Box
över förslaget bör våra Sveriges Srandardiseringskormission'
decenber
24
den
före
3 2gi, l0l 66 Stockholo 3, relefon 21 0I 00, rillhanda

YrEranden
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Oricntering
a!lg1)
Denna standard avscr vi1d.i eller odlade exemplar av gran (Picea
avsedda sorn jrrlprydnad- Beträffande julgranar aw plast se SlS 83 99 9')'
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Kvolitetsfordringor
0 F-rg

Julgran skall vara friskt grÖa ii)l gulbrun'

3.1 Doft

Julgran skall ha naturlig eller syntetisk s k skogsdoft'

3.2 Grenfördelning

Julgran ska11 ha grenar åt rninst elt hå1I'

3.3 Greniöthet

Julgran skall ha rninst tre grenar Per m'

3,4 Borrtöthet

2'
Barrtätheten (r1) skall uPPgå till minst 7 barr pt" tt

3.5 Grenstyrko

Crenstyrkan skall vara rninst 2'l N-

3.6 Prydborhet

Julgran skall vara pryd)>ar '
.l
Endast prydnader r]led färger i 100-serien enligt sis 03 14 l, lv'tärkfärger, bör användas.

3.7 Vottenförbrukning

Vattenlörbrukningen får icke över stiga 5 I per dygn'

3.8 Borrovfoll

Barravfallet Iår icke överstiga 0' 1 kg per timrne'

3,? RingdonSborhei

Bestiindigheten nlot ringdans skall vara rningt 50 golvstarnp per rnin'

3.'r0 Gtössbosiöndisher

r$

i:H:ä,,,i:,.,1J:Atf iTSä."-

rnotstå grögghaltig atrnosrär i 3 h vid en

5lS-märkning
Julgranenligtderrnastandardfåre{terti}lståndavSverigesStandardise'
ringskornrnission i toppen fÖrses rned rnärket §'
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$20 Bill Commemoration of 9111
Follow the directions to see The Pentagon and WTC on your $20 bill.
1. Fold a $20 bill in half so that you see the top half of the reverse side.

2. Fold the left half away from you as shown.

3. Fold the right half so that the burning Pentagon is revealed.

4. Flip the bill over to see the World Trade Center.
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Den troligaste orsaken

till detta är

just oörmågan till att sätta ett värde

Att förvalta humankapital.
Att vara anställd dtr att ställa en del
av sin tid till en arbetsgivares
forfogande. Detta är en ömsesidig
överenskommelse som skall gynna
båda parter och ger arbetsgivaren
forvaltningsansvar fi)r ens arbetstid
och hur ens kompetens utnyttjas.
De kunskaper man har med sig
räcker oftast inte till, utan det krävs
specialkunskaper for den specifika
arbetsuppgift man får. Den
tillhandahålls oftast av arbetsgivaren
till höga kostnader för floretaget.
Detta utgör foretagets humankapital i
form av människor med kunskaper
att producera antingen tjänster eller
produkter.
Företagets humankapital kan inte
bokforas med vår tids sätt att räkna
tillgångar utan bokftirs oftast endast
som negativa tal i form av utgifter
tiil löner. De loretag som har insett
att humankapitalet på ett foretag
måste forvaltas och inte endast ses
som utgifter är oftast mycket
framgångsrika.

Antalet arbetsftira medborgare de
närmaste årtionde kommer att
minska. Detta kommer att hoja
foretagens humankapitals värde lik
väl så är de åtgärder man sätter in
när ett foretag går dåligt är just att
göra sig av med delar äv sitt
humankapital.

på något som inte består av något
mätbart som just humankapitalet i ett
ftiretag.
Sätter man in detta i ett större
sammanhang och ser hur
aktiemarknaden agerar så finner man
samma oftirmåga att värdera
humankapitalet i ett foretag. Där
anses det bevis på handlingskraft när
ett foretag som går dåligt gör sig av
med anställda, fast det är frågan om
att foretaget gör sig av med
tillgångar i form av humankapital.
Ett foretag som skaffar sig formåga
att värdera sitt humankapital och
forvalta sitt humankapital har stora
möjligheter att inte behöva mista
dem på grund av sin oformåga att
sätta ett värde på det.
Sätter man in detta sätt att se på sina
anställd i vårt foretag så finner man
stora likheter i just dess oformäga att
värdera humankapitalet i f,oretaget.
Det som ligger närmast till hands är
de stora tunga investeringar som vi
nyligen har gjort i form av en ny
pappersmaskin, vilket drlått att sätta
pappersmaskin, vilket är lätt att sätta
ett värde på. Vad som inte

GENOM EN LÅNAD LOKAL.....
Genom en lånad lokal
Bärs en likkista
I ett r-Lrs
Av florvirring.

Livet,
Det lämnas utanför
I novemberkylan.
Erik Asteving

deklareras är de investeringar som
gjorts ftir att hoja foretagets
humankapital for att klara av att
utnyttja denna nya investering. De
ftirsvinner oftast in under olika
utgifter och ses inte som en
investering. Där har vi ett bra
exempel på varfor det är av stor
betydelse att man även kan redovisa
sina investeringar i humankapital.
För om man giorde det så är det med
stor sannolikhet funnit att
investeringen i humankapital har
varit for lågt. Vi har lånat in
humankapital under en kortare tid
for att ftirdigställa investeringen och
där efter lämnat tillbaka den i form
av experter. När vi egentligen borde
ha ökat vår egen komPetens och
personal för att kunna klarat av de
nya uppgifter som följer med en
nyinvestering.

Fabriksledningen har på detta sätt
kunna stoltera med att vi kommer att
kunna producera mer papper utan att
behöva anställa mer personal som
endast ses som en utgift och inte en
tillgång i ekonomiska kalkyler. Att
fabriksledningen skulle vara
ovetande om denna Problematik är
knappast trolig, utan de är
kompetenta i sitt arbete for annars så
skulle vi inte vara så framgångsrika
som vi är.
Problemet ligger på ett annat Plan
och har sin bas i hur vi mäter ett
ftiretags värde. Eftersom
humankapital inte mäts så faller det
utanfor dessa ekonomiska ramar och
kan inte värderas, vilket gör att aktie
värdet på ett foretag inte avspeglar
loretagets humankapital.

Det bästa beviset for att så är
fallet ar att se hur
aktiemarknaden reagerar pä
neddragningar av personal,
vilket är det samma som att göra
sig av med humankapital.
Kurserna på aktiema stiger
eftersom marknaden endast ser
anställda som utgiftsPoster.
Denna bild har vi levt med ända
sen vår industriella revolution då
tekniken var ljusår ifrån dagens
teknik. Att det börjar bli en
forändring på synen av
foretagens humankapital syns
bäst i vår tids nya revolution, IT
revolutionen där oftast
humankapitalet utgör största
delen av f,oretagets värde. Denna
bild av verkligheten bör även
pappersindustrin ta till sig med
tanke på att vår industri i dag är
en högteknologisk industri
jämfort med var den var for 50
år sen.

Till

er som är
förvaltningsansvari ga av
foretagets humankapital stå På er
for utan oss alla tillsammans är
en fabrik inget annat än en stor
teknologisk produkt till
forsäljning till någon som
innehar stora tillgångar i form av
humankapital.

T.F

TONVIKT.
På hans våg

Väger hennes melodier
Lika mycket
Som han egen musik.

Erik Asteving

APROPÅ PROJEKT

NYA NATITRT,ÄN AX

Norrtälje 964725

jag floljande
tänkvärda berättelse. Det kanske finns likheter
på flera ställen: Ett Svenskt och ett Japanskt
ft)retag bestämde sig att utkämpa en årlig
roddtävling med åttamannalag.

I vår personaltidning

saxar

Bägge manskapen tränade länge och när dagen
for kapprodden kom var båda lagen i absolut
toppform Japanerna vann med ett ftrsprång på

km.
Efter nederlaget var moralen i botten hos det
svenska laget. Högsta ledningen beslutade att
man skulle vinna påfoljande ar och tillsatte en
projektgrupp som skulle undersöka problemet.
Proj ektgruppen upptäckte efter mycket
analyserande att Japanema hade sju man till att
ro och en man till att styra, medan det Svenska
laget hade en man som rodde och sju som
styrde.
1

I denna krissituation visade ledningen prov på

INFUNDIBULUM VINI
TUBAEFORMIS

avsevärd handlingskraft. Man engagerade en

konsultfirma som skulle undersöka strukturen i
det Svenskalaget. Expertema kom efter flera
månaders arbete fram till slutsatsen att det var
ftir många som styrde och for ffi som rodde.
Mot bakgrund av experternas rapport
genomfordes omedelbart forändringarna i
lagstrukturen. Nu hade man fyra styrmän, två
överstyrm2in, en styrledare och en roddare.
Dessutom infiirde man ett poängsystem for att
motivera roddaren. "Vi måste utvidga hans
arbetsområde och ge honom mer ansvar!."
Året därpå vann Japanema med ett forsprång

pä2km.
Det svenska bolaget avskedade roddaren med
hänvisning till dålig arbetsprestation, men
betalade dock ut en bonus till ledningen som
uppskattning for de stora ansträngningar den
lagt ned.
Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav
man drog slutsatsen att man hade valt rätt
taktik och att motivationen också var god, och
att det a1ltså måste vara materialet som behöver
lorbättras.
I dag är det Svenska bolaget i fård med att
L.S
utveckla en ny båt.

FYLLTRATT
Denna tämligen vanliga representant

fiir

familjen dricksvampar är inte giftig, men
heller inte särskilt aptitlig- Förekommer i
hela landet - enstaka exemplar har t.o.m
iakttagits på kalfiället. Speciellt vanlig är
den i storstäder, främst i parker men även
i t.e.x portgångar. Färgen är blekt grå,
men äldre exemplar ffir en allt starkare
skiftning i rött. Man vet att den
konsumerar stora mängder av olika
vätskor, men ingen frågar varfir.(Jfr
Holberg) Vid riklig vätsketillgång blir F.
Synnerligen yvig, men ffir efterhand så
tungt huvud, att den inte kan hålla sig
upprätt. Lukten är frän. Bestånd av
svensk F. Har på senare år inrapporterats
fran bl.a Mallorca och Kanarieöama, dit
man tror att den spritts med flyg. Från
Jönköping är den sporlöst försvunnen(Jr naturlciran - skolbokfi)r slutstadiet
Crona/Andersson. A&K Pris 9:75 L.S

Liissmeclcn kostade bara 200

POSITIVT TÄNKANDE
När jag vaknade i morse kände jag mig
på dåligt humör. Men det var jag glad
for. Det visade ju att jag hade känslor.
Sedan togjag barnsalvan istället for
tandkräm på tandborsten. Då fiirstod jag
att även den bäste kan göra fel. Jag
kände mig djupt tacksam över den

insikten.
När jag öppnade kylskåpet lo11 ett
mjölkpaket ut, gick sönder och stänkte
ned mina skor och byxor. Jag intalade
mig att det var bra ftir ovanlädret.
Byxorna hade jag ändå tänkt att byta.
Under tiden kokade frukostkaffet över.
Det fick mig att komma ihåg att kaffe
på tom mage är hälsovådligt.
Just som jag slagit igen ytterdörren
märkte jag afi jaghade glömt nycklarna.
Den stunden den sorgen, nynnade jag
och tänkte pä att jag inte behövde bryta
mig in lorriin efter jobbet.
Att de nya byxorna fastnade i
cykelkedjan och attjag körde rakt in i
häcken spelade ingen roll. Tur i alla fall
att jaginte hade dyrare byxor och att
det inte var grannens häck, sajag
positir,t och vitsigt till mig själv.
På jobbet tog jag in kaffekoppen till
skrivbordet och råkade spilla det mesta
av irurehållet på manuset till
kvartalsrapporten. Det kunde ha varit
tre veckors arbete ropadejag ut i
korridoren. Tur att det var bara {orton
dagars jobb som blev forstört. Och
förresten, jag hade ändå tänkt arbeta om
hela rapporten.
Till lunch tog jag en råkosttallrik och
bet av en tand på en liten sten. Just den
tanden hade alltid varit lite sned, så jag
bad tandläkaren dra ut rasket. Lika bra
att inte hanägra sneda tänder, tänkte
jag. Och kände mig uppåt.
På hemvägen skulle jag ta ut Pengar,
men mitt kort fiirsvann, oturligt nog in i
bankautomaten och vägrade komma ut
trots att jag på minuten bankade. Nåja,
de pengarna hadejag ändå bara gjort av
med, filosoferade jag lugnt och
tillämpade lite avslappningsteknik.

kronor och explosionen närjag
kniippte pii TV:n blev inte särki1t
krattig. Nu kan jag skaffa Text-TV.
Och så blev olntrpelsenngen
äntligen av. Så bra.
Det är flnt att tänka positivt, tänkte
jzrg positivt och kastade mig i
sängen så att benen - på sängen vek sig. Annars vet man inte vad
som kunde gått snett i dag.

Sarat ur" okcint

materiel.

L.S

HUR UPPLEVER VI
UTVECKLINGEN PÅ
rÖnNSTNTFTSOMRÅDET
IDAG?

.

Kanske så här

oRD,ORD,ORD,,,
"Fader vår innehåller 56 ord,
10 guds

bud297 ord,

USA's ohänglighetsforklaring 5 00
ord.

Men när EG ska reglera exPorten av
ankägg såkrävs det269ll ord"
(ur tidningen impuls)

o

Tio Guds bud med297 ord var
tillräckligt fi)r att reglera större
delen av livet florr.

NU ÄR DET ANDRA TIDER!

JULEN!! !!! !!!
det for speciellt med julen?
Att det fiids en karl som tror att han
är gud händerju hela året.

Vad

?ir

Klotter på toaletten.
MW.

ATT LE,VA PÅ SIN PE,NSION
Jag har a1ltid vetat att jag skulle fä ful1
pension. Men jag hacie inte tagit rcda på
vacl full pension var för något eller hur stor
den skulle bli. Nu är det så dags. Som 37:ir
fär jag hela pensionen från det gamia
systemet, de som är födda 38 och sellare
fär en successivt något sätnre pension i det
nya systemet. Min pension efter skatt är 6
- 7.000:- lägre än min nettomånadslön när
jag jobbade. Mina utgifter har inte

minskat, räntor och amoftering, VAavgiftema ökar, uppvärmningskostnaden
stiger nästa år kraftigt p g a den gröna
skatteväxlingen, soln miljöpartiet tvingat
igenom, och den slår mycket hår1 rnot
villaboende. Jag lider inte nöd men jag
ångrar nu att den privata pensionslorsäkringen jag tog inte var större. Nu ska
ju pensionerna höjas med 360:- i månaden
nästa år, fore skatt, men den höjningen är
redan uppäten genom avgifts- och
skattehojningar.
Jag vi11 n-red det här säga

till

er som

tbrtfarande har framtiden lor er börja
till banken eller ett
forsäkringsbolag eller vänd er till fäckets
törsäkringsrådgivare ni fir fbrtfarande
göra avdrag i cleklarationen lor premien.
pensionsspara nu. Gå

HÄL S OFN,qIUIAXD E ÅTGÄRDER
Utifrån de diskussioner som forts angående
fliskhetssatsningen på bruket kommer det att
filresläs åtgärder som ska fä oss att röra oss
mera. Och på så sett öka vår hälsa.
Som ftirsta åtgard kommer det att sättas upp

parkeringsautomater på parkeringsplatsen. Där
forhandlar vi ftir närvarande om de priser som
skall gälla. Förslaget som ligger är i linje med
de priser som tas ut i Stockholmsregionen.25:/timme eller 250.-lheldag. Som andraåtgård är
att det forhandlas med SL om att bussama skall
passera pappersbrukets inställs, alternatil't ta
bort busshållsplatser som finns i närområdet.
De närmsta skall då ligga vid Hallstaviks
centrum åt söder och Tulka i norr.
Det finns ytterligare ett forslag som inte är
riktigt genomflorbart, men som vi jobbar på.
Det är att man slumpmässigt kommer att nekas
inpassage i vissa grindar och ska tvingas leta
sig fram till rätt gnnd. Det är också i syfte att ffi
oss att gå lite extra.

Det finns inget som i dagsläget är forankrat
utan det örs endast som en monolog med
inblandad.
Hälsningar LujdoG

Johnny Karlson

NÅGRA TILL FALL SOM
KVARTARNA T,F,TT TTT,I,
Ett par stycken har haft 2 stycken k-hem
och betalat for en allrisk vilket Folksam
bjuder på.
Ett par stycken har tecknat
hemforsäkrin gar ft)r andra
forsäkringsbolag. Vi rådgivare har under
medlemskv artarna meddelat vad k-hem
innefattar. Dom har sparat en hel del
pengar efter att dom kunnat säga uPP
hemlorsäkringar som dom ej har någon
slädie utav.
Någon har haft fiu/sambo som tecknat
medlen.rsbam i något annat liirbuncl och
betalat mer än denne skulle gjorl om dorn
tecknat sig tiir rr-iedlen.rsbarn i pappers
vilket skul1e inncbära än fiirtjtinst på 6:Förqilrrintrcrårloivarnr
,rrrån rlr:q'7)'-lhr

JULKLAPPSTIPS
Vi har billiga bra böcker

på avd.exp.

till forsäljning.

Prisläge l0:-, 20:-, 50:-.
Samt några riktiga rariteter.

En fackfiirening, ett samhälle, en fabrik (avd. 68
historik) 7-5 kr/medlem, övriga 100 kr.
Vår enighets fana ett sekel fackliga fanor (LO 100 år)
300 kr

TI

F,

Decemberst järnor
I varje rurnslonster i Ditt hus
Har Du tänt
En decernberstjärna även i år.
Ja, och såg gott som dom nånsin lonnår

Sprider dom sitt gemensamma ljus
Genom pcrsienncr som ej
Blott står
Lite gliint
Ulan st,rn (ippnar scj
Flelt oå nvtt är'en iiir

mei.

Erlk Astcvins

TIPS TIA
HUVUDSTADER
Nedan döljer sig tio huvudstäder. Använd Svenska och engelska blandat.
NIed lite klurighet hittar du svaren.

l.

Skaffa dig ett ställe att lofiöja båten

2. matsmältningsorgan

i

fängenskap

3. explosiv köksrnästare
4. Två små kalla drinktillbehör
5. Österländsk gudornlig sjukdorn
6. Tvätta tusen kilo

7. Stillhet i land
8. Installera vicleoapparater
9. Vanvettig galopp
10. De öppna vattnets

Rätt svar sisla sidan.

flicka

6oD JUL ocH Gorr Nvrr
ONSKAR VI ER ALLA

ÄB

nÄrr svAR TIPS TIAN
OBS! OBS! OBS!
Än pBr NÅcoN soM
REFLEKTERAT ÖVPN
vÅR T.URING I DETTA
NUMMER AV
PAPPERSMAGASINET

Vi

på redaktionen

vill

l.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

Köpenhamn
Bukarest

Bankok
Paris

Budapest
Washington

Kairo
Montevideo
Madrid

10. Havanna

tacka

Killarna på brandstationen
Johnny Karlson
Roger Berglund
Anders Lid6n
Aleksandar Srndovic
Erik Asteving lor deras bidrag till detta nummer
av Pappersmagasinet. Och upprnanar även fler att
fatta pennan och skriv några trevliga rader.
Kanske ni har varit rned om något roligt, trevligt
eller kanske underhållande som for oss övriga kan
vara av intresse. Ni kanju även komma hit så kan
vi h.jälpa er att lorfätta ihop någonting. Vi kan
även ombcsörja med någonting att lorfirtta mecl.
Hiil sningar reclakti onskornmitt6n

Vi på redoktionen ör:
Joqkim Eriksson : J.E
Börje Nordström : B.N
: H.Å
Hons
Ulriko Enlund : U.E
: T.F
Tommy
Morgon Widlund : M.W
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