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Ordfiirande har
ordet.
Det var många av oss
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som lyssnade på
Per Bjurbom niir han på
Folketshus och
informerade om den
svåra tiden som kommer. Vad gäller organi-

sationsftirändring sade

hanattdetinte tufuäga
om vi ska genomftira
den utan på vilket sätt

kommer man att göra
det.

Krönikör:
Vårt ekonomiska
Läge.
, r,-4,**fu

Den bild man fär av

fbretagsekonomi iir ofta
en mycke komplex bild,
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men i sin grund har den
stora likheter med vanlig
hushållsekonomi.

r!

':..
- -'*..'

"' Å' ,'-,
41. .r'a
'.:-.--*.fl
' - ä." '' &

Sidan 3

U-JL

!ikgddrttågor
=

Vi kommer att

göra en

utflykt till

Vässarö en lördag i slutet av augusti.

Det är vår årligen återkommande
tur med bogserbåt . Sidan I

Skiftjobbare blir

I

fetare och dör oftare av hjärtproblem.

för påskekrim.

Arbete på oregelbundna tider blir allt
vanligare. Men att Skiftarbete 2ir skadligt
for hälsan bekräftas i en ny avhandling
Sidan 5

Norge har man
något som kallas
Med det menas att man ägnar en stor del
av paskhelgen

till

att läsa kriminalrona-

ner. Den svenska motsvarigheten är väl
semesterdeckarna, dvs kriminalromaner
som avnjuts i hängmattan. . Sidan 6
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Det var många av oss som Iyssnade på
Per Bjurbom när han på Folketshus och
informerade om den svåra tiden som kommer.
Vad gäller organisationsftirändring sade han
aff det inte är fräga om vi ska genomfiira den
utan på vilket säff kommer man att göra det.
Vi ska vara färre och vi ska producera mer
papper. Samtidigt ska vi skada oss mindre och
ha trevligare arbetsmiljö.
Man påstår att vi måste ha rekordproduktion varje manad for att inte visa en minusresultat. April
månad var rekordlös och resultatsiffran var en
enkel nolla.
1'
..
Agaren är missnöjd och våra fackliga kolleger
som sitter i koncemstyrelsen är pressade. Koncemfolket undrar vad vi fackliga i Hallsta håller
på med. Tyvärr har vi inte makt över situationen.
Vi kan inte styra pappersprisutveckling, upprätta
en god relation med marknadsavdelningen och

styra energipolitiken.
Grundmisstag 2002, när bemanningsplanen
presenterades 2005, var att man bestämde sig dra
nere 100 befahningar utan diskussion med oss
fackliga.
Vi och foretaget tillsammans skulle kunna syna
organisationen och komma överens om det rätta
antalet befattningar som kunde reduceras.
Vi hade tid på oss och kunde klara organisations
ftirändring utan större turbulens.
Tyviirr blev vi aldrig bjudna på någon vettig diskussion. Istället fick vi f;irdiga florändringsforslag
som visade tidligt att vi pappers medlemmar
kommer att stå frr notan.
På de frregangna frrhandlingiuna om beman-

ningen sökte vi framfiirallt bevis att våra
medlemmar inte kommer drabbas av ohälsa och
bevis att foreslagna forändringar verkligen
innebåir besparing. Företaget kunde inte ge oss
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tillfredställande svar och vi sitter idag diir vi sitter. Dessutom tror jag att chefer själva inte är
övertygade att fiireslagna florändringar gynnar deras avdelningar.
Den nya platschefen fiirsöker reparera felet. Vi
har fäu betydliE mer utrymme for diskussion.
Nuvarande problern iir att både han och vi är tidspressade och belastade med den siffran "100".

I och for sig har Per Bjurbom lovat att den här
gangen kommer alla fackfiireningar att drabbas
av "organisations fiirändring".
Han betonade att han står fiir vad han säger. Som
alla andravill jag också tro på det. Vi ffir se om
den här sagan slutar med "happy end" eller ?!
Sista två år står PMI 1 i fokus.
Förväntningama är stora. Många "experter" har
ultalat sig om den dåliga uppstarten. De brukar
jiimfora den med PM 53s som påstås vara
klockren. Sanningen är att de inte kan jiimfiiras.

PM 53 iir byggd på en ny linjal och personalen
hade all tid på jorden att utbilda sig. Våra duktiga
tjejer och grabbar hade det tufft.
De hade gättpäkniina i ett helt år. Som tack ftir
det blev de odisciplinerad ftirklarade och syndabockar lor s.k. misslyckad uppstart.
T.o.m. engagerade man ett konsultfiiretag som
skulle utreda saken. Först nu fiir man väldigt forsiktigt fram att det inte var så? Kanske?
Framforallt var uppstartskurvan orealistisk. Idag
är det siirskild viktigt ftir oss att kunder tycker
om PM1l-s papper. Glöm aldrig att det är tillverkat av de "odisciplinerade".

(Forts. på sidan

ll.l

Krönikör
Tommy Falk

Vårt ekonomiska läge.
Bakgrund:
Den bild man får av fiiretagsekonomi är ofta
en mycke komplex bild, men i sin grund har
den stora likheter med vanlig hushållsekonomi.I det ekonomiska läge vi är i dag på Hallsta pappersbruk så är det lätt att se de paralleller mellan fiiretagets reaktion och hur ett
hushåll reagerar under samma situation. Jag
ska visa på liknelserna mellan dem så får var
och en avgöra om det stämmer.

Elprisema har stigit 3 2r irad,totaltmed33%o
(Delårsrapport j anuari-mars 2 004)

Företaget:
Energiprisernq är höga och sönker vår lönsamhet.

Privatpersonen:

Bakgrund:

Oljan till pannan har blivit svindyr och även elpriset har brakat i höjden.

Priset på papper har sjunkit 3 år irad, totalt med

25 % (Delårsrapport januari-mars 2004)

Företagets åtgärd:

Företaget:
Vi har låg lönsamhet på grund av dåliga

Optimera befintlig utrustning samt håll igång
denfir några nyinvesteringar går inte när lönsamheten 8r så htir låg.

priser

på pappret.

Privatperson:

Privatpersonens åtgärd :
Det rir barafylla tanken och vara glad,

Jagfår så dålig lönfiir att detfinns så många
som jobbar med samma sak som jag gör.

fir någon ny panna eller annan värmekälla rir det inte
att tänka på med den lönen jag har.

Företagets åtgärd :
öka produkttonenfir att kompensera sigfor de

Kommentar:

låga priserna.

P

Här har problernbilden ökats på eftersom höga
energipriser tillsammans med 1åg lönsamhet.
Detta medftir att möjligheterna till nyinvesteringar kommer att vara små eftersom en nyinvestering 2ir en långsiktig investering som ger resultat langt senare.

rivatpersonens ätg ärd :

Jagfår jobba över merJör att lamnafa in mer
lön.

(Forts. på sidan

Kommentar:
Problemet ligger utanfor både fiiretagets och privatpersonens möjligheter att påverka dem. Därfiir
iir den enda möjligheten att kompensera sig lor
mindre inkomster att producera mera.
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Krönikör
Tommy Falk
(Forts..fi'ån.sidan 3)

Externa tjänster:

Slutord:

Kostnaden for externa tjänster är högre eftersom
även planering och administration samt avkastning till de foretag man anlitas kommer att ingå
i kostnaden. Därfiir är befintlig personal billigare

Något mantalar tyst om är att Holmen paper har haft en genomsnittlig avkastning under en konjunkturcykel på 15,20Ä, vilket ?ir
mycke bra.
Den spekulationsekonomi vi lever med i
dag där man stirrar på va{e kvartalsrapport
som om den skulle ge någon klar bild av
kommande ekonomiska verklighet iir direkt
skadlig ftir de flesta företag.

Företaget:
Detfinns ett beslut att antalet externa tiänster
skall hållas nere. Målet dr att utnyttia egna resurser så långt som möjligt. Detta beslut är
tvelcsamt om det har slagit igenom ordentligt i

Detta gör att ingen vägar göra stora tunga
investeringar fiir framtiden, eftersom det ger
resultat liingre fram än nästa kvartalsrapport.

organisationen.

Ha detta i era tankar nrista gång ni sitter
och köper och söljer aktier på Internet, att
riven ni rir med och skapar denna spekula-

Privatpersonen:
Att plocka hem en hantverkare till något man
själv klarar av när man har det l*tapert vore direkt dåraktigt.

tionsekonomi.

Kommentar:
Här har vi ett bra exempel

på där kostnader
skulle kunna hållas nere genom att inte plocka
in externa firmor i den omfattning vi gör. Samtidigt så ser vi till att säkra arbetstillfiillena åt
oss själva. Varfor inte foretaget lägger ner mer
möda pä att komma tillrätta med detta rir svårt
att sätta fingret på. En fiirklaring kan vara att det
inte finns någon god översikt av dess omfattning eller nytta. "Det ör på tokJör många kockar till samma soppa".

Sidan 4

En direkt felaktig hotbild som dyker upp i
jämna mellanrum är att om inte vi är lönsamma så flyttas produktionen någon annanstans. Detta kan ståimma på de fiiretag
som inte iir beroende av en naturresurs som
vi iir. Vi ftirädlar en naturresurs i vår direkta
närhet. Skogen växer oavsett hur det gär pä
världsmarknaden och kommer att ge en avkastning varje år som går att utnyttja. Att
transportera den någon annanstans for forädlig är direkt skadligt for landets ekonomi
eftersom det ger lägre exportinkomster.
Därfilr är den hotbild som målas upp en direkt forolämpning. Så dumma åir vi inte.

Sltgddr-

ftågrr

Hallsta Pappersbruk har drogpolicy fran-93
som kommer att revideras under året .

ALKOHOLENS FOLJDER

Antecknat av
Taisto Hautala AHSO

Missbruk med vid vart 4:e olycksfall på arbetet

Alkohol är ett folkhälsoproblem.
Skadorna är mycket omfattande.
Några exempel:

Skiftjobbare blir fetare och dör oftare
av hjärtproblem.

75 procent av dem som döms for våldsbrott var
alkoholpåverkade,40 procent av offren var det.
Varje dag finns ca 16000 berusade ffirare ute i
trafiken. De skadar allvarligt mer än 1000 och
dödar ca 1 50 personer per år.

Arbete på oregelbundna tider blir allt vanligare. Men att Skiftarbete är skadligt fiir hälsan bekräftas i en ny avhandling.

Nästan hälften är sjukfranvaro, annat som kostar

behandling av alkoholrelaterade sjukdomar,
sak- och personskador och sociala insatser.

åir

summan per år.

Missbruk fanns med vid ca 25 procent av olycksfallen på arbetsplatsema.
Ca20 procent av kvinnorna och 30 procent av
männen dricker så mycket att det innebiir risk eller hög risk fiir skador.

Ca 5000-7000 dödsfall per år orsakas av direkta

och indirekta alkoholskador.

en avhandling vid Umeå universitet visar
Karl s s on att fetma, di ab et es, hi örtinfarkt
och stroke är vanligare bland skiftarbetare rin
bland de som enbartjobbar dag.
Tidigare studier har pekat på andra problem
med oregelbundna arbetstider, som ökad risk for
olycksfall, sömnproblem och trötthet.

B ernt

Alkohol ger högre sjukfrånvaro, något som kostar foretagen cirka 3 procent av den totala löne-

Ca200 000 barn växer upp i familjer med missbruksproblem. De riskerar både att skadas som
barn och att få problem senare i livet.

I

Kroppens ämnesomsättning blir störd vid
skiftarbete, enligt Bernt Karlsson, som dr läkare
vid yrkesmedicinska kliniken i Umeå. Han har
bl a studerat kvinnliga sjuksköterskor i Umeå
som jobbade natt. N?ir sjuksköterskoma åt
klockan halv tolv på natten fick de högre halt
socker och insulin i kroppen, trots att det var
lika mycket som de åt under dagen.
Fetma och forhöjda blodfetter iir vanligare bland
dem som har skiftgang. Dessutom dör de oftare
än andra på grund av hjärtinfarkt, stroke och diabetes, enligt Bernt Karlsson undersökning av

skiftarbetare vid Modos fabriker i Örnsköldsvik.

Källa: CAN, Alna,ILO, IOGT-NTO
Källa tidningen Du & jobbet Antecknat av
Taisto Hautala
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Tips om semesterdeckare.
I Norge har man något

som kallas

fiir påskek-

rim. Med det menas att man ägnar en stor del
av påskhelgen till aff läsa kriminalromaner.
Den svenska motsvarigheten är väl semesterdeckarna, dvs kriminalromaner som avnjuts i
hängmattan och på badstranden under sommarsemestern.

Jag tänkte håir forsöka tipsa om lämpliga böcker
inom denna stora genre. Den svenska kriminallitteraturen har ju fullkomligt exploderat under de
senaste femton åren.

Fram till mitten av sextiotalet handlade

den
privatperson,
svenska deckaren ofta om en smart
t ex en kvinnlig flickskolerektor, som snubblade
över ett lik varje sommar och som sedan löste
mordmysteriet själv medan traktens kriminalpolis
häpet gapande tittade pä. Lösningen bestod ofta
av någon löjlig detalj som mördaren slarvat med.
1965 kom så "Roseanna" av Maj Sjöwall och Per
Wahlöö. Det var den lorsta boken av tio med kri-

minalkommissarie Martin Beck som huvudperson. Här var det frågan om riktiga poliser som
löste riktiga mordfall. Dessa böcker klassade
fullståindigt ut de tidigare svenska deckarromanerna.

Sjöwall/IVahlöö:s polisserie står sig fortfarande
och de har kommit ut i flera pocketutgåvor under
årens lopp. Om man vill läsa dem i "rätt" ordningsfoljd är ett bra knep att titta på copyrightårtalet liingst fram i böckema. Detta gäller for övrigt även de andra polisserierna som niimns i
denna artikel.

Efter böckerna om Martin Beck & Co
håinde inte så mycket forrän Henning Mankell
kom ut med den forsta boken om Kurt Wallander: "Mördare utan ansikte" 1991. Wallanderserien kom att bli 9O-talets motsvarighet till Martin
Beckserien på 60-ta1et och har fätt många efterfoljare.

Ett exempel iir Åke Edwardsons serie om

den

snobbige göteborgskommissarien Erik Winter.
Dessa romaner utspelar sig ibland delvis

i

andra
Skottland. På samma

länder, t ex England och
sätt som hos Sjöwalywahlöö och Mankell skildras polisarbetet här som ett teamwork, fiiirran
från 50talets flickskolerektor.
Något av en outsider är Håkan Nesser
med sin serie om kommissarien van Veteren och
övriga kriminalpoliser i Maardam. Nessers polisromaner utspelar sig i ett uppdiktat nordeuropeiskt land, kanske en blandning av Polen och Holland. De är ofta intressanta psykologiska berättelser om vanliga människor som av omständigheterna drivs till att begå brott. Exempelvis handlar
boken "Carambol" om en man som, på väg hem
från krogen, kör ihjäl en yngling odr smiter från
platsen i tron att inget vittne finns. Detta visar sig
vara ett fruktansvärt misstag...
Håkan Nesser skriver även böcker som inte iir
rena polisromaner men som 2indå alltid innehåller
ett brott.
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(Forts. på.sidan 7)
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En av mina egna fiirfattarfavoriter i genren är
trädgårdsmästaren Kjell Eriksson i Uppsala.

Den överreklamerade svenska forfattarinnan

Hans polisserie har den kvinnliga kriminalkommissarien Ann Lindell som huvudperson. Rent
språkligt tycker jag att han skriver bättre än både
Mankell och Edwardson och han lyckas ofta fä
personerna i böckerna att bli väldigt trovdrdiga.
Åven mördarna skildras som personer som skulle
kunna ha funnits i verkligheten.

vågenhet.

På ännu närmare håll, nämligen i Grisslehamn,
finns forfattaren Erik Eriksson som från början är
joumalist. Hans huvudpersoner iir kriminalinspektör Margret Mattsson och fiire detta polisen
Verner Lindgren. Verner har fätt sparken fran polisen på grund av att han gärna vill gå våldsamt

Liza Marklund har däremot inte vunnit min be-

BN

*ppg§r
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KORT OM STUDIER

fram mot kvinnomisshandlare.

Sedan forra PappersMagasinet utkom har vi haft
ytterligare nägra

Han hjälper ofta polisen på konsultbasis och
samarbetar då med Margret Mattsson. I den senaste boken, "Flickan från Moldavien", träffar
Lindgren nägra fiskare i Grisslehamn som utanfiir baltstaterna ffitt upp en ung flicka i sitt nät.
Flickan var skjuten i nacken. Det hela leder fram
till en spänndnde jakt på personer som sysslar
med trafficking.

förtroendevalda iväg på utbildning. Bl a foljande:
Miljökursen 27-29 april (steg 1) + 1l-13 maj
(steg 2), där deltog Pär
Gustavsson, Niklas Hallingström och Sune
Eriksson.
På forbundets Ekonomiutbildning (steg 1) den
10-14 maj på Runöskolan i Åkersberga deltog Tommy Falk och
Anders Lid6n.
I Hallstavik genomford es enfiirs rilcringsrådgivareutbildning den t-2
juni ftir de nyvalda rådgivarna. Linda Haglund,
Mats Jansson och Per Sundell heter de nyvalda
forsiikringsrådgivarna.
Roger Berglund gick en handledarutbildning i
Bålsta 1-3 juni.

En extra krydda med Erik Erikssons kriminalromaner är att de ofta utspelar sig i våtra hemtrakter. Verner Lindgren har t ex en stuga på Singö i
närheten av Svartklubben.

kvinnliga svenska deckarforfattare jag läst håller tyvärr
inte samma höga kvalitet som de ovannämnda.
Detta beror inte på att de iir kvinnor ty på andra
sidan kölen finns både Anne Holt och Karin Fossum, två alldeles utmärkta norska författare.
Ja, det blev många gubbar det här. Men de

(Fort.s. på sidan 8)
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Att vara lastbilschaufliir och hämta papper

veckor. Under sofilmaren kommer

på Hallsta Pappersbruk kan ha sina sidor.
Asfalten på bilplanen 2ir så ojämn att djupa vattensamlingar bildas vid regnigt väder. Tyvärr råkar en av de djupare svackorna finnas just diir
chaufforerna kliver ur sina trailerdragare, vilket
leder till problem om de inte har stövlar på sig.

hjälp av, ett tiotal semestervikarier. För att
stärka ben, lungor och hjärtan, genomfiir vi
sedan en tid tillbaka långpromenader. Det är
när utlastningsintensiteten är låg vid bilutlastningen som vi har möjlighet att traska

vi

att ha

iväg ett par ät gången. Ungef;ir §rra kilometer brukar vi gå, med eller utan stavar.

Nu pågår diirfor ett projekt som, något felaktigt,
heter "Stabilisering av bilplanen" och som skall
leda fram till nyasfaltering i september. Den
geologiska expertisen är siiker pä att planen
kommer att stabilisera sig själv så småningom
så det årbara att beväpna sig med tålamod och
vara beredd att jämnaut med ny asfalt då och då
enligt principen "lappa och laga".

I höst genomfors bl afoljande kurser;

Vi kommer att göra en utflykt till Vässarö
lördag i slutet av augusti.

-

Bokombudsutbildning23-2l sept, Göteborg
Att informera och agitera 2619 - lll0,
Brunnsvik
FiP 2 i BrunnsvikzS-30|g + 26-28110

-

(två steg)
Retorik 24-27 okt, Brunnsvik
Ungdomskurs 3-5 nov, Avesta
Stress 2l-24 nov, Runö
Hur,udskyddsombudskurs 5-10 dec, Öre-

en

Det är vår årligen återkommande tur med bogserbåt som i år skall fiirläggas till scoutrörelsens
egen ö. Där iir det meningen att vi skall gå det
så kallade trapperspåret. Kanske blir det även
aktiviteter i Grisslehamn på hemvägen. Allt iir
inte f;irdigplanerat än forutom att vackert väder,
som vanligt, åir beställt.
Ro-ro-fartyget "Baltic Printtr
kommer på sensommaren att läggas in på varv
fiir att fiirses med sidoport. Den går nämligen
oftast till två lossningshamnar och eftersom
båda dessa hamnar tar papper fran såväl Hallsta
som Norrköping, uppstår det problem med lastordningen om man endast kan lossa båten bakifran.

blir som vanligt tre gånger tre
hamnen med början veckan fiire
midsommar.
Möjlighet till fyra veckors semester finns for
dem som har fiirsta och sista perioden. De kan
läggatill en vecka fi)re respektive efter sina tre
Semestern

veckor

i

BN
(Forts.

-

från sidan

7)

Skyddsombudskurs 12-17 sept, Runö

näs

Studiecirkelsäsongen iir avklarad for i vår.
Uppsökarhäffen blir den
31 augusti och uppsökeriet bör komma
igang under september.
En utrednings8rupp på ftirbundet håller på
att se över vårt nuvarande studiesystem fiir
fiirtroendevalda. Tills vidare gäller det som

finns idag
och vi planerar
vinter.

Till

ftr

att köra en egen FiP 1 i

sist kan meddelas att studieorganisatö-

ren; Roger Berglund,
har nytt tel.nr:2695;2

Sidan 8
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Nordvästra Skanes Tidningar:
Mannen dog medan kvinnan avled.
(Och skillnaden iir...? !)

BRUIT.

Lösningen
Yåren 04.

till korsordet i pappersmagasinet
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Svenska Dagbladet:
i södra Sverige.
(Vilket låter märkligt med tanke på hur många
barn som fotts
Fåirre gökar

S A
U

Örebrokuriren:
Gynekolo g hittade knarkgömma.
(Var undrar man genast?!)
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Ingen av de omkomna hade livshotande skador
(Istället dog de av...??)
Upsala Nya Tidning:
Högsta Domstolen prövar manlig omskärelse.
(Tur att man inte är anställd diir...)

t'l

M P

o A

hittills i år!)

I

GD

Lite roliga rubriksättare...

Bergslagsposten:
Inga spår efter skidåkare.
(Han måste ha flugit fram)

Huset som brann ned
stört.
(Nähä...?)

till

grunden blev totalfiir-

Ölandsbladet:
Mindre poliser till Borgholm.
(Vad iir maxl2ingden?)

Sydsvenska Dagbladet:

Våldtåiktsman dömd till2 är i Eslöv
(Fy for att tillbringa2 år i Eslöv!)

2l-änngenanhölls misståinkt for grov stöld av
äHagare.
(Åklagare ?ir hett eftertraktade på Svarta börsen
har jaghört!)

Helsingborgs Dagblad:
Vi skriver alt dåligare.
(Det jör vi vel inte!)

(Forts. pil sidan
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kommer att bli det sista jag kommer att se. Det
jag gissar att det kommer att se ut ungefiir som
atttittaupp i en luftballong utrustad med ett
m?inskligt garnityr.

Innehållsförteckning av
kassören Tommy Falk.

Kroppsform och andra mindre väsentliga
detaljer och funderingar kring dem:

Denna text skall läsas med ett öppet sinne,
tiir de mer formella läsarna finns en presentation på sidan 15. Men liir min egen del vågar jag påstå att jagminst har hört ett par
hundra formella presentationer, men likväl
så kommer jag inte ihåg en enda.

Iag ar starkt övertygad om att all massa har sin
egen medelpunkt där gravitationen är som
högst. Dåirflor strävar alltid massan mot gravitationens centrum. För varftir skulle det annars
vara så att jagprecis väger lika mycket som for
10 år sen (ynka 65kg) . Men numera ärutrustad med mer massa centrerad till mitten av min
kroppsform. En annan detalj jag funderar över
om det inte är lika med hårväxten. För nog är
man mer luden om magen med åren och något
tunnare upptill.

Född:
Några dagar innan JFK blev skjuten.

Civilstånd:
Lagom, lönen brukar precis räcka

till

nästa lön.

Favorit mat:
Framtiden och andra saker man inte har
en aning om:
Att bo där' jagbor samt bita mig fast i husknuten den dag de ftirsöker ta mig dåirifrån.

Kanelbulle till kaffe på morgonen är himmelskt
goff.
Fritidssysels ättning:
Ålskar attvaraute på sjön nåir det blåser rejält.
Att k?impa i en liten båt i hög sjö på gränsen till
dårskap ger en hiirlig k?insla av altman lever.

(Forts..fr-ån sidan 9)

Dagens Nyheter:

Favorit bok:'

Audis dieselversion av A8 imponerar med sin
låga b ensinforbrukning.
(lnte undra på!!)

Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams.
Denna bok ger svar på meningen med livet och
allting. Man fär även receptet på en galaktisk

Expressen:

gurgelbrännare.
Saker jag skulle vilja göra men inte vägaz
Jag har alltid funderatpä hur man ser ut om
man böjer ut huvudet ut ur bilen i 120 km med
öppen mun. Jag har aldrig vägatprovat i någon
annans bil " risken är stor att man inte blir
transporterad dit man ska".laghar haft mina
funderingar pä aft prova det själv någon gang
och snegla i backspegeln på sidan av bilen, men
kommit fram till att risken åir för stor att de

Svältdöd blir vardagsmat.
(Vad blir då festmat?)
Dagen:

Lam pojke bortsprungen.
(Hur lam var han sa du?)

Aftonbladet:
Arbetslösa har rätt till dagisplats.
(Då är de ju åtminstone sysselsatta!)
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HurTlor.
(Fort.s. -t'rån

sidan I0)

Polisen grep torsk i fiskhamnen.
(Var hittar man annars torsk?)

Storgråtande bedyrade den 3 0-åriga porrstj äman

sin oskuld.
(Yeah right!)

Roliga historier.
Två björnar står och kollar på de fallande höstlöven
ndr en av bjömarna säger:
- Jag ftireslår att vi iir uppe i vinter så att vi
äntligen ser hur löven kommer upp på träden
igen!

Östersundsposten:
Krockade rned älg på motorcykel.
(Åker älgar motorcykel...?)

- Mamma iir det sant att det finns kannibaler i
Dalama?
- Nej Kalle,varhar du fätt det ifrån?
- Fröken i skolan sa att en del miinniskor i Dalarna
lever på turister.

Metro:
Yrkesmördare misstänkt lor mord.
(Vadå, han gjorde ju bara sitt jobb!!)

Har du blivit av med oljudet i din bil?
- Javisst, skilsmässan blev klar forra torsdagen.

Tre greps flor våldtäkt på Finlandsflirja.
(Hur stor är sannolikheten att det finns TRE
män som tänder på Finlandsftirjor??)

Varfiir går'en psykisk analys mycket snabbare
for män
åin för kvinnor?
När det är dags att gätillbaka till bamdomen är
männen redan där.
Jo, det var två pojkar som satt i sandlådan och
lekte. Den ene pojken säger till den andre:
- Min pappa ?ir Polis och han kan ta din pappa!
Den andra pojken tiinkte en stund och sen sa
han:
-Min pappa åir brevbärare och han kan ta din

mamma!!!
En fiskare kom hem och sa:
- Idag fick jag nästan upp en fisk på 6.5 kg!
- Men om du inte fick upp den, hur vet du då
vad den
vägde?
- Det kom en våg!
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Visstidsanställd?

Så upptevde en av medlemmarna det,

som satt i fiirhandlingskommitt6n under 2003,
reagerade ordentligt niir vi till sommaren 2003

- Det kändes väldigt osiikert när man bara fick
ett halvårs visstidanställning i taget, sökte utbildningar fiir att ha något att göra om man inte
skulle fä längre anställning.

och intervjuade Therese Erikson.

Vi

skulle forlänga sommaruppbemanningar.

Vi upptäckte dä att ett 30-ta1 endast hade visstidsanställning. Visstidsanställning iir ej tillgodoriikningsb ar i arfial LAS dagar som skall uppgå
till 1095 dagar under en 5-årsperiod. Vi satte oss
och r?iknade, vi kom fram till de 3 som hade flest
LAS- dagar totalt. De var fordelade på Emballeringen och PM 11.

Vi jiimforde anställningskontrakt och underlag
om anställningsformer som bolaget delgivit oss.
Vi fann att dessa inte stämde överens, så vi kallade till forhandling som senare generade i en central forhandling.
I den forhandlingen visade det sig attväta 3 medlemmar skulle haft en fast anställning sedan en
tid tillbaka. Med den centrala forhandlingen så
fick våra tre medlemmar fast anställning från
och med den 17 februari 2004, de fick även varsitt individuell skadestånd om 15000:- for sveda
och vtirk.
Detta ledde till något bra, for nu har vi en bra inblick i och ett gott samarbete om hur vi behandlar våraanställda. Vi har idag endast ett fätal
visstidsanställda som är inne ftir något specifikt
arbete. Annars är de flesta inne på vikarierande
tjåinster vilket vi anser som helt rätt anställningsform.

- Man vägar även inte ta lån for att köpa t.ex. 1ägenhet eftersom det iir så osiikert med inkomsterna. Det finns inte så många arbeten i Hallsta-

vik.
- Sedan fick jag höra om en regel atthar man arbetat sammanhängande i 3 år så kunde mzin fä
fast arbete, då tog jag kontakt med facket. Samlade ihop alla min anställningspapper och visade dem for facket.
- Fick en del information av kontaktombudet på
arbetsplatsen hur forhandlingarna fortlöpte, man
hoppades ju på fast anställning. Det behövdes ju
folk till min arbetsplats emballeringen.
- Fick besked av ordf. Joakim Eriksson att jag
fätt fast anställning denI712, fick även ett skadestand på 15.000 kr pga. hurjag blev behandlad.
- Men det var den fasta anställningen som var
viktigast men man blev ju glad över skadestånd.
- Jag hoppas for framtida vikarier att man inte
skall behöva leva i samma ovisshet.

U:E

Joakim Eriksson
ordf.
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Tänkte härmed skriva några rader.....
Om eff arbetsmiljöproblem som har blivit våildigt uppmärksammat på senare år.
Den psykosociala arbetsmilj ön.
Min tanke med den hiir skriften är att väcka en
debatt om dom här problemen där man ser dom
for vad dom är: Ett samhällsproblem dår allahar
sitt ansvar.

Får vi vara med vid foriindringsarbete? (att inte
fr delta i foriindringsarbete rörande den egna arbetsplatsen är en oerhört stor stressfaktor!). Frågor av den här typen kan man diskutera på mbetsplatsträffar och fika raster.
Sedan bör man titta över om vi behöver mer
kunskap på det här området. Finns det behov av
attlåra sig stresshantering? Behöver våra chefer
bli bättre på ex. konflikthantering el upptäcka
mobbing?
Behöver även arbetstagamamer kompetens på
sådana områden?

Det finns tyvrirr fortfarande for många tabun
kring problernatik av psykisk karaktär.
Psyke är grekiska och betyder sjäI, man har helt
enkelt ont i själen ndr man mår psykiskt dåligt.
När det däremot viirker i kroppen säger vi att vi
har ffsisk värk. Men ?ir det så enkelt?
Nej. Nåir man har ont i själen så påverkas hela
människan. Spänningshuvudvärk, värk i axlar,
armar, ryggv?irk bottnar ofta i psykisk viirk.

Nyligen genomfiirde man i Uppsala en stressutbildning i två klasser på två olika skolor.
Dom tydligaste resultaten blev att ångestnivån
gick ner oöh att k?inslan av att vara hindrad av
sina problemområden sjönk bland eleverna som
deltog i utbildningen.

Å andra sidan, har man fusiska krämpor frrslir
ningsskador, olika sjukdomar etc. så påverkas
man även psykiskt.
Ibland iir det så med människor som söker vård
fiir fysisk värk att den ffsiska viirken inte alls är
det primära, utan bottnar i psykiska besvär.
Men man väljer att söka fiir det ffsiska eftersom
det ör lättare att prata omfysiska lrömpor än
psykiska.

Varflor inte infora obligatoriska utbildnin gar ay
den hiir typen redan i grundskolan? Detta är en
frågeställning som man kan diskutera allmänt,
både på jobbet och hemma. Själv tror jag att det
skulle ha en avgörande betydelse rent samhällsmässigt om man började diskutera om dom här
frågorna redan i skolan.

Yad viII jag då säga med den här texten?
Först och främst att vi, alla borde börja diskutera dom här frågorna.
Precis som vi diskuterar andra säkerhet och arbetsmiljöfrågor.
Hur hanterar vi konflikter? Finns det mobbing på

Till sist...

våran arbetsplats?
Bidrar arbetssituationen till att ge livet mål och
mening? (Som ger dig något att leva fi)r inte bara
något att leva av.)

Vi

måste vägapratamer om det htir, så vi kan få
bort alla tabun kring dom h?ir problemen.
Att må psykiskt dåligt (kriser, stress, utmattningstillstand, depression, el, ångestproblem) tir
någonting naturligt som alla kan drabbas av! Då
borde det heller inte vara något problem att pra-

ta om det, eller hur?

R.W
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Till våra sommarjobbare!

fl:llö.äJ.iEn\

Personalkontoret delar ut en broschyr fran LO
som heter "Mini jobba"
Har du inte fätt den så kan du komma till oss på
fackftireningsexp. på Tyskavägen I .

(Forts.

Slutar du skolan nu till våren eller har ett år kvar,
så kan det vara bra att gå med i facket på ditt
sommarjobb.
För att komma med i A-kassan måste man arbeta
17 timi veckan inom en 5 veckors period.
Man kan hardJct att ffi ersätfiring från A-kassan på
studerandevillkoret, det avgör A-kassan.
Skriv in dej den manad du börjar.
Fackavgiften ftir Pappers avd. 68 iir bruttolönen x
l,4oÄ * ev. fiirsäkringar.

Du iir avgiftsbefriad ifall du fortsätter studera
med studielån eller gör v?irnplikten.
Skulle du inte fä fortsatt arbete eller ingen Akassa så är fackavgiften endast
55 kr/månad + ev. frrsäkringar. Viktigt att ha ett
sammanhängande medlemskap for övergang till
annan fackörening.

från sidan 2)

Samhället. Det känns innerst inne att både
kommunen och bruket sviker våra behov.
Man skiljer på varandra om ansvaret. Sanningen är att ansvaret iir ömsesidigt! Det är fiiretaget som byggde Hallstavik och med detta tog
man åt sig en del av ansvaret.

Man skulle såikra arbetstillf;illen och hjälpa till
i etableringen av nya fiiretag. Dessutom, genom konkreta sponsorsatsningar, hjälpa foreningsliv och med detta säkra en frisk rekryteringskälla. I mina ögon dr det lika viktigt som
maskinernas forebyggande underhåll.

Kommunpolitik

en fråga fi)r en bred diskussion. Jag vill bara namnge den senaste besvikelsen, bamomsorg! Planerade besparningar
kommer att visa sig kortvariga. Den positiva
effekten kommer att utebli.
Istället kommer vi att äventyravärabarns säkerhet. Grupperna blir for stora. Personalen
blir utsliten. Föräldramas oro kan ge ytterligare
negativa konsekvenser.
De som har fattatbeslut bör ompröva den!!!

Vid arbetslöshet är det viktiet att snarast anmäla
si g till Arbetsformedlingen.

2ir

Vid anställning på en stor arbetsplats som Hallsta
Pappersbruk så är informationen nedan självklar.
Men aff tänka på vid mindre arbetsplatser eller
berätta ftir sina kompisar att komma ihåg:

-

anställningsbevis
forsäkringar
rdtt ålder, rätt plats
skatt och j?imkning

Det ser ut att vi, efter lang väntan, kommer att
fä den så önskade cykel- och gångbana (fran
Skolvägen fram till Tyskavägen). Man kastade
bort mycket tid genom onödig diskussion om
vem skulle bekosta bygget. Kommunen eller
fabriken? En onödig diskussion med solklart
svar.

semesterersättning
lönebesked

Vägarna är en typisk samhälles fråga.

arbetsintyg

Önskar alla Er en trevlig sommar!
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Presentation:
Tommy Falk
Kassör avdelning 68
Den synen gick bra att ha ända till lågkonjunkturen i början på nittiotalet. Det var mycket som
slogs i spillror under den lågkonjunkturen.

Jag började på bruket sommaren 1999 pä
UH-MER som Instrumentare. Innan jag komhit
så läste jag på Komlux till naturvetare.

Jag själv tappade räkningen på hur många varsel

Nu har jag ffitt fiirtroendet att jobba som kassör
här på avdelningen. Resan hit upp til1Röda villan
började med att jag rätt snabbt drog på mig en hel
del fiirtroendeuppdrag som s§ddsombud, kontaktombud, studieuppsökare, fiirsäkringsrådgivare, lön & organisationsgruppen samt skribent hiir
i tidningen.

en stor
på ett
personal
hand
sin
om
fordel är att man tar
helt annat sätt än man gör på mindre fiiretag.
Tidigare jobbade jag nere i Stockholm som
elektriker i 14 tff på olika ftiretag.
Min ftirra fackliga tillhörighet var El-ettan
som jag hade tillhört sen 1981.
Att

arbeta på bruket har sina sidor, men

Jag saknar El-ettan i vissa frågor.
De hade det lätt under åttiotalet. Eftersom det,
om det inte passade, så kunde de enkelt rekommendera sina medlemmar om andra firmor som
var seriösa eller betalade bättre löner.

Den bakgrunden har format mig. Jag fick l?ira
mig nåir jag började som lärling att det iir inte så
viktigt vad som står på overallen, utan det är
ackordslaget som är ens hem.

jag samlade på mig, (men över tio stycken blev
det under de åren).

En sak l?irde jag mig
" när spiltan tir tom bits hästen" .
En kommentar jag så väl kommer ihåg fran den
lågkonjunkturen är snacket på fiket, diir det
kunde låta så hiir
" va har inte ni konkat? Vet inte har inte pratat
med chefen idag." .
Så i dessa tider när ekonomin är anstriingd

for

pappersbruket så kiinner jag igen mig. Det är
tredje gangen jag är med om det och börjar
kiinna igen alla uttryck som brukar användas
fbr att övertyga oss om att det är farapå fiirden.

Att det ?ir allvarligt iir ingen överdrift, men 1ågkonjunktur på nittiotalet hade en annan omfattning, eftersom den berörde hela samhället.
I dagsläget är bilden en annan, vi var betydligt
bäure forberedda den här gången och omfattningen iir mindre. Dåffir ska även debatten hållas på den nivån så att den håller en hög
saklighet och att man undviker överdrifter.
T.F
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Egna anteckningar

Våra telefonnummer för avd 68.
Följande nunrmer gälla fran den I juni.
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