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Ordfiirande har
ordet.

Tänkte börja med att
presentera mig själv.
Jag heter Joakim Eriks-
son och tir 38 fu och har
arbetat på bruket sedan

april 1984. Jag började
som hjälprullare på PM
3 ochjobbade sedan

där till år 2000. Jag har
varit fackligt engagerad
sedan 1986.

Sidan 2

Vår
tidskrivning är
korrupt

Fick ni blodrusning?
Bra då harjag fätt er
uppmärksamhet. Ord"a-
let må vara ett tilltag i
överkant men likväl åir

det sanning. Det intres-
santa iir varfrr vårt tid-
skrivningssystem är
orätfvist.
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lor eftervärden. Vi har avsatt en hörna
lor att samla äldre utlastningsredskap,
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Det har varit en bra start på stLrdieåret

200.1. Ytterligare en lokalt genornford
kurs i "Effektiv förhandling" skedde

26-27.januari på Ft,lkers Hus. Är'err

denna blev bra och uppskattad.
Siclort 6

fuets höjdpunkt på

årsmötet var klart
teatern Vi tar dem i

andra halvlek En härlig berättelse om
hur samhället har foriindrats från den
gemenskap och sammanhållning som
satt djupt rotad i arbetarna på stora ar-
betsplatser. Sidan I3
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Ordförandtn
har ordet=

Tänkte börja med att presentera mig själv.
Jag heter Joakim Eriksson och är 38 år och
har arbetat på bruket sedan april 1984. Jag
började som hjälprullare på PM 3 och jobba-
de sedan där till år 2000. Jag har varit fackligt
engagerad sedan 1986 då jag började som
skydds och kontaktombud. Jag blev invald i
sfyrelsen 1999 och har varit kassör sedan
2000.
Det här fortroendeuppdraget som ordftirande ser
jag som väldigt intressant samt utvecklande. Jag

har ju nu suffit i endast en kort period och miirker
att det kommer att ske en hel del på bruket inom
dom närmaste månaderna, åren. Jag menar att
bruket går BRA, men lönsamheten inte är den
bästa men vi fär väl tillsammans se över vad vi
kan bli delaktiga i fiir frågor.

Det har även varit full rusch ft)r mig (men det
börjar väl sätta sig det med.) Men jag har dåligt
samvete att jag och vår nye kassör ej ännu hururit
runt och presenterat oss. Men jag lovar vi skall
fiirsöka att prioritera detta bara vi ffir sätta oss in
ivåranya uppdrag. Så har ni inte sett till oss ute
på fabriken niir ni läser deffa så bör vi dyka upp
inom kort.

Jag har även funderat över hur vi når varandra på

ett bättre sätt och tycker väl kanske att vi skall
forsöka fä igång kontakombudsverksamheten på
ett bra sätt. Detta ftir jag tycker att det ärju ändå
där närheten och utvecklingen finns . Så kom
gärna med forslag på frågor till era kontaktom-
bud som kan fiira dessa vidare. Ni är naturligtvis
välkomna att besöka eller språkas vid här på av-
dexp också. För det är ju ändå vi tillsammans
som är facket.

Glöm ej att en viktig informationskälla åir ju våra
avdelningsmöten samt att det är ändå diir beslute-
na fattas, så tänk på att det är där du kan påverka.

Kan väl även meddela attpävära planeringsda-
gar l-2 april fattade vi en del beslut om annor-

lunda arbetssätt for fackligt fortroendevalda samt
en del riktlinjer fir hur vi går tillväga med våra
långtidssjuka (detta med en närmare forklaring
på en annan sida detta nummer).

Kan även meddela att vi from 2004-06-01 kom-
mer att byta en del telefonnummer och detta fiir
att nu kommer telefonerna attvara direkt koppla-
de till ftirtroendeuppdraget. Även detta finns pre-
senterat i detta nufirmer samt att vi affischerat på
anslagstavlorna om detta.

Kan också meddela attvärat nya löneavtal som
dessutom är treixtgt åir klart dock återstår aff for-
dela den lokala potten. Vi har kommit överens
med bolaget att den generella delen börjar att ut-
betalas from den I april. (Avtalet kommerpå en

annan sida i detta nummer)

Som ni alla forstår har det ftir mig varit en hel del
att sätta sig in i både vad det gäller organisatio-
nen. Samt att även bolaget har gjort en del orga-
nisationsfiirändringar. Som tex byta ut våra gam-
la block till avdelningar/sektioner. Detta ftiranle-
der ju att även vi måste döpa om en hel del av vår
organisation . Så ni får ha en viss förståelse om
jag vid något tillf;ille skulle ha någon annan be-
nämning på dessa. Men vad jag fiirstår så är det
inte bara jag som har problem med detta.

Vi dvs jag och vår vice ordfiirande kommer även
i fortsättningen att skriva på ordforandesidan
vartarmat nurlmer av Pappersmagasin . I övrigt
fär jag önska er en trevlig sommar med förhopp-
ning om även ett bra väder.

Väl mött Ordfilrande Joakim Eriksson
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Krönikör
Tommy Falk

Vårt tidskrivningssystem är
korrupt !

Fick ni blodrusning? Bra då har jag fått er
uppmärksamhet. Ordvalet må vara ett tilltag i
överkant men likväl är det sanning.
Det intressanta år varftir vårt tidskrilrringssy-
stem är orättvist, fiir det är det. Förklaringen
är enkel, dikt och verklighet går helt enkelt
inte ihop.

Dikten är att om du fär arbeta över oplanerat så

skall du endast fä betalt ftlr den tiden som du är
på plats samt den ersättning som regleras i avta-
let. Verkligheten dr att det dr svårt att fä någon
att arbeta över for den ersättningen. Att ffi en er-
sättning fiir en övertidstimme som på sin höjd
räcker till en kaffe med bulle på Blixten for en
fijrstörd kväll är knappast någon dr beredd att
göra.

Diirfijr har man anpassat dikten till verkligheten
genom att skriva mer tid än vad som arbetas. Det
arhar problemet uppkommer, hur mycket skall
man salta ffir att det skall vara skäligt till den in-
sats som övertiden motsvarar. Hur mycke det blir
berorpå vem som skriver tiden och till vern. Nå-
gon praxis finns sällan, utan varje enskild arbets-
ledare fär skapa sin egen.

Företaget känner givetvis till problemet, konstigt
vore det annars, men att ge sina arbetsledare stöd
i denna fråga tycks det inte göra. Diirftir skapas

det orättvisa mellan olika grupper på grund av
detta. Systemet blir komrpt, inte beroende på de
enskilda arbetsledarna, utan de har inte ffitt forut-
sättningar attklara av denna uppgift när de ska
skriva tid fir övertiden.

Att helt skyffla över ansvaret till arbetsledarna att
klara av detta på ett rättvist sätt är direkt oansva-
rigt gjort av foretagsledningen.

De som fä stå vid skampålen niir det inte funge-
rar är arbetsledarna och vi fiir våran del hamnar
i en situation som gör att antingen kniper man
käft om man har det bra, eller så öser man skit
över sin arbetsledare eftersom man upplever ho-
nom som orättvis och snål. Att reglera detta rir
en nödviindigt anser vi i projektgruppen "lön &
organisatiol? " som arbetar med dessa frågor.
För om vi inte kan komma tillrätta med detta så

kommer det alltid att splittra oss och skapa ett
dåligt arbetsklimat fiir alla.
T,F

7aåöqd.
l/i// iaq ruta
7 aillfielm(tanle av...
3 ailf seende ay yåillen.
För eaiiqd4elen åt a/0/öt nåta
BlialÅeten lör aei.

€n( Agleaingr.

Morknoden, ör vi ollo konsumenter till-
sommons, ingenting onnot .

T,F

Kommunolpolitisk matemoti k.

En orbetsuppgift som inte fär geav-
kostning, uton endost böra sino egno

kostnoder, kon göros mer kostnodsef-
fektiv, genom ott privotisero den.

C+M.

Sidan 3



Shgdd=-
lTågrr

Arbetsmiljörapport
Olycksfall och tillbud 2003

Vi har haft många olycksfall och bagatellskador i
trampning på ojämnhet , fall till lägre nivå samt
flygande forernål diir personen har fätt på sig na-
got ex. sliperiet diir vi har en meters slipved som
är mycket hal och svår att hantera.

Tidigare så har vi inte skrivit så många tillbud
somvi skrev i2003.
Och det är mycket bra att vi har blivit mera upp-
märksamma på tillbudshändelser och vi huvud-
skyddsombud tror att Lisa arbetsskadesystemet
har hjälpt till i rapportskrirmingen Från ftirsta ja-
nuari i år så har vi gått över helt till Lisa databa-
serad arbetsskadesystem som underlättar mycket
i skrivandet och på detta sättet höjer vi rapport-
skrivningen ytterligare. Det innebär att arbetsgi-
varen måste utreda, riskanalysera och ångarda

bättre än tidigare år.

Tillbudsrapportering har vi höjt från ca 50 till
1 85.
Vi har några brännskador genom ånga ,massa
och hetvatten. Ved/Massa avd. har tillsatt en
brännskadegrupp som kommer med ftirslag till
åtgiirder.
Det kan finnas behov att tillsätta olika grupper
som kartlägger vissa specifika risker och komma
med fiirslag till åtgärder,
Ta gärna upp frågan på arbetsplatsträffar och på
skyddsmöten ftlr det är ju ni som är mest kunniga
i era arbetsmiljöproblern .

Så vi hoppas att vi kommer att halvera olycks-
fallen i 2004, Per Bjurbom har sagt att målet for
olycksfallen iir högst 14 st. och tittar ni på stati-
stiken så ser vi att det innebåir mycket arbete i ar-
betsmiljö och säkerhetsfrågor.

Taisto Hautala

REHABILITERINGSUTREDNING NÄR ?

Lagen säger att arbetsgivaren ska börja en utred-
ning ndr:

Personen har varit sjukskriven mer än fyra
veckor i foljd.

Personen har varit ofta sjuk kortare perioder.

Och om personen själv begiir det.

I det tredje fallet där personen själv kan begåra
rehabiliteringsutredning har vi inte använt den
möjligheten så ofta som lagen säger att vi har
rätt till. Om vi använder möjligheten i tid så

minska vi sjukskrivnings tiden och forhopp-
ningsvis mycket av lidande mm.
Om du begiir rehabiliteringsutredningen så har
du rätt atthanågon med dig vid utredningen, ar-

betskamrat, skyddsombud eller någon annan.

Taisto Hautala

HUR FÖRBEREDER MAN ETT
REABMÖTE ?

Fråga:
Vad ska jag som skyddsombud tänka på infor
kommande rehabiliteringsmöten?

Svar:
Det är bra om du och den personen redan ftire
rehabmöternapratar ihop er om hur den perso-
nen vill ha det och att du fungerar som ett stöd
under processen. Lyssna, kom med goda id6er
och ftirslag erbjud dig att kolla upp saker och
skaffa information. Det som ni behöver tänka
på är foljande punkter:

Fortsriuning på sidan 5
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Fors tittning från sidan 4

Ansvarsfiirdelnin g. Arb ets givaren ansvarar ftir
att rehabilitering och återanpassning till arbetet
genomförs, oavsett om skadan eller sjukdomen
är arbetsrelaterad eller ej.

Rehabiliteringsplan. Arbetsgivaren ska, efter

diskussionerna med övriga berörda ta fram en

plan med mål, åtgiirder och tidpunkter.

Deltagare. Det iir viktigt att den berörda perso-

nen deltar i planeringen av åtgärderna och själv
så långt som möjligt fät avgöra vilka personer

som skall vara insatta i rirendet , står det i fore-
skriften Arbetsanpassning och rehabilitering
(AF S 1 994: I ). Företagshälsovård, arbetsgivare,

ftirsäkringskassan, är lämpliga deltagare.

Tystnadsplikt. Den enskildes integritet är hög

och information måste hanteras varsamt och
inte spridas till obehöriga.

Arbetsanpassning eller arbetsträning kan bli
aktuellt infor återgången till arbetet. Det kan
handla om justeringar av maskiner/ redskap, in-
köp av hjälpmedel, arbetsrotation, byte av ar-

betsuppgifter eller rutiner. Arbetsträning kan
ske antingen på den egna arbetsplatsen eller på

en annan arbetsplats.

Källa: Arbetsmiljöforum publicerat i tidningen
Du& Jobbet.

Antecknat av Taisto Hautala

-# ffiw.msspd-(\*§ffiffi-
...:

Brandfackl an 2004-04-23.
Nu så här i vårstöket så vill vi påminna om när ni
eldar ris och förne. Var uppmärksarlma på vädret
och vad ni har på er. Fel kläder kan innebära ka-
tastrofala ftljder. Gör en riskinventering om det

är viirt risken.
Vid funderingar kring eldningstillstånd ring
0t76-7t592.
Hittills har vi haft g larm i år. Kabel haveriet i
kulverten var det alvarligaste med driftstopp som

följd.

Conny O Claes.

Den 14 Maj kommer Folksam-LO pension.

Folksam-LO kommer med en bil for att infor-
mera om avtalspension. De kommer till bruket
den 14 Maj mellan l0:30 till 15:00. Se affi-
schering.

Du som är kollektivanställd omfattas av avtals-
pension och har fyllt2l tr far placera3,5oÄ av
din lön.

Sidan 5
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Det har varit en bra start på studieåret}0D4.
Ytterligare en lokalt genomfiird kurs i
'Effektiv ftrhandling" skedde 26-27 januari
på Folkets Hus. Även denna blev bra och upp-
skattad.

Nu har nästa alla kontaktombud en bra grund att
stå på i de framtida linjeftirhandlingarna.
Vi nöjer oss dock inte med detta utan planerar fiir
fortsättningskurser for våra linjeforhandlare, t ex
kan det bli aktuellt med utbildning i retorik och
argumentationskunskap. Troligen inte i år utan
mer sannolikt under 2005.

En lokal tjejkurs fiir våra kvinnliga medlemmar
finns också med bland önskemålen.

Några fiirtroendevalda har varit iväg på utbild-
ningar pä andra orter. Magnus Isacsson och Per
Johansson var på Skyddsombudskursen i januari,
Roger Larsson och Ulla Strandbergh har varit på
"Konflikter, mobbing och kränkande sdrbehand-
ling". Anders Liddn och Jörgen Åkerlund har
deltagit i en uppsökarutbildning i Stockholm.

Framftir oss ligger Miljökursen, Ekonomiutbild-
ning, en ny Kgnflikter, mobbing ... och i septem-
ber en till Skyddsombudskurs. I november har di-
striktet sin årliga Ungdomskurs i Avesta. Mer om
vad som kommer finns att läsa på vår hemsida.

Studiecirkelverksamheten går också den mycket
bra. Både Jägarexamen och fortsättningskursen
Högvilt är klara. Åven två kurser i Mini BAM är
klara. En kustskepparen har nyligen blivit klar
medan Navigationskursen iinnu pågår. Datacirkel
iir klar med forsta grundomgången och är inne på
fortsättningssteget.

Spanskan, S olfängarkurserna, Medlemsutbild-
ningen (FGU) och Bättre Arbetsmiljö (BAM) på-
går, åtminstone i skrivande stund.

Medlemsutbildningen skall for öwigt göra ett
studiebesök på fiirbundskontoret den 12 maj.

# Studieregistret är uppdaterat t o m 2003.

# Hälsoprojektet tillsammans med Väddö Folk-
högskola är fortfarande aktuellt men inga
konkreta beslut år tagna än.

#ABF Norrtälje har haft årsmöte och Agneta
Sundblad-Persson, från 68:an, sitter kvar i styre-
len. Sven-Olov Jansson kom med i valberedning-
en.

# LO-sektionen har också haft årsmöte med en
hel del frriindringar i styrelsen. Dom kommer att
besöka oss inom kort och vi kommer då att bl a
diskutera vad vi gemensamt kan göra inom stu-
dieområdet.

# Till sist: har du synpunkter på studieverksam-
heten eller förslag till lokala utbildningar så hör
gärna av dig. Studieorganisatören kan nås via in-
ternposten, telefon eller personligen uppe på
fack.exp vissa dagar (kolla med Ulrika). Du kan
också skriva ett inlägg till klotterplanket om det
passar bättre.

Vårhälsningar
Studiekommittdn gm
Roger Berglund (studieorganisatör).

Vi på redaktionen vill tacka
Belinda Hammar for bokrecension
Drömfångaren.
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Information Pappers avd 68.

Nytt treårigt avtal.

Det totala avtalsvärdet frr de tre kommande åren

är 7,3oÄ fordelat på fiiljande vis.

Gäller from2004-04-01
I Generellt påslag 300:-
. Lokalt påslag 0,9Yo (ca 150-160:- )
t Såirskilt tlllägg2,5%o
a Avtalsviirde2,5Yo

Gäller from 2005-04-01
a Generellt päslag270-
I Lokalt påslag 0,8%
. Särskilda tlllägg 2,2Yo

a ATK dem som vä1jer detta i premie blir bju-
den på l0%i påslag på, for året inbetalt be-
lopp.

t Avtalsvärde2,2Yo

Gäller from 2006-04-01
I Generellt päslag237>
o Lokalt päslag0,9oÄ

. Siirskilt tlllägg2,6oÄ
i) ATK dem som väljer detta i prernie blir bjud-

na på t0% ipåslag på, for året inbetalt be-
lopp.

a (aven 0,5 är avsatt for ATK val fiir intjänan-
deår 2006.)

a Avtalsvdrde2,6aÄ

Nya samordnare på sektioner och avdelning-
arna.
Avdelning ved och massa
Samordare : Ro ger Larss on

Sektion PMl l
Samordare: Benita Humell

Sektion PMl2
Samordare : Carina Olsson

Avdelning personal
Samordnar e; ..1o akim Erilrs s o n

Nya samordnare till övriga
fiirhandlingsfrågor.

Yttre och inre miljöfrågor.
Samordnare; Taisto Hautala

Alla övriga frågor.
Samordnare: Jo akim Eriks s on

Nya namn för kommitt6er avd 68.

Kulturkommitt6n
Ansvarig: Jaana Kuusisto.

UVA -kommitt6n
Ansvarig: Joakim Eriksson

Redaktionskommittön
Ansvarig: Tommy Falk

Ungdomskommitt6n
Ansvarig: Henrik Pettersson

Miljöarbetet:
Ansvarig: Taisto Hautala

Valberedningen
Ansvarig: Jörgen Åkerlund

Försäkringskommitt6n
Ansvarig: Tommy Falk

i Kontaktombudsverksamheten
Ansvarig: Joakim Eriksson

Sidan 7



Information Pappers avd 68.

Underhållens ftirtroende-
valda för 2004

Underhållsklubbens styrelse 2004

Ordf.: Patrik Lundberg UH PM 11,-12

Kassör: Lennart Eriksson MEK

Sekreterare: Torbjörn Jansson

UH PM 2-3

Ledamot: Björn Törnkvist FU Mer

Ledamot: Jan Wend6n UH PM 2-3

Ledamot: Lars Kronberg MEK

Ledamot: Tommy Croon MEK

Ersättare: Per Sundell UH Massa

ErsdttarelVice ordf.:
Lars Pettersson Byggn.

Ersättare: Håkan Lundquist MEK

Revisor: Conny Hedin Brand

Revisor: Patrik Hedenström Förråd

Valberedn.: Lennart Wiklund UH PM 2-3

Årsmöte har hållits med
Driftklubben
den 3/3-04
Styrelsen ser nu ut så här

Ordfiirande: Ulla Strandbergh EMB Skift 5

Vice Ordfiirande: Taisto Hautala AH-SO

Kassör : Magnus Isaksson TMP Skift 6

Sekreterare: Hans Svenberg ÅfC SUn 0

Vice Sekreterare: Benita Humell PM 1l
skift 4

Ledamot: Alexandar Srndovic Pl|d2 Skift 2

Ledamot: JaanaKuusisto PM 3 Skift 2

Ersäffare: PeterNilsson TMP Skift 2

Ersättare: Anne-Maj Hammar PM 2 Skift 2

Ersättare: Daniel Norberg TMP Skift 5

Ersättare: Harri Hautamäki PM 12 Skift 6

Revisor: Kent Andersson ÅKC Skift 5

Revisor: Mikael Holmberg Hamnen

Valberedning: Jörgen Åkerlund HSO

Valberedning: Sven-Olof Jansson Vakt
skift 1
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u skall utlastningen i Hallsta bevaras for
eftervärlden. Vi har avsatt en hörna för

att samla ä1dre utlastningsredskap, eventuella

bilder m m.
Till exempel lyckades vi rädda undan en

kiirra som tidigare (före 1980 ca) anvåndes när

man skulle resa större rullar från liggande till
stående i lastrummen. Man landade då rullarna
på en speciell bock och rullade över en rulle i
taget till kärran. Sedan ktirde tre man, en bak-

om skaklarna och två vid dragfamparna,kåman
till den plats där rullen skulle stå. Vid ett tyd-
ligt rop från "dragarna", skickade
"skakelmannen" upp skaklarna varvid rullen
restes (forhoppningsvis pä r ittt plats).

Vi efterlyser fortfarande gamla hamnarbe-

tarf«iremål, så om någon har några gamla släp-

bord eller holmenband liggande och skräpande

någonstans så fram med dem bara! Åven bil-
der är av intresse.

i ft)rsöker mini-
mera fotgängar-

trafiken i pappersmaga-

sinen så mycket det går.

ijanuan hande det ändå

en ganska allvarlig
olycka.

Eftersom den skedde

vid arbete med så kallade "övemrllar" iir det

även önskvärt allman försöker minska antalet

sådana.

Vi har ibland en kånsla av alt man tillverkar

överrullar av slentrian. Om kunden t ex bestållt
25 rullar och tamboern rymmer 8, kanske det
gäma vill bli 32 rullar tillverkade, alltså 7 rullar
för mycket. Rätta mig om jag har fel!

Efter januariolyckan har hanteringen av över-
rullarna flyttats till ett horn där trucktrafiken inte
är lika intensiv som i öwiga delar av magasinen.

Dessutom råder det sedan den första mars ett
generellt förbud mot gångtrafik i magasinen.

Lf amnt<lubben har numera en festkommitt€ så

I Inu fär den övriga mänskligheten passa sig.

Bowlingklot kommer att flyga; Åhndshav krys-

sas; smörgåsbord ätas; furar besökas; go-kart kö-
ras med mera, med mera.

åglar lever ibland farligt kring hamnen. En
svan flög for en tid sedan på kraftledningen

som korsar Edeboviken Den överlevde inte
krocken. Det är inte forsta gången som sådant in-
träffat. En gång, på de konventionella båtarnas

tid, hittade vi en d<id svan i fören på en båt, åven

den måste ha krockat med kraftledningen.

BN

Sido" 1
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Namn
Arb.plats

Rätta lösningar till
Förra numrets problem:

1. Svaret är nej. Yarje klockslags utseende är
unikt tack vare minutvisaren.

2. Se nedanstående skiss!

3. Uppgiften går inte att lösa i ett plan, det vill
säga på vattenytan, därftr måste den {ärde
båten vara en u-båt.

BN

Vågrätt
1. Känd Aleksandar
2. Brandman resp. läkare
.i. Kan arbetsuppgilter sig...
4. Ledare
5.70-talsaf{iir
6. På pålal i Edeboviken
[ 1. Bruksmuseum
I 2. Holgerssons ekipage
l3. Satt iingelns gloria på,

enligt Noel Coward
15. Lutetiurn
17. Vill Runar Söderberg se på spangen
18. Japanskt sponken
21. Knip
23. Känd brottarklubb
25. Ofta tillsarnmans med ADHD
26. Platt metallh'åd
27. Betecknar Kina
28. Skämttecknare
29. Rymdfigur i cykelkorg
30. Stuvarverttyg
31. Känd Hermansson
32. Böna
34. Blev PM I I

Lodrätt
1. Vass i pappersrnaskin
4. lJppfann Gottlieb Dairnler
7. Känd pensionår
8. Gjorde rnessmör
9. Arvsmassemolekyl
10. Finskt AB
12. Karp med underbett
14. Den avslojar elden
15. Magasin
16. FöreFM
18. Ville swingpjatten
19. Sång i "West Side Story"
20. Bra att ha i regn
22. Återkornmer va{e år i rabatten
24. Har kiind triurnfinar"sch
26. Före Ericsson
28. Betecknar el-resistens
31. Cale of
32. Hallstavik före 1915
33. Före EU
35. Är pengar sägs det

Om du har lust att lämna in krysset niir du löst
det, kan du göra det på avd-exp i "Röda Villan"
frire den sista maj. Den först dragna rätta lös-
ningen belönas.

BN
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HurTlor.

Här kommer några citat från patientjournalerl Karo-
linska Institutet. Hoppas
att dom är skickligare med kniven än det skrivna ordet.

- Inkommer med kvadratrneterstor sårskada på lillfirg-
ret.

- Oklart om blod i avloringen då patienten är f;irgblind.

- Som preventivmetod har patienten använt oavbrutet
samlag.

- Patienten arbetar sorn elektriker. Inga kända proppar i
s1äkten.

- Vi ordnar med mat, hemkört och rollator till pat.

- Söker for lästingbett i hur,udet. Hur,udet borttages med
pincett.

- Aktuellt: Ingen buksmärta men kan hålla tillbaka den
lösa avftiringen med vitt bröd.

- Har rnått relativt bra i gipset.

- Poängterar att det är r,iktigt att patienten håller sig ren
mellan öttema.

- Patienten har mandolinstor prostata.

- Brunbjörnsstorresistens borttages.

- Patienten har små frimärken i vagina.

- Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång
med båda benen på rygg.

- Blöder ibland ifrån vänster nzisa.

- Avloringen har samma flirg som dönama på avdelning
19.

- När hon känner sig trött kan ansiktet vridas åt höger
och där stå och smårycka en liten stund.

- Patienten måste sova högt under kudden.

- Hon beskliver huludvärken som spämande.

- Kräkningama fiörsvann på eftemiddagen, likaså rra-

ken.

- Urin odlad på distriktsläkaren visar växt av coli.

- Patienten har bedömts som osammanhängande.

- Patienten har varit placerad på ett hunddagis i Gävle
med stöd av socialtjänsten.

- Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil
utan att bli andfådd i vanliga fall.

- Idag till lunch fär patienten akuta diarr6er.

- Går nu med stel rygg och hur,udet ner i marken.

- Sköts i hemmet av maken som dr militär.

- Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller mo-
derrr och en bror.

- Mat får han fi'ån sonen som ligger infryst.

- Har fått större hemsamarit men tycker inte att det
räcker ändå.

- Haft svårt rned att sticka sig själv i penis trots att han
är tandläkare.

- Halsen som patienten hade besvär med nu i höstas är
nu bofia.

- Har helt fiirlorat erektionslormåga efter operationen.
Enligt egen utsago har hans hustru "blivit galen" efter dd-
ta-

- Nyligen varit på kontroll hos gynekolog som friat.

- Patienten vägde 78 kilo i hernmet innan han gick hit
utan kläder.

- Kommer hit då han har druckit Blomstra och möbd-
polish tillsammans med floräldrama.

- Ånka. bor med fiisk make.

Sidan 11



Information Pappers avd 68.

rönrnoBNDEvALD Azoo4

oR»röReNpB:
2612 loakim Eriksson Adm., dag

vIcB oR»r'öRaN»n:
1763 Aleksandar Srndovic PM 2, sk. 2

rassöR:
0960 Tommy Falk (Sekr.)
dag

Adm.,

vrcn rassöR:
3281 Anders Lidön (Vice sekr.) Emb, sk. 5

STUDIEORGANISATÖR:
1155 Roger Berglund Hamn, dag

Nya telefonnummer för avd 68.

Följande nuflrmer är reserverade fiir avdel-
ningen och kommer att börja gälla från
den 1juni.

269 50 Ordforande Joakim Eriksson

269 51 Kassör Tommy falk

269 52 Studieorg Roger Berglund

269 53 AHS Taisto Hautala

269 54 HSO Jörgen Åkerlund

269 55 HSO Robert wahlström

STYRELSELEDAMÖTER:
0658 Ulla Strandbergh
1955 Patrik Lundberg
dag
2115 Bo Andersen
0860 Lillemor Karlsson

STYRELSEERSÅTTARE:
2509 Peter Nilsson
3179 Mikael Holmberg
3226 JaanaKuusisto

0367 Taisto Hautala

REVISORER:
I 150 Peter Eriksson
2804 Patrik Hedenström
0045 Kent Andersson

REVISORSERSÅTTARE:
1909 Anders Wiklund

Emb, sk.5
UH PM II-12,

PM 12, sk.2
V/M sk.4

TMP, sk.2
Hamn, dag

PM 3, sk.2

AHSO Adj.

Hamn, dag
Förråd, dag

ÅKC, sk. 5

Hamn, dag

Vi på redaktionen är:

Tommy Falk

Börje Nordström

Robert Wahlström

Ulrika Enlund

Belinda Hammar
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I ENGLAND ÄR ALLT TILLÅ.
TET soM rNTE Än r'önBJU-
DET.

I TYSKLATo Ån ALLT TÖN,
BJUDET sOM INTE ÄR TII-IE.
TET

r FRANKRTKE Ån eltr rtLL-
lÅrrr ÅvEru orra pet Ån
r'öRe.luDET

r sovJET Ån allr röne;u,
DET ÅvEru oM DET ÅR TITI,
LATET.

r svERrGe Än ALLT UNDER
UTREDNING

I

HAN VÄDRAR...

Hanväfuat aoryox0r<lt.
Hax väfuat fuxlOa(t.
Hanväfuat goqqafiult.

Dat fu dättöt son Aans Alfutae Jåqa0.
F0yqu så Aögt ldaq.

€tlQ Astavlng

Årsmöte
Årets höjdpunkt på årsmötet var klart teatem Vi
tar dem i andra halvlek. En härlig berättelse om
hur samhället har fiiråindrats fran den gemen-

skap och sammanhållning som satt djupt rotad i
arbetarna på stora arbetsplatser. Till dagens
samhälle som trummar med bedövande effekt in
att man ska satsa på sig själv. Denna resa som
gestaltades i pjäsen ger en tankeställare om det
vi kallar utveckling nog borde heta aweckling.
För det är inte bara arbetet som har rationalise-
rats, utan även vårt sätt att tiinka . Från att till-
safirmans bygga ett samhälle har det mer och
mer börja handla om hur man ska kunna sko sig
själv oavsett hur det går for andra. Pjäsen fång-
ade ämnet på ett hiirligt personligt sätt hur fiir-
ändringen smygigt på oss likt en tjuv om natten
och berövat oss våra värderingar. Pjäsen gav en

tankeställare som satt kvar länge efter förestäIl-
ningen var slut.

@
I(uItur
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Sommarskiftschema förslag ute.

Nu viII vi ha åsikter om det finns intresse av
ett nyff sommarskiftschema. Lämna in syn-
punkter till oss i skiftschemakommitt6n. Det
krävs att synpunkter kommer in ftir att som-
marskiftschema fiirslaget skall tas upp till
röstning.
Hör av er helst via e-post
Tommy.boström@holmenpaper. com

Fördelar och nackdelar med flyttad 11 dagars.
Under sommarmånaderna har man två l1 dagars

ledighet.
Med detta schema har man flytlat en del av sin
ena 11 dagars till den andra. På så sätt har man
fätt en 18 dagars och en 4 dagars ledighet av des-

sa.

Fördelar:
1. Inga "korta ledigheter" päbara två dagar, som

vid tidigare ftirslag.
2. F är en bestämd huvudsemester, ftirenklar vid
uttag av sparad sem.

3. Ledig två helger irad,ldtttare vid hyra av stu-

gor.
4.Fär en längre sammanhållande ledighet.lS da-

gat-

Nackdelar:
1. Under sommarmånaderna är man inte ledig
med samma skiftlag på helgerna som vanligt.
Z.Kan ffi jobba sex perioder innan langledighe-
ten infaller.
3. Kan ä jobba sex perioder irad, efter 18 dagars

ledigheten.
4. Om man fär sista 18 dagars ledigheten kan
nägradagar hamna i september.
5.Tar troligen tid innan man har gått från tidig
18 dagars, tills att langledigheten infaller sent.

6.Bara ett skiftlag i taget har semester. Svårt att
planera om man har en partner på ett annat skift-
lag-

Första 18 dagars kommer alltid att infalla fiir det
skiftlaget som har den forsta natthelgen i juni.
Detta gör att om detta skiftlag gör hela skiftcy-
keln i juni, kommer det sista skiftlaget attfa3
dagar utav sin 18 dagars ledighet i September.

Men detta är nog bättre än att fanägra dagar i
Maj"

Yidare:
Vi har också funderingar pä att man kan byta sin
sista natt innan langledigheten med det skiftlaget
som har Em. Då slipper man avsluta med natt
ftire semestern.

Vi skulle ju om vi vill, även kunna byta sista nat-

ten hela sofilmaren med de som har EM, på så

sätt alltid sluta med EM innan våra ledigheter.
Vi tar tacksamt emot alla synpunkter, bra som

dåliga, fiir att kunna ha en eventuell röstning i
höst. Skicka dessa till oss i skiftschema kommit-
t6n:

Förändringar i föräldraförsäkringen.

Tidigare:
§11Mom7
En anställd som är foräldraledig med rätt till
fiiräldrapenning vid barns fodelse har rätt till
frräldraersättning fran arbetsgivaren under sam-
manlagt två månader uppdelat i två steg.

Nya:
En anställd som dr frräldraledig med rätt till
foräldrapenning har rätt till föräldraersättning
från arbetsgivarcnunder tre månader attfi)rde-
las under 24 månader räknat från barnets fodel-
se eller vid erhållande av vårdnad i samband
med adoption.

För vidare information prata medfi)rsäkrings-
kassan.
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Drömfångaren av stephen King

Det var en gång fyra pojkar som gjorde något
bra, kanske något fantastiskt modigt. De räddade

en mongoloid pojke från att misshandlas av tre
äldre mobbare. De fick en viin for livet och en te-

lepatisk sammanliinkning till varandra.

Berättelsen utspelar sig i huvudsak i nutid och

startar med att de fina bamdomskamratema blivit
vuxna och samlas till den årliga jakten.

Under historiens gång vävs mdnnens livshistoria
in.
En man kommer stapplande till stugan. Han yrar
osammanhängande om mystiska ljus påhimlen.
Mannens yrande och hans outsägligt vidriga

fiiirtande blir upptakten till en skräckhistoria utan
dess like.
Deras bamdomsband blir så småningom deras

enda chans att överleva.

Stephen King har på sitt målande och oefter-
hiirmliga sätt lyckats väva samman vardagens

tankar och funderingar med en fantastisk och
spännande berättelse om en kamp mot varelser
från en annan värld. Trots den otroligt fantasiful-
la historien känns den aldrig osannolik.

En bok som, trots sin storlek, aldrig känns fbr
tjock. En bok du bara MÅSTE läsa!

Bokrecension av Belinda Hammar

Information
från
Pappers avd 68

Beslut om nytt fackligtarbefssäff
,,FARB"'

Deforslag som redan är genomJörda ör marke-
rade med svart text.

BU

# möte var L4:e dag
# 5-6 personer (ordf * kassör + AHSO)
# konstitueras efter årsmötet

# sköta den löpande verksamheten
# anslag till en viss nivå
# namnbyte til Aa
# större befogenheter, t ex vilka skall represen-
tera avd '

STYRELSEN

# storlek som idag
# hiinsyn till geografi, kön, skifl/dagtid (hiinsyn

ej lag)
# mötesantal som idag, men utökad mötestid
# varannat möte med temadiskussion, utbild-
ning, Iiireläsning etc
# kompetensnivå; FiP II + BAM (forhandlare
FiP ID
# bättre rollfiirdelning, inga "stolsvärmare"
#utvecklingssamtal ( Gäller styrelsen samt
slqtddsombud )

AVDELNINGSMOTEN

# medlem skall känna att det är "deras" möte
# mer diskussioner, beslut
# diskussionspunkt tidigl på dagordningen
(utesluter inte Övriga frågor)

Forsöttning sidan l6
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Information Pappers avd 68.

Fortsiittning från sidan I 5

# innehållet klargöras bättre på mötesaffischen

# Miljö - stående punkt

# En styrelseledamot rapporterar alla liniefiir-
handlingar, AU liirbereder
# olika mötesaffischer
#tavlavid vakten
# pop-up på hemsidan
# muntlig info från KO/SO

KONTAKT- /SKYDDSOMBUD - qemensamt

# medverkan på arbetsplatsträffar
# regelbundna träffar
# in på Hemsidan
# informera om avdelningsmöten
# mer integrerat i avdelningens arbete

KONTAKTOMBUD

# linjeforhandlare
# minst 4 träffar per år

# gruppvisa träffar i anslutning tillKO-träffarna
# kompetensnivå FiP II

SKYDDSOMBUD

# regelbundna avdelnings- och/eller sektionsträf-

far
# kompetensnivå FiP I + Miljökurs

LINJEFÖRHANDLINGAR
o utbildning/erfarenhetsutbyten (Ko-träffar)
o adjungera medlemmar
§ fler frågor i linjen t ex arbetstider, bemanning

lNFORMATION

# KO/SO in på llemsida
# KO mer muntlig information, nerifrån-upp och

uppifrån-ner

# Facklig "Yärt attvetd',var l4.e dag, bara till
KO
# byta till snarlik e-post och web-adress

EXPEDITION

# exp varaett"fiav"
# slå vakt om kontoristen
# kassören : "ombudsman"
# "ombudsmannen" skriver protokoll
# samordning telefoner, nummer i följd och

vidarekoppling ( från 1 juni )
# telefonsvarare

STUDIER

# medlemsforman
# brett urval
# aktuell hemsida
# studieorg. bärbar telefon ( från 1 juni)
# extra resurs på expedition
# utbildningsregister
# dead-line på cirkeluppstart årsskiftet - medde-

lande till deltagarna
senast i januari

Tankar:
o utbildningsplaner
§ mer tid - fler personer
CI uppsökare
o cirkelledare

KLUBBARNA

Tankar:
o Avdelningsverksamheten ligga på KO/SO, ej

klubbarna
o Självstiindiga- välja frågor och verksamhet

själva
o Positiv inställning från avdelningen
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