L
L

Vi försöker igen!

PRESS-STOPP!
Avtal 95/96
Pappers har slutit ett preliminiirt avtal för 21 månader. Den forsta delen omfattar tiden från den 1
april till den 31 december 1995. Den andra delen

\-

omfattar kalenderåret 1996.
Den genomsnittliga pappersarbetaren får 543 :1995 och 560:- 1996. Avtalets alimiinna villkor
innehåller även forbätffig*, som vi meddelat tidigare. Vi återkommer niir vi har ytterligare information.

Det tir nu ett tag sedan 68:ans egen tidning,
PAPPERSMAGASINET, gavs ut.
Vi gör nu ett nytt försök från informationskommittdn, att fä tidningen att komma ut med en
viss regelbundenhet. Vår förhoppning iir, till att
börj a med, att vi ska kunna åstadkomma åtminstone
4 nummer per år. Ett nummer samband med
ärsmötet, ett nummer före sommaren, ett höstnummer (kommer i år i samband med kongressen i
september) och till sist ett "julnummer".
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Ordföranden har ordet
Nytt lönesystem
Avd. 68 och bolaget har inlett. "sonderandc samtai" om ctt nytt
lönesystem Orsaken åir den, att v&t nuvarande inte räcker till
längre. De senastc årcns pcrsonalminskning har inncburit att
de kvarvarande inte bara gör lika myckct jobb som tidigarc,
utan t, o m mer. Man gör inte bara sitt eget jobb, utan också
andras och tillkommande arbesuppgiftcr, dessutom har produktionen ökat kraftigt.
Vårt gamla (20 är) lönesystcm mcd bl a ricss rcglcr om

bctalning för mängkunnighct, tar intc hltnsyn till dagcns
sinladon. Ett nytt lönesystcm kommcr att ha ctt större inslag
av individuell lönesättning än tidigare. Vi har inlör de hltr
diskussionerna satt upp följande punktcr
- alla skall ha en löneutvcckling vid övcrgång till ctt

nytt systcm
- alla skall ha möjlighet

till en löneutvcckling

En viktig ingredicns i ett nytt Iönesystcm är återkommande
och väl genomförda utvccklingssamtal och då övcrenskomna,
rullandc individuella utvecklingsplancr. Utvecklin gsplanerna
kan vara säväl blockintcrna som blocköverskridandc. Dc skall
bcskriva dcn utbildning, praktisk och/eller teoretisk, som du
och din arbesledare kommcr övcrcns om och niir den kan
komma att påbörjas/gcnomföras. Olika personer har självklart
olika inlärningsförmåga, detta skall självklart bcaktas.
Dct sl.lllls, som syncs, en hcl dcl krav på dig, pä arbeslcdarcn och på företaget om ctt nytt, löncsystom mcd den hllr
inriktningen skall fungera.
Vi har också diskuterat hur spccialistcr contra mängkunniga skall vllrdcras. Om iöner skall sätras av chelen ellcr
vid förhandling. Skall vi ha cn lastställd lägsta lön ellcr inte?
Skall vi ha cn faststiilld högsta lön cllcr ska en kollektivanstlilld kunna tjäna mer åin t ex arbesledare?
Bortsett från riksavtalsrevisioncr, skall vi ha löneökningar
bara eftcr kompetens eller skall anställningstid också ge
påslag?

- alla skall ha individuella utvecklingsplaner.
Styrclsen har haft en försla trätf med konLaktombuden för
diskussion om problcmcn som dykcr upp kring dcnna fråga.
Och diskussionen omfattade bl a följande spörsmål:

Diskussionen med bolaget fortslttter efter semestrarna.
Närmast kommcr förhandlingskommittdn att göra studiebcsök i Gryckbo och Karskilr och kanske ocksä i Iggcsund. Vi
uor att vi kan llira oss något vid dessa bcsök. Vi äterkommer.
Johnny Karlson

UTVECKLINGSSAMTAL .
vad ska det vara bra för ...?
Trivs Du med Dttt arbete, eller har Du synpunkter på såntt som kan bli btittre?
Det kan gäLla allt såsom:

- hur arbctct lir organiserat
- om arbctsmängden är jlrmnt fördclad i arbetsgnrppen
- hur samarbctct. fungerar i gruppcn
- brisr i arbctsmiljön
- om Du nås av tillräcklig information
- hur Du upplevcr Din nlirmaste chcf ....!
Om Du har önskemäl om urbildning för atr klara Din jobb
bättre, eller vill ha en utbildning för nya och kanske mcr
kvalificerade arbesuppgifter, sä skall Du tillsammans med
Din arbetsledars komma övcrens om en kortsiktig och cn mer
lån gsiktig utbildnin gsplan.
Uwecklingssamtalet skall ske utan tidspress och Du skall
hahaftgod tidpåDig förattgäigenom den "minneslista" som
mänga har som utgängspunkt.

Dc fackliga organisationerna på Hallsla Papprcrsbruk har träf"
fat övercnskommelse mcd bolaget om att a//a har rätt till ett'utvecklingssamtal per är. Vi tror att man hanterar detta pä mer
eller mindre seriöst sätt.
Om Du upplevcr samLden som meningslösa, däligt genomförda eller att det ni kommit, överens om intc följs, skall Du i
första hand tala med Din blockchef. Han llr övergripande
ansvarig för att samtalen blir genomförda.
Du kan, självklart, också prata med Ditt kontaktombud eller
nägon i styrelsen.

Bernd Schiler

Förtroendevalda inom avd. 68
Vid årsmötet i aprtl utsågs många av våra arbetskamater till olika poster inom avdelningen.
Här nedan kommer enförteckning över en del av de valda. Ta giirna kontakt med någon av
dessa om du har något problem, eller om du har någon bra idö du vill attfacket skalljobba
med.

Kontaktombud

Styrelsen
Johnny Karlson
Bernd Schiiler
Roger Berglund

ordförande
vice ordf., vice sekr.

skiJt
Massa

studierorg., sekr.

Taisto Hautala
Roine Jansson

kassör, vice sekr.

Pirkko Svarvar-Pelli

PBloch2

vice kassör

Kjell Sjögren

Fastighet

Inger Karvonen

Gert Wiggedal

PBloch2

\iclas Eriksson

Jan-Olov Jansson

Fönäd

I-ennart Svenberg
Krister Jönsson

lars-Håkan Jansson

TMP

Folke Nilsson

Transport

Benny OIsson
Sven-OIov Jansson
Kent Westerberg
l,ennart Sundman
Hans Åhman

PM

Böde Falkhäll

PM

Stefan Pettersson

H-lab.

Ted Jansson

PM2
TMP lab.

Björn Törnkvist

Ulla-Maija MesäIä
Karl-Erik Bilar
Anden Sjölund
Birgitta Suderman

Häkan Lundqvist

Kjetil Eriksen

SuneAlm

UrbanWik

q- Styrelsesu ppleanter
Lotta Widlund
Parik Lundberg
Kent Andersson
Conny Hedin

Revisorer

Claes-Roger Eriksson
Lennart Eriksson

12

PM11

PM

11

1

6
4
6

Emb.

Mikael Holmberg

PM

Hamn
12

RP

Försäkringsrådgivare
Roine Jansson

Hamn
Bvgg

Pirkto Svarvar-Pclli

PBloch2

Taisto Hautala
Bernd Schtiler
l,ennart Sundman
Kent Andersson

Massa

H-lab.
Mek.

Å«c

Sune Alm

Valsverkst.

PBloch2

Lennart Eriksson

Gert Mggedal
Agnetha Persson
Roger Berglund

Taisto Hautala
Hans Åhman

Jan-Olov Jansson
Conny Hedin

Studiekommittdn
Roger Berglund

sammankallande

3

Mek.

Bo Andersen
Dan Wessberg

Niclas Eriksson

6

11

Ove Falkenström

Ersättare

6

PM3
PM3
PM2
PM 12

Ulla Strandberg

Böde Nordsröm

J

PB

Börje Nordström

Håkan Lundqvist
Taisto }lautala

3

Emb.
Mek.

Revisorsuppleanter

Ledamöter i förslagskommittdn
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Bygg

Val«
Hamn
Fönäd
Brandb.
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Skyddsombud område 2

Ungdomskommitt6n
Conny Hedin
Irnnart Eriksson

sammankallande

Taisto

Hautala

HSO

hrs-Åke Dahlin

Urban Wiik

Patrik Lundberg

Kjetil Eriksen

Jan Wenddn

Jan Johansson

Björn Törnkvist

Kulturkommitt6n

Håkan Lundqvist
Roger Ytterberg
Nils Dahlberg
Roine Jansson
Kjell Sjögren
Mikael Bergström

Roger Berglund

Sven-Olov Jansson

LottaWidlund

Jan-Olov Jansson
Mas-Ove Wedin

lnformationskommitt6n
Hans Åhman

Skyddsombud område 3

Börje Nordsröm
Sune

Hans

Alm

Jämstäl ld hetskommittön
Inger

Karvonen

sammankallande

GertWiggedal

Skyddsombud område
Täisto Hauula, HSO

Mas Fredriksson
Hans Johansson

Kjcll Nilsson
Roger Larsson

Jyrki Helin

hrs-Åke Gardehed
lans-Håkan Jansson
Irja Tiikkainen
Paavo Knuutila
Tommy NorCn
Dan Wessberg

Magnus Dahllöf
Marri Metsiilä
Dan Bergholtz
Kent Olofsson

Eila Seppälä
Christian Ek
Tommy Karlsson
Robert Flykt
Urban Wiik
Kent Andersson

Ähman

HSO

Sten-Axel Nyman
Magnus Swing

1

Anders Sjölind
Birgitu Stjderman
Jonas Sandgren
Kent Westerberg
Rune Jernevald
I-cnnart Svenberg
Sunc Eriksson
Ted Jansson
Dick Stlderberg

Karl-Erik Bilar
Juho Anuila

Sven-Olov Jansson
Carina Olsson
Bo Andersen
Claes-Roger Eriksson

Magnus Blomqvist
I:rs Nilsson

L

Stefan Petlersson

Pirkko Svarvar-Pelli

lrif

Söderbcrg
Jörn Pederscn
Rosie Sandlund
Per Gustafsson

Joakim Eriksson

Arbetsstäl lets
(AHSO)

H

Gert Wiggedal
Hans Åhman ersättare
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Infoblad från Studlekommltt6n

På avdelntngens årsmöte valdes följande förtroendevalda på studiesidan:
Studiekommitt6n
loger Berglund

.I-ennart

Eriksson

Studieuppsökare
Hamnen, studieorganisatör

Mek

Thisto Hautala

HSO, område

IIans "Putte" Åhman

HSO, omräde 3

1

och 2

Anders Sjölund
Börje Falkhäll
Hans Åhman

Pappersbruket/RP

Taisto Hautala
Kent Andersson

Massa

Lennart Eriksson
Roger Berglund

IIIVGA

Åxc
HamnÄI-lab.

Uppsökeriet
Som framgått i avdelningens verksamhetsberättelse äu
studieverksamheten fortsatt hög. Låt oss hoppas att det blir
en bra start för studiema även i höst Uppsökeriet kommer
au bli någon gäng under augusti/september. Har du några
särskilda önskemål kan du anmäla dcssa redan nu.
Ännu har inte studickommittdn bcslurat om vilka kurser
som det särskilt skall satsas på, men facklig grundutbildning och "Bättrc arbetsmiljö" samt de fackliga ungdomsskolorna har allrid hög prioritet.

Kongress
Dc medlemmar som deltog i "Argumenlationskursen" vfuen
-94, kommer att erbjudas ett besök på Pappcrs jubileumskongress i september. Det lönar sig att studcra!
Anders Sjölund har dessutom vals till kursens "eget"
kongressombud.

Lycka till Anders, önskar studiekommittdn!

L
Fritidscirklar ABF

L

Om du är intresscrad av att gä en fritidscirkel, t ex tyska,
navigation, gitarr, foto, knyppling, sä har 68:ans styrelse
bcslutat att för vära medlemmar betala halva kursavgiften,
dock max 200 kr. Tänk på det när du anmäler dig sjillv rill
en friridscirkel på ABF!

D
ö
o
o

tr
lllilriltillllllfll

-

ABF NORRTÄUE
BÄSTA ALTERNATIVET FÖR UTBILDNINGAR

En grundbok t samhiillsliira?
Liis vad Sta:s förre chefredaktör tyckte om vår histortk
i sin recenstonsom publicerades t LO-ttdningen!
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DU - som vtll liisa hela boken eller ge bort den t present till någon XÖp BOKEN för endast 100 kr påfackexpedttionen i RödaVillan!

KL#fltrurr

ffiytrt
"Arbetets Kvinnor"
i

ABF har tillsammans med sex LO-förbund och Kultur-

L

arbctsförmedlingen, startat ett projckt som kailas "Arbelels
Kvinnor". Syftct är att synliggöra dagens arbetande kvinnor
och samtidigt vara en draghjälp i jlimstlilldhetsarbelet.
Pappers ålr ett av de LO-förbund som deltar i projcktet- Dc
övriga llr Metall, Kommunal, Fastighets, Statsanställdas (numera SEKO) och SjöfolksförbundeL Varje lörbund har valt ut
en arbetsplas an ingå i projektet och värt förbund tyckte att
Hallstavik är lämpligt, bl a därför att vi redan jobbar med
j iirn

ställdhes frågor.

Tanken är att det till varje arbetsplars skall komma cn
bildkonstnlir, som under månadema maj till och med juni
skall avportröttera en eller flera tjejer på respektive sälle.
Dessa bilder ftan vara olja, grafik, tcxtil eller skulptur) skall
sedan bli en utstöllning, som vandrar runt landet med början
pä de olika orter som deltagit i projektet.
Ustltllningen skall vara klar och även kunna visas pä
Pappers jubileumskongress i september.

Den konstnåir, som kommer att arhta mcd oss i Hallstavik,
hctcr Maria Rodrick och bor i Stockholm. Tidigare har hon
arbetat på konvertcringsavdelningcn på Katrinefors Pappcrsbruk i Mariestad. Hon har erhällit Papppers'kulturpris
och medverkar då och dä i Sia mcd illustrationer. För rillfiillet arbctar hon mcd några utstllllningar, i höst bl a i
Finland, och utsmyckningar för HSB i Sundbyberg.
Maria kommer att besöka pappersbrukct ett flertal gänger
under maj och då fotografera av vissa miljö€r som eu undcrlag för siu arbetc med "porträtten".

Vl hälsar Marla välkommen

bruk och avdelnlng 68!

L

L

Nybliven förälder?
Du vct väl att avd. 68 skänker ett exemplar av
"Barnets första bok" till varje medlcm som llr
nybliven föriildcr? Boken, som blivit myckct populllr,
kan hämtas på avd. expcditionen i Röria Villan. Dåir finns
det även andra böcker som man kan köpa billigt, mcn
"Barnens första bok" fär barnet som en present från
avdelningen!
Lycka

till med bdde barn och läsanile !

i'

tlll Hallsta Pappers-
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Nu råder högkonjunktur. Det mtuks, inte minst. hålr i hamnen
Allt papper som tillverkas skali lasus ut. I är skall65 000 ton
merpappcr iväg jämfört mcd 1993. Dctta mcd oföCJndrat anLal
ansällda och truckar.
Importen av rcturpappcr skall dcssutom öka. Bravikcn och
Hallsta skall tillsammans ta emot 130 000 ton från England,

varav gissningsvis minst hälften skall lossas i Hallsuviks
hamn.

Något som också ökat stadigt det senaste decenniet, tir
ut-lastning av exportpapper på bil. Detta börjar alltmcr bli ett
problem, eftersom dct mes(a pappcr som lastas ut på trailcrs

och andra utländska ckipage, skcr över rampcr. Då dessa är
alitför få, bildas lort köcr utanlör bilutlastningen. Detra ilr
särskilt miirkbart vid ett- tvåtiden på dagcn, eftersom de flesta
bilar som lossat i Stockholm på förmiddagen kommer rill
Hailstavik.
Från Hamnklubbcn förcsprhkar vi byggandet av flera rampcr som en lösning på problcmet, medan företaget med jilrnna
mellanrum kommcr mcd förslag om förändrade arbestidcr.

a

Vi menar att förskjuten arbcstid eller tvåskiftssystem

inte
löser problcmct med bilanhopningcn under den tidiga eftermiddagcn. Mcd flcra I:rstrampr skullc man slippa myckct av
den dödtid som gfu åt då bilarna backrr till och förbcreder för ..lastning, stårkvaroch slikrar lastcn, skiitar från bil till släp etc.
För övrigt har förslagen om ilndrade arbctstider varitkopplade till några speciella extraersättningar, utän varit ämnade att
genomföras till ordinarie lön med OB.
Vad beräffar det engelska rcturpapperct, skall det lcvercri§
med hjälp av ro-ro fartygen Baltic Print och Baltic Press. På
dcssa har vi viss arbctsskyldighet kviillar och veckoslut.
Dcnna skyldighct gällcr dock endast lastning av pappcr. Anliinder de utanför ordinarie arbestid med rctuqpapper i lastrummen, kan inget arbetc ske fönän halv sju första vardagen
därpä.

-

För övrigt hävdar vi fortfarande att ftirjeackordct skall
räknas upp mcd avulsvålrdet varje år.

Börje Nordström
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Facket
Jag hör ofta uttrycket "nu måste facket göra något-" Det iir
alltid vissa pcrsoner som ofta uttrycker sig så. "TitLa i MalmQilten - dom kan dom", llr en replik som nästan alltid följcr
efter. Då slår dct mig att, har dcssa personsr änkt efter vilka
facket tir?
"Facket" består av alla medlcmmar och intc av den styclsc
som mcdlemmarna har röstat fram på årsmötet.Den styT clsc
som alltid får på skallen för allt dom gjort och inte giort, kan
ej göra något utan att medlemmarna godkänncr bcslutcn.
De pcrsoner som krävcr att "facket" skall agera i alla lägcn
borde samla medlemmarna och hjälpa de förrocndevalda att
skapa tryck bakom åsikterna. Dct finns paragrafer och lagar
som bakbinder de förtroendevalda, men som medlem kan Du
handla friare och visa att samlade blir vi suarka! Man kan inte
bara ständigtoch jämt viintå att andra skall göra alltoch sedan
sabla ner facket för att det inta går exalrt som man vill.
Medlemmar kan, på mcdlemsmötena en gäng i månaden,
framföra sina åsikter. Ingen, jag lovar ingen, ser ner på er för
att ni framför vad ni vill, uran ni kommer att finna en stor
respckt isället.
Åke Janzon

Är ni tillräckligt många?
Avd. 68 och bolagct har vid ett flertal förhandlingar faststlillt cn bcmanningsplan för samtliga block pä bruket.
Denna bcmanningsplan är bolagct skyldigt att fylla upp
om det ska vara full produktion pä respektive block. Om det
visar sig att bemanningsplanen inte följs, ilr det ett avtalsbrott och skall bchandlas dllrefter.
Därför är det viktigt att veta hur många ni skall vara på er
avdelning för att kunna ha full produktion. Viktigt 2ir också
att anmäla avvikelser från bemanningsplanen ifall produkrionen hålls igång med fiirre personcr ltn som lsävs.
Anmälningar kan göras dcls till konraktombudet pä din
avdclning ellcr någon i avdelningsstyrelsen (Johnny 6283,
Sune Alm 6345, Bernd Schtiler 6180).
Reducerad personal = reducerad produktion.
LIans Ahman
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Miraklet i Kvarnsveden!
Den 3 maj var undertecknad samt ytterligare tre personer till Kvarnsvedens pappersbruk i syfte att
studera en t'motordrtven" sprött.lag måste medge att jag var skeptisk niir jag åkte.
"Motordiven spriitt - kan det verkligen fungera", tiinkte jag....
Väl på piats fick vi en demonsEalion och en av oss fick

Dctta mirakel till redskap måste jag sprida informalion om
till alla medlemmar som någon gång har sprättat, ner en "sur
lambour", tånkte jag. Dctta mirakel måste vi se till att vi får
te dcl av.
Visar hllr ncdan cn skiss av miraklct och om mcr information önskas så hör av dej till undertecknad eller till
Gert Wiggedal, Ted Jansson "Budda" eller UIla Hildorsson.
llans Ahnwn

prova på att "motorsprätta". Min skepsis byttes till entusiasm, jag har nog aldrig sctt en så lyckad uppfinning! Det
var roiigt al.t spräu.å. Bortå var det tunga, trhkiga sprättandct. Här tog man tåg i sprättcn, tryckte in dcn i gavcln på
tambouren, tryckte på en knapp och sen' bara hålla i sig, för
den for iväg med lm/sek.!
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Sänkt fackavgift
Å,rsmötet i april beslutade om sänkning av
medlemsavgiften. Fr o m Iönepcriod 5 utgår
1,60/o av bruttolönen till avgift Av denna avgift går
|,2Vo Lill förbundet xh 0,4Vo stannar i avdelningen.
Dct ilr alltså vär lokala avgift som sänkts.

Hyr stuga på öland
Genom stiftelsen Skärblackastugan, som drivs av
avdelning 54 i Skåirblacka, har vi som medlemmar

avd. 68 möjlighet att fä hyra stugor

Verdandi info

i

i

Solvärndans
fritidsby på Öland. Det tu smä möjlighter att få nägon
stuga under ve*koma?7,28 och 29 i år, men i övrigt

Vcrdandi kommcr att göra cn cykeltur till
Prästlin gen den 25 I 5 (Kristihi mmelsflirds dag)
och hälsa vfuen välkommen med pic nic och
gemenskap i unik natur.

finns det för närvarande lediga stugor.
lir Du intresserad? Titta in till Ulrika pä fackexp.
eller ring 6390. Vi har broschyrer och ansökningsblanketter.

Kongress 1995
S

v e

ersindus triarbe tarefti rb u n de t ge n o m -

- 10 september 1995 sin 19:e
ordinarie kongress i Stockholms Folkets Hus. Kong re sse n ör e n j ubil e u ms ko n gre s s, efte rs o m
fö rbu n-

för

L

ns lca P app

under tiden 6

detfyller

75 dn

Avdelningens årsmöte ursäg följande ombud rill
komgressen:

L

SuneAlm
Roger Berglund

Mikael Holmberg
Urban

Anders Sjölund
Bernd Schiiler
Gert Wiggedal
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Detta kryss har vt fån från vdr pensionerade kamrat Erik Jansson, mera l«ind som "Skdp-Erik"
Lös det och liimna in din lösning till fackexp. senast den 1516.
Först öppnade rötta lösntngar belönas med bokprtser.
Namn:
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