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.- PAPPERS KONGRESS 6.10 SEPTEMBER
-

Värt förbund häller kongress under V36. Avd. 6g valde
vid årsmötet i april följande kongressombud; Sune Alm,
Anders Sjölund, Roger Berglund, Bernd Schiller, Mi_
kael Holmberg, GertWiggedat och UrbanWiik.
Kongressen har, förutom an godkänna verk_
samheten och besluta om ansvarsfrihet och välja för_
bundsledning, att ta ställning tifl 13g motioner och 3
rapporter. Motionshäftet omfattar 232 A4_sidor text, så
ombuden har en hel del att iäsa in och skaffa sig en
uppfanning om. Sedan har man an deltaga i och lyisna

7 o 8 Handlar om längre semester och kortare
veckoarbetstid. Båda motioncma har hitti[s rönt en
positiv behandling.

9.

10.

Motionen handlar om att uröka stopptiden vid
nyärshelgen från 40 tilt 48 timmar. För vår del saknar
detta betydelse efter sto rhelgsdriftens införande (bortsett

till

debatten på kongressen, som då kan ge nya infalls_
vinklar och stiilla de egna uppfattningama på huvudet.

från betalningen). Förövrigt lir förslaget redan genomfört
i de gemensamma anstäIlningsvilikor som kommer att

Från Hallstavik kommer 16 motioner (varav 3 enskilda)
till kongrcssen. Vi lir "som vanligt" flitigastnärdet giller
att skriva motioner.

giilla från 1:a januari 1996.
11. Föreslår att förbundet utarbetar en drogpolicy.
Överstyrelsen anser dock att den rekommendation som
finns sedan en tid ttjr räcka som policy.

Här följer en kort redovisning av motionema från

Avd. 68.

72.

Ang. lagen om ansrällningsskydd §39. Motionen
handlar om att begrii.nsa arbetsgivamas möjlighct au
"köpa" sig fri från ett utslag i AD och vacl förbundet gjort
i frågan sedan förra kongressen (fr Kjell-Erik Karlsson
från Värö).

,t. 1. Enskiid motion från Henrik Brundin ang.
- medlcmsavgiftens storlek. Motionären föreslår att ou_
\.-

giften tas ut med fast belopp/månad eller 7o_avgift
baserad endast pä grundlöncn. övcrsryrelsen föreslår att
motioncn avslås med motivcringen att det är rimligt an
den som tjänar mer också betalar mer. Annars skulle
lägre avlönade få en kraftig höjning av mecllemsavgif_

13.

ten.

föreslär avslag.

15.

(minskad lastbilstrafi k). överstyrelsen föresrår
bifall till
motionen med htinsyn till sysselsännings_ miljö_ och
lönsamhetsskiil.

"fallskärmar" mm. överstyrelsen ärpositiv tiil motionen.

16.

konferensen.

Handlar om demokratin

i facket och föreslår an

förbundet tillsätter en arbetsgrupp som skall koncentrcra
sig på an öka medlemsaktiviteten i fackct. överstyrelsen

äggen, i vårt fall handlardet om återgång

bli

Motionen föreslår att det utarbetas etiska regler

inom förbundet mot bakgrund av avslöjanden om

Är en bland många som viII förtindra OB_till_

ören. Motionen försläs

Motionenförcslärattfolkomröstningaralltidskall

vara beslutande. Öventyrelsen tar inte stiilJning men
anser att detta ärr en fråga för de politiska partiema.
14. Enskild motionfrån BörjeNordström, som vill att
förbundet verkarför att Sveri ge llimnarEU. översfyrelsen

2,3 Handlar om försäkringar och sociala frågor
o 4 och redovisas på annan plats"
5. Handlar om utökad jämvägs- och kusttrafik=

6.

Enskild morion frän Börje Falkhäll ang. höjd

övertidsersäthing, med avsikten an göraövertiden dyrare
och därmed få ner övertidsuttaget. överstyrelsen tror
inte på detta och yrkar avslag.

till kronoroch
överllimnad tili avtals_

menar att det redan gjorts eller görs tilträckligt och
föreslår avslag.

Johnny Karlson
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FÖR5ÄKRING5RÄD

Försäkringsrutan
Under den hör rubriken kommer vi ifortsdfiningen att ge informatton om vad som htinder påftirstikingsområdet. Den hör gången handlar det om ftrsökringsfrågor sotn kommer att behandlas
på Pappers kongress 6 - 10 september.
"

Pappers fö rsäkrin gspaket"

Avdelningens motioner

Ett av de ärenden som kommer att behandlas

Tiil kongressen har från avdelning 68 inlämnats 3 motioner som handlar om försäkrings- och
sociala frågor. En motion föreslår att en koilektiv
sjukförsäkring inftirs. Förstikringen skall ge en ersättning på upp till9}Vo av sjukpenninggrundande
inkomst från 91:a sjukdomsdagen fram till en even-

på åres kongrcss lir frågan om "Pappers försäkrings-

paket". Iddn är att samtliga medlemmar skall omfanas
av:

* hemförsäkring
* fullståindi g fritidsförsäkring
* gruppliv med förtidskapital
* bamgruppliv

tuell sjukpensionerin g.
Att fööundet ges i uppdrag att verka för avskaffande av karensdagen vid sjukdom är ett krav
som framförs i en annan av 68:ans motioner.

Undcr mars månad 1 995 genomförde förbundet
en rad telefonintervjuer med 1087 slumpmässigt
uwalda medlemmar, som tillfrågadcs angåendc idCn

I den tredje motionen inom detta område krävs
att förbundet avtalsvägen skail arbeta för införandct

om eLt försäkringspaket.TlVo av de tillfrägade ansåg

av regelbundna hiilsokontroller av skiftarbctare.
Kongressens beslut angäende våra motioner
kommcr vi an redovisa i kommande nummcr av PM.

attpakctetbör gcnomföras och endast 970 varnegativa
till förslaget . 27o/o hadc ingen bcstlimd uppfattning.
Förbundsledningen föreslår att kongressen
behandlar frågan och att överstyrelsen får i uppdrag
att besluta om ett evenfuellt införande av "Pappers

Sune AIm

försäkringspaket".
T
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Hej!
Nu var det dags igen att tou ihop några rader till
nya numret av Pappersmagasinet. Det jag tiinkte ta upp,
iir en mycket allvarligt tillbud som hiinde den2716 -95
och som kunde ha fått ett mycket tragiskt slut.

Borttagni

n

Eftersom detta var ett mycket allvarligt tillbud,
blev detockså en grundiigundersökning av vad som hiint

samt att försöka klarlägga vem som hade avlägsnat
skyddsblockeringen. Det senare biev utan resullat" Men
undersökningen visade att tre misstag begåns
1. Någon obehörig hade tagit

g av skyddsblockering

En kort resumd: Den2716 skulle det bytas omrö-

L

2. Dritften hade tagit enhetcn i drift, utan klar
tecken från underhåll och utan att inspektera ar
betsplatsen väI.

rare och motor i cn bakvattentank vid en pappcrsmaskin.

En elektriker bröt strömmen till elmotom, satte dit ett lås
med sin bricka och kopplade sedan bort kablama. Därefter trog mekanikerna över för byte av omrörare och

3. Endast elektriker hade blockerat, inte mekani
ker, trots att de utgjorde olika arbeslag.

motor.

L

L

L

bort en blockering.

Llingre fram pä dagen, nlir det började närma sig
igångsättning av pappersmaskinen, var driftpersonal
runt för att kontrollera att jobben var klara och driftema
klara föruppstart. Närdriftpersonal kom fram till omröraren för bakvattentanken, såg det ut som om jobbct var
klart. Det fanns ingcn blockcring på manöverbrytaren. I
tron att jobbet var klart,slog därför driften till manöverbrytaren (och lade 500V på kablama!).
Elektrikem hade i det läget också fått klartecken
från mekanikema att deras jobb var klart och elmotom
kunde kopplas in.
När elektrikem kom pä piats och skulle btirja,
upptlickte han att hans blockering var borta och aU
manöverbrytaren låg på läge "ti11". Tackvara att han såg
detta, inträffade aldrig någon olycka, utan hiindelsen
övergick tili ett atlvarligt tillbud istlillel
Man kan undra vad som hade hlint om det inte
hade varit en mycket rutinerad elektriker som skulle
koppla in elmotom, ellerom en strömförande kabel legat

Eftersom våfi låssystem idag gör det möjligt att ta
bort andras blockeringar, kommerdet attgöras en grundlig översyn av våra rutiner angående skyddsblockeringar, i syfte att försvfua för "den mänskliga faktom".
Och fram till dcss att en förbättring skett av systemet,
upmanar j ag alla medlemm ar som arbetar med roterande
delat elmotorer, ventiler etc att vara vlildigt försiktiga
och observanta samt an följa Siikerhet i arbetet.
Jag vill också att alla inser det ailvarliga i att dels
ta bort andras blockeringar eller starta enheter utan
klartecken från ansvarig arbetsledarc. Dels att samtliga
som jobbarmed avstäld enhet har san dit sin låsbricka.
Hans Åhnwn

vattnet som fanns på golvetnlirdriften slogtillmanöverbrytaren.
i

Hallsta Pappersbruk

§IffDDSFORESKR!FTER
PH/SF 199421
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Du och Dina försäkringar

L

Ny, reviderad upplaga fö r 1995/96. Boken vänder sig till
LO-medlemmar i den privata sektom Den ger kunskap
om vilka regler som gäller för olika försäkringar, både

socialförsäkringama och de kompletterande, fackliga
avtalsförsäkringama. Boken inleds med ett antal historiska noveller samt bakgrunder till varför de olika försiikringama har kommit till.

Kommerpengama att räcka när du blirpensionär?
Vilket ekonomiskt skydd har din familj om du dödas på
din arbetsplats?
Vet du au mänga medlemmar i LO-förbund missar stora
försäkringsbelopp för att de själva och deras anhöriga

inte kiinner till det fackiiga försiikringsskydder?
"Du och dina försäkringar" ger ökad kunskap om både
samhällets och fackets försäkringar.
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Studierapport
- 3016 1995) ör nu safimanstlittit och visar att vi i avilelntngen
stort sett hdller sttillningarna i jdmförelse meilfiollrets ropport.

Rapporten

frön studteåret

1994195 (117 1994

* Närdet gäiler vårhvudsakliga verksamhet studiecirk-

\-

i

* Fackli g Un gdomsskol a (FUS) gj o rde en rej iil uppryckning. 13 ungdomar å:.i<te till Bommersvik för en 3dagarskurs. Vi hoppas pä en liknande intresse i höst kanske kan vi få någon FUS-kurs förlagd till Norrtälje

lama - kan vi notera en ökning. Under året deltog 179
medlemmar i cirkelverksamheten, motsvarande siffra
året innan var 119 st. Engelska och data är de enskilt
störstå åimnena, därefter kommer Bättre Arbetsmirl-ö
(BAM) och Facklig grundutbildning (FGI). Matematiken kom igång med tvä studiecirklar, även om den ena
gick lite knackigt på grund av en del avhopp.
10 medlemmar läste EU-materialet "Ja eller Nej - det
hlinger på dig". Bemd Schtiler ledde en cirkel i yttre
miljöfrågor.

kommun.

* Konferenser och seminarier i olika limnen lockade
34
deltagare, en iiten ökning i jämförelse med förra rappor[en.

* På avdelningens egna kortkurser och konferenser
deltog hela 24 1 medlemmar, vilket iindå lir en minskning
med 18 deltagare. Men då kan noteras att vi förra året

* På de centrala förbunds- och LO-kursema
deltog 14
personer, vilket är en liten minskning med 3 personer
mot i {o1. Hela 8 st delrog i förbundets miljökurs i

körde vår beryktade Argumentationskurs.

Kloten.

L

L

SKÄHPNING!!!
En del studiecirklar kommer aldrig igång, andra "havererar"
och ytterligare några måste slås ihop. Varför är det så?
En orsak kan vara att många som anmäler sig till cirklarna
hoppar av. ALL en och annan får förhinder, eller att, kursdagen
inl.e passar ilr förståeligt. Dct hindrar dock intc att man i så fall
ringer till ABFcller fackexpcditioncn oc h annuite rfö rhindret.
Om några bara ureblir utan atr meddela något, så stliller det till
stora problem för oss. Dessutom kosUr det onödigt mycket
pengar (medlemsavgiftcn).

AllM

- om du har anmält dig till en kurs och sedan inte kan
delta, meddela detta omedelbart till oss. Då är det OK.
Personer som upprepade gänger inte fullföljer kuncr som han
eller hon anmält sig till, kommer fortsätr.ningsvis att stiingas
ute från deltagande i de cirklar som förmedlas via facket.
Vcdcrbörande får i sä fall anmäla sig själv rill kursen och då
betala normal kursavgifr rill ABF. Hoppas atr ni har föståelse
för denna åtgärd - det gäller ju au använda medlemmarnas
pcngar på bästa, möjliga vis.
5

$
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Begränsat öppethållande på fackexp.
Under kongressveckan 4-8 september kommer vi att ha begränsat
öppethållande på avdelningens expedition. Måndag och tisdag har
. vi öppet som.vanligt, onsdag och fredag är exp. sflingd
och slutligen torsdag kommer vi att ha öppet 1130 - 15.30.

Ulrila ochSuru

OBS! OBS! OBS!
429 Wiggedal har inga skor aE hämrå!

Kvantitetsrutan

Så de så!

Yi ffigade kvantitetschefen vad han menade med
KVANTMET.
IIan svarade: "Så stora mängder paprper som möjligt
till så låga löner som möjligt".

Även ett tränat språköra ....
Även ett trdnat språköra
K an under s rundom y ar a döy
För nyanser
Och valörer

t

I tal
Och i skrtft
Fråga Jan Guillou!
Exempelvis ....
H.ans v dltalighet och

språl*iinsla

Ar juvdrldsberörnda -

I Jan Guillous lilla värld

Som om det inte räckte, var nog och btev över.....
(es0816)

som om det inte räclxe, var nog och blev över med den fömedring som Kina
utsätter framför allt sina oönskade flickebarn för, har även landet i rraga
kärnvapen. Jag hoppas vi fllr en lika stark reaktion mot Kinas klmvapen som
mot dom franska dilo från säväI dom svenska politikerna som aan oet ovaga svenska folket Det gziller givetvis även Förenta staternas kämvapen,
detta motstånd. Jag har dock uppfauat ett ökat intresse frän dom sistnämndas
sida att rusta ner dessa nukleära vapen på senaste tiden. Jag hoppas verkligen
att jag har hört rätt Moder Jord behöver ju en varsammare,behanafing av
oss, hennes barn, än vad som hiuills har getts henne. skeptikern inom mej
tvivlar medan dömmaren hoppas och drömmer vidare, ridare, vidare ......
ErikAsteving
Skiirsta, Hallstavik
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Mannen som gick i rök...

f

För en tid sedan träffade jag en gammal, men mycket
vital, manpå samhället. Hanvarväldigt angetägen anfå
prata om vad som hlint honom i somras niirhan och frun"
kom hem från en båffrr.
Jag förstod att detta skulle ta lite tid och mannen
varju gammal, såjagförslog aUvi skulle sättaossnedpå
en blink.
- Jo du förstår, sade mannen lite trevande, jag och frugan
naOe varit ute på sjön. Vi låg uppe vid Tolvöregrund,
fönesten jäkligt nnt dät, du skulle åka dit nän' gång.
- Javisst, svarade jag, menvad ville dutalamed migom?

2,5 knop, då jäv1ar är det tjockt, kan du tåinka dig! sa han.
- Vi vissteju inte vad som hänt, nogharman gåtti tjocka

alltid, men det hit var något annat, lukta lite konstigt
också!
- Ja, jag förstår, svarade jag. Merhann jaginte säga innan
mannen tog till orda igen:
- Jo, du förstår, sade mannen, närvi passerade fyren vid
klacken tittade jag på klockan, som då var kvart över
fem. Du föntår, tänk ifall man skulle få se skogvaktam'
nere vid nya huset, grannen förstär du!
- Jo, du förstår, sade mannen och fortsatte; Klockan var
kanske halv sex niir vi gick in i dimman. Klockan var
kvart över nio niir vi passerade gammekajen vid fabriken. Missa sportspegeln också, jävligt det också, de
skulle visa speedway på teven GP-finalen och allt!
- Ja, jag förstår, svarade jag lite förvånad att det fanns tid
för mej att få fortsäna prata.

var. Vi hade varit ute på sjön och var på väg
hem, du vet, man har åkt på viken massor av gänger så
man lir inte så observant och alert som man borde vara,
utan satt dlir och halvdåsade. Men precis när vi passerade
båthamnen, så ser jag eu isberg komma emot oss, ett
ljusblått isberg. Jag skriker åt frugan; - Isberg, ett blåtr
jävla isberg!
- Jo, som sagt

L

-

Va, svarar hon, tittar inte upp från virkningen hon

- Vad vill du ha sagt med det här, att du gick upp i rök på
viken eller atr du missade sportspegeln på teven?
- Jo, du förstår, sade mannen. Frugan och jag, när vi kom
fööi nya kajen och vände oss om såg vi att tjockan
(röken) kom ifrån en skorsten på fabriken.
- Så här får det inte vara, sade mannen.
- Jag förstår, tyvärr, sadejag.

håller

på med.
- Ja men ..., svarade jag i ett försök att avbryta mannen,
men han var alldeles för upprörd vid det här laget för au

höra vad jag sade.
- Innanjag fick stopp i maskinhadeberget redankommir
över oss. Inte fan var det nägot berg som jag försttrodde.
Det var ök som var så dock att vi minska farten med 2

Hans Åtanan
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KRYS,S,M:T,
Vinnare av förua rutrnrets kryss blev Anders Norberg, Leif Bergman och Stefan Pettersson. Vi gratulerar
vinndrna, som har bokpriser att h(imta på. exp. i "Röda yillan". Kryssvinnaren Anders Norberg har bidragit
med detta ruttnmers korsord, vars lösning vi vttl ha titl 68:ans fackexp. senast den 1110 lggs.
Priser utlovas"
3
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vÅrrät t
'l . Sydanerikansk huvudstad,
4. RuIIen

7. Xorötter, vitkÅ1p gurka, toroat
9. Griskar
11. Stor insjö
1J. Kan ensam känna sig
1'l. Stad. i Palestina med ekrik
1 8. Känpaglöd
1 f . ilan Taub e
20. Indlsk stÅnd.klass
21. Strandträd
24. Har roan ofta lana
27. Stärkelsegryn
28. Terrängfordon
)0. Står allti.d på, brov
)1. Ibland iir nan i sitt . .
)2. Sftir
)). lnvändes vid korvstoppning förr
)!. Ef tertril,ddo f otogenlampa
) 6. Kao tas of ta e tt dÅ och d.Å

Namn:

todrätt
1 . Pubtlllbehör
2 . Å,ngs lan
). Korbord
4. Tedde si.g
). Skogokoncern
5 . A,r olik
B. Syggston
10. Tavolsudd"
12. 0trolig historia
14. Isiat nen iiven katt
15. Ägnade sig Bellnan Åt
115. Irrondeavgif t
22. Kastsnara
2). Dsnsb&na,
25. Skos
25. Led.sem
28. ... 0rars, 1öparlegend.
29. Södermanlands och Xärkes apostet
)4. Kan nyhet vara

Arb.plats:
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