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Pappers avd 24 60 år
Pappers avd 24 bildades 6/12 1957
Det har vi firat med två medlemsfester och en julgåva!
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Ordförande har ordet.

Lars Nilsson

7 november händer det som inte får hända! En medarbetare, arbetskamrat, make och pappa
Roger Ekberg avlider efter en arbetsplatsolycka hos oss. Plötsligt blir vi påminda om hur
snabbt livet kan förändras för alla inblandade arbetskamrater men mest givetvis för Rogers
familj.
Vi som arbetar på SCMS blir också påminda om alla de risker som finns i vår vardag och som vi
kanske inte alltid tänker på. På många arbetsplatser är det värsta scenariot en bruten arm
eller ben eller något liknande, vilket i sig är fullt tillräckligt allvarligt, men i vår bransch kan en
felbedömning, avsteg från rutiner eller att vi inte är uppmärksamma få en dödlig utgång. Det
låter hemskt men det är så det är.
Roger Ekberg begravdes 29 november i Högsby kyrka, många arbetskamrater och
representanter från företaget närvarade. Från Pappers avd 24 representerade jag och Jörgen
Rydberg.
Trots allt är det hög tid att börja blicka framåt.
Jag anser att det är läge nu att ta beslut om ett övergripande arbetssätt för att eliminera
riskerna i vår verksamhet. Att varje avdelning identifierar och dokumenterar de
arbetsmoment som finns och som är speciellt riskfyllda, arbetsmoment som man inte ska göra
ensam.
Jag är övertygad om att arbetsmiljöavdelningen kommer att fokusera och arbeta med detta,
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risken är att varje avdelning ”springer iväg”, med goda intensioner, och alla gör på sitt egna
sätt. Jag tror därför det ska ske på ett samlat sätt så att alla kan ta del av de erfarenheter som
kommer fram och lätt kan ta del av risker som kartläggs. Det är viktigt att signaler om det här
arbetets betydelse och prioritet ska komma från vår högsta ledning på SCMS.
I jämförelse blir övrig verksamhet med de problem och frågeställningar ganska små men i
korthet har vi bland annat arbetat med:
• 70-timmarsregeln, vilket innebär att man inte får arbeta mer än 70 timmar per löpande
7 dygnsperiod, inkluderat all arbetstid. Det vi har diskuterat inom Södra Cell är huruvida
regeln är dispositiv eller inte. I vår dagliga verksamhet har vi inga problem med
tolkningen, men den upplevs som begränsande när vi gästarbetar hos varandra inom
Cell. Vi diskuterar vidare i frågan.
• LAB-organisationen, här har företaget informerat om en organisationsförändring som
innebär att 2-skiftslab på TM ska övergå till 2 dagtidsgående labtekniker. Tanken är att
en labtekniker ska vara resurs på massalab och en arbetar på TM dagtid. Förändringen
kommer även till viss del att påverka operatörerna på TM.
Pappers och personalen har blivit informerade om förändringen men det är inte
slutförhandlat.
• Räddningstjänsten, vi har tillsammans med styrgrupp räddningstjänst gjort en del
förändringar i räddningstjänstavtalet. Förändringarna innebär att ersättningen för
gymkort (4000kr) tas bort likaså ersättningen för ”brandman” (50P). Ersättningen för
”kem- rökdykare” ökas från cirka 1450 kr till 2500 kr i månaden.
Anledningen till förändringen är att träning på gym inte passar alla utan nu väljer man
själv vilken träning man vill utföra och betalar för den.
Netto ökar ersättningen med cirka 260 kr i månaden.
• 2-skift på skiftunderhåll, vi och berörd personal har informerats om ett förslag till
förändring inom skiftgående underhåll. Förslaget innebär att det fortsättningsvis bara
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ska vara två skiftgående på 6-skift och fyra personer som arbetar tvåskift. Tanken är om
det kommer ett positivt beslut om ”större fabrik” så genomförs inte förändringarna.
Om förslaget blir verklighet tror vi att olycksfallsriskerna ökar markant eftersom det
förmodligen blir en mycket högre frekvens av ensamt arbete.
• Renseriet, Håkan Spärlin slutar sin anställning på SCMS 2017-12-31 och ersättare blir Ulf
Eriksson som träder in som TF DI under 2018. Det pågår många projekt i renseriet och
man vill inte tappa fart genom att påbörja rekrytering av en ny DI i dagsläget.
Under senare delen av 2018 kommer en ordinarie rekryteringsprocess påbörjas för en
ersättare till Håkan Spärlin.
Carl-Johan Roos tar över ledarskapet för PUH renseriet.
• Pappers kongress kommer att hållas 25–27 maj 2018, till kongressombud har valt Lars
Nilsson, Erling Gustafsson och Mattias Dunberg.
• 2-skift i massablocket har permanentats från och med 2017-12-01 efter ett års
pilotverksamhet.

Den 16 och 23 september firade vi att det är 60 år sedan Pappers avd 24 bildades. Två trevliga
och roliga tillställningar där Thomas Järvheden och Ann Westin underhöll vid varsitt tillfälle.
Andreas Wistrand med bandet Mammas pojkar stod för dansmusiken och för musikresan
genom samma tidsperiod som Pappers avd 24 funnits med de svenska schlagervinnarna.
Nästan, första året med svenska schlagerfestivalen var 1958!
Jag vill passa på att än en gång tacka arbetarklubben för ett väl planerat arrangemang!

Hoppas julgåvan kommer till pass och att ni hittar något bra att inhandla!

Till sist vill jag tillönska er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År.
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Arbetsmiljö

Jörgen Rydberg

Då hände det som inte fick hända. En medarbetare kom inte hem ifrån jobbet. Ett olycksfall
som var tragisk på alla sätt och som vi kommer att få leva med under en lång tid. Mina
personliga tankar efter den tragiska händelsen är om vi jobbar med rätt saker när det gäller
vår personliga säkerhet. Är Pia rätt verktyg och om det är det använder vi Pia på rätt sätt. Ska
vi börja med att dokumentera alla riskbedömningar som vi gör osv. Vi har många dokument
och policy men i verkligheten gör vi på något annat sätt. Vilket sätt är då det bästa och rätta?
Vi har en massa stenar att lyfta på för att veta om vi jobbar med den personliga säkerheten på
rätt sätt. På så sätt är förhoppningen att aldrig mer behöva vara med om tragiska händelser
på bruket. Anledningen till att jag tycker att vi måste rannsaka oss själva i vårt
arbetsmiljöarbete är att vi på SCMS har haft för många tragiska händelser på 2000 talet. Jag
hoppas att alla är ödmjuka inför det jobb vi har framför oss när det gäller arbetsmiljö och att vi
lyfter på allt för att se om vi jobbar med rätt saker och att vi i framtiden får en stark
säkerhetskultur på bruket. Händelsen som inträffade 7 november får inte bara glömmas utan
den måste leda till att framtiden gör att vi blir starkare i arbetsmiljöarbetet och att det aldrig
ska inträffa sorgliga händelser på jobbet. Jag har fått många frågor om att det är svårt att
beställa personlig skyddsutrustning från SCMS katalog. Jag har haft diskussion med ledande
befattningspersoner och från dem är det ingen diskussion utan att det är Merit som gäller. Ni
som är osäkra på Merit så finns hjälpsida i Merit eller hör av er till förrådet så kan ni få en
genomgång av dem hur man beställer. Jag önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år
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Studier

Jonny Nilsson

Studieverksamheten fortgår med oförändrad fart. Det gångna året har vi som vanligt skickat
förtroendevalda på div. utbildningar. Efter avdelningens planeringsdagar i maj satte vi upp
målsättning inom studie att skapa en utbildningsplattform för våra förtroendevalda. Vi lade
extra fokus på skyddsombuden eftersom vi tycker att de gör ett viktigt arbete.
Vikten av att ha välutbildade skyddsombud (och styrelseledamoten) kan inte nonchaleras.
Pappers centralt genomför utbildningar för främst medlemmar som sitter i styrelsen men även
för skyddsombud.
Vi har tagit fram en grundnivå när det gäller utbildningar för just skyddsombud på SCMS, och
de är:
• BAM
• Pappers Miljökurs
• Förbundskursen
Jag kommer tillsammans med SHSO och HSO prata om dessa (även andra utbildningar) när
resp. avdelning har möte med sina SO under 2018.
När det gäller andra arbetsmiljöutbildningar är det Runö folkhögskola genom LO som står för
utbildningarna.
Glöm inte bort att ta en titt på ABF:s hemsida, där finns andra utbildningar som kan passa för er
som inte är förtroendevalda.
God Jul o Gott Nytt år!
Studiekommittén Pappers avd. 24
Jonny Nilsson
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Ungdomsverksamhet
Om vi låter ungdomsverksamheten vara en naturlig del i verksamheten och tror på den yngre
generationen kommer Pappers att utvecklas och bli starkare. Det är också viktigt att de yngre
möter och lyssnar på den kunskap som de med längre erfarenhet har. En stark
ungdomsverksamhet behövs både för att säkra framtidens behov av fackliga ledare och
representanter, men även för att idag få en större dynamik och bredare verksamhet i
organisationen. Vi blir starkare idag, samtidigt som vi tryggar Pappers framtid.
Om vi tror på och lyfter ungdomsverksamheten kommer det bidra till ett starkare Pappers i
framtiden likväl som i nutiden. Det gäller att vi alla är med och bygger för framtiden. Likväl
som stommen är viktig, behöver skogen planteras igen!

Vid cirklar och studier som i första hand bedrivs i ABF:s regi eller av övriga studieförbund
gäller följande:
• För facklig-politiska kurser och studiecirklar samt kurser och studiecirklar gällande
baskunskap (svenska, engelska, samhällskunskap, matematik och IT) betalar Avd. 24 all
kursavgift och kursmaterial.
Detta gäller både nybörjarkurs och fortsättningskurs.

• För övriga kurser och studiecirklar inom ABF ersätter Avd. 24 endast kursavgiften.
Maximal ersättning 2000 kr. Kursmaterial som ej ingår i anmälningsavgiften betalas av
deltagaren själv.

• För cirklar som fortsätter över flera terminer eller år ersätter Avd. 24 endast första
terminen (vår eller höst). Maximal ersättning 2000 kr.
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• Vid kurs och studiecirkel utanför ABF Östra Småland/Öland, kontakta
Studieorganisatören innan anmälan görs.
För ersättning vid kurs/ studiecirkel i annat studieförbund än ABF, kontakta
studieorganisatören.
Maximal ersättning 2000 kr.
Kursmaterial som ej ingår i anmälningsavgiften betalas av deltagaren själv.

• Vid samtliga punkter ovan utgår ersättning vid uppvisande av kvitto och intyg.

Skulle något av ABF:s studieutbud inte bli av kan du gå den tänkta kursen i ett annat
studieförbund, kontakta studieorganisatören.
All anmälan ska gå igenom studieorganisatören.
Vid frågor kontakta Studiekommittén Pappers Avd. 24
Jonny Nilsson TEID Studieorganisatör

jonny.nilsson@sodra.com

15 658
Stefan Persson Bygg

stefan.p.persson@sodra.com

15 726
Annelie Brenander Förråd

annelie.brenander@sodra.com

15 698
Torbjörn Aldebert Massa

torbjorn.aldebert@sodra.com

15 411
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Försäkringsinformation
Av förbundets medlemsintäkter går 2/3 till våra medlemsförsäkringar. Det är därför viktigt att
Pappers medlemmar får del av försäkringsutbetalningar. För att vi på bästa sätt får del av
försäkringsskyddet är det viktigt att du anmäler fritidsolycksfall eller om du drabbas av någon
diagnos. Kanske vet du om någon arbetskamrat som drabbats, påminn då om våra
försäkringar. Vill du ha mer information, kontakta då någon av avdelningens
försäkringsansvariga.

Som medlem i Pappers avd 24 ingår följande försäkringar kostnadsfritt.
• K-hem Mellan (beloppslös)
• Sjuk- och efterlevandeförsäkring med diagnoskapital
• Medlemsolycksfall-Fritid
• Grupplivförsäkring för medlem (6 PBB)
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Den 1 april 2015 uppgraderade vi K-Hem från Bas till Mellan, det innebär bland
annat att alla har en allriskdel i hemförsäkringen. Om du vill veta mer hör av dig till
någon av försäkringsinformatörerna eller gå in på Folksams hemsida.

Tänk på att göra ett aktivt val i din avtalspension-det är uppskjuten lön!
Avtalspensionen påverkar din slutpension mycket, var aktiv, hör av er för mer information!
Vi har vid tre tillfällen under våren erbjudit våra medlemmar möjligheten att få en individuell
försäkringsinformation av Peter Flobrant, Folksam. Detta har varit mycket uppskattat och vi
har fått positiv respons av genomgångarna. Vi startar upp den verksamheten igen i augusti, så
kolla mailen när vi informerar om nästa tillfälle!
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Vårt gemensamma bolag

Bästa julklappen, Folksam LO Pension i topp igen!
Också i år har vi glädjen att få ge dig som pensionssparar hos oss en fin
julklapp. Nämligen den att Folksam LO Pension återigen har bäst
genomsnittlig avkastning sett över både fem år och tio år i
branschtidningen Risk & Försäkrings årliga jämförelse.*
En hundralapp som investerades hos Folksam LO Pension 2004, är nu
värd 208 kronor. (Dock utan avdrag för avgifter.) Det är endast tre
bolag som lyckats passera 200-kronorsgränsen, och Folksam LO Pension
är ett av dem. Grattis till alla våra pensionssparare, vi jobbar hårt för
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att ge dig en schysst pension.
*Avkastningens femårsgenomsnitt är12,9 procent och
tioårsgenomsnittet 6 procent. Källa: Risk & Försäkring 2017-11-24.

Nyckeln till en schysst pension

Pensionsvalet är valcentral för kommunalt anställda
Det är enkelt att samla sitt pensionssparande hos Folksam LO Pension
men i vårt förra nyhetsbrev lyckades vi blanda ihop korten. Är du
anställd inom kommun eller landsting så är Pensionsvalet din
valcentral.
Pensionsvalet anlitar du när du väljer eller vill flytta pensionspengarna
till ett annat bolag.

Flytta pensionspengar till oss
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Se över ditt val av återbetalningsskydd då och då
Om du vill att dina pensionspengar ska gå till din familj om du skulle
avlida i förtid, kan du välja att ha ett återbetalningsskydd. Du betalar
ingen avgift för det, men du får själv en högre pension om du inte har
återbetalningsskydd.
Om du inte har familj eller har vuxna barn kanske du inte behöver ett
sådant. Se över ditt val då och då så att det stämmer överens med din
livssituation och dina önskemål!
Ring kundservice på 020–414 414 så får du hjälp.
Om ditt pensionsavtal

Julgåva till We Effect för att stötta jämställdhet
Du vet väl att Folksam LO Pension vill engagera sig för förbättrade
arbetsrättsliga villkor och ökad jämställdhet och jämlikhet? Därför ger
vi under december en julgåva på 10 000 kronor till We Effect som nu
driver kampanjen jämställdhetseffekten.
Genom att ge kvinnor och män lika rättigheter och förutsättningar kan
vi bekämpa fattigdomen. We Effect är en ideell förening som arbetar
med att bekämpa fattigdom med utveckling och socialt ansvarstagande.

Läs mer om We effect

God Jul och Gott nytt år!
Sist men inte minst vill vi önska alla våra pensionssparare en riktigt
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skön och avkopplande jul- och nyårshelg.
Vi ses nästa år!
Mia Liblik, vd Folksam LO Pension
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Information i korthet
Pappers avd 24 har skänkt 10 kr/ medlem till musikhjälpen

När du byter bankkonto eller bank, glöm inte meddela
kassören för rätt utbetalning från tandkassan!

Utbetalning från tandkassan sker normalt två gånger i
månaden. För att veta om du fått pengar måste du kolla ditt
bankkonto!

Under sensommaren hade vi besök från förbundet genom
den traditionella medlemsdialogen. Det var Per-Anders
Pettersson ombudsman och Jennie Söderman
förbundsstyrelsen som besökte oss!
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Vi fortsätter att arbeta med ungdomsverksamheten, är du
intresserad hör av dig till Alexander Peterson, puh energi
eller någon i studiekommittén.

Pontus Georgsson förbundsombudsman, har via ett arbete
som förbundet driver att kolla igenom de lokala avtalen
avdelningarna har, kommit fram till att vi till allra största
delarna har bra och välskrivna lokalavtal!

Pappers håller kongress i Gävle 25–27 maj 2018. En del
spännande val kommer att genomföras!

Som tack för den intressanta bildvisningen om Nya Zeeland
på julmötet gav vi en gåva till Läkare utan gränser, i enlighet
med Bertil Johanssons önskan.
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En Resa
Kände mig lite vilsen, hade jag rätt utrustning? Kommer det att bli jobbigt? Vågar jag verkligen
detta? känner ju ingen…hmm undrar vad det är för några andra människor där, hade ju bara
pratat med nån på telefon innan. Satte mig i bilen, styrde mot Mariannelund.
Mariannelund, jag ser ända till Mariannelund, världen kan bli jättestor om det går att se dit,
tänkte jag bakom ratten.
Väl framme på mötesplatsen hälsar jag på den första i resesällskapet, dom andra skulle komma
kl. 22 för vidare avfärd i minibuss, visserligen har jag jobbat skift i ganska många år men…åka
med andra? i 36 timmar dvs TVÅ nätter nonstop, känns lite …mycket.
Första natten gick ändå bra, vi möter upp ytterligare tre minibussar till frukost, fortsätter färden
tillsammans och stannar framåt kvällen för att handla mat, OJ-ska vi ha såå mycket mat med
oss hade jag ingen aaaning om, men dom andra har ju förstås koll.
Hoppas vi är framme snart tänkte jag många gånger när det var min tur att köra mitt i nästa natt,
på morgonen stod vi i färjekö, kunde slumra en stund extra, snart va vi där!!
Väl framme funderar jag på att jag är lååångt hemifrån, helt annat klimat, natur- finns bara ETT
träd på hela ön. Men…huuu så vackert, orört, vilt och spännande, elementen är nära, Gutt!
Vi lägger ut redan första dagen, har några underbara timmar vi får kämpa, välja rätt platser, dra
upp, släppa ner, äta choklad, skratta och komma iland.
Så fortsätter det i hela 6 dagar på en av mitt livs häftigaste resor….
-Vi åkte ca 30sjömil (halvvägs till Gotland) ut på öppet hav i öppna styrpulpetbåtar där nästa
anhalt är Grönland.
-Fångade sommarens största Torsk däruppe, 27 kg
-Häftigast var att få se livs levande späckhuggare!!! i sitt rätta element, nordatlanten på
gränsen mot norra ishavet.
-Söröya, strax söder om Nordkap.
Att sedan få uppleva detta tillsammans med dom som gjort detta möjligt är fantastiskt, för
ensam hade jag inte klarat att göra detta ...
Tillsammans kan vi göra mycket.
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Tillsammans skapar vi förståelse.
Tillsammans enar och förebygger vi segregation.
Med detta vill jag innerligt önska er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Tillsammans ☺
/ Daniel Loberg

Pappers avd 24 på nätet.
Vi har sedan en tid tillbaka en ny version av hemsidan.
Den nya hemsidan är bättre anpassad till dagens teknik med stöd för läsning i mobiler och
plattor.
På hemsidan hittar man tex information om
• Förtroendevalda
• Försäkringar
• Studier
• Arbetsmiljö
• Lagar och Avtal
• Tandvårdskassan
• Informationsflöde från Dagens Arbete, LO och Arbetsmiljöverket
• Medlemsmöten
Adressen till sidan är http://www.pappersavd24.se/
Kom

gärna

med

synpunkter

och

önskemål

Mattias Dunberg
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om

innehåll

på

sidan.

Recept
HelgSill
Sillen måste läggas i lagen minst ett dygn innan servering. Det tar bara ca 5 min
förbereda inför servering.
8–10 personer
Tillagningstid 30 min
300g matjessill
2 dl krossade tomater på burk, låt dem
rinna av i en sil
4 msk ättiksprit
2 msk matolja med neutral smak
4 msk gul lök, finhackad
1 tsk vitpepparkorn, krossade
1 ¼ dl socker
rikligt med finhackad dill
1.
2.
3.
4.

Låt sillen rinna av och skär den i lagom stora munsbitar
Blanda alla ingredienser till lagen och häll över sillen.
Låt sillen dra i lagen minst ett dygn
Servera i en skål eller på små snittar av mörkt grovt bröd

Expedition Bruket.
Tel: 0499-151 52, 15 519, 15 466 (SHSO)

God Jul & Gott Nytt år
önskar styrelsen avd 24

Adress:

Pappers Avd. 24
Södra Cell Mönsterås
Nygård 402
383 25 Mönsterås

Expedition Mönsterås
Besök:
Tel:
Adress:

Pappersavd24@telia.com

tidpunkt efter överenskommelse
0499/10488 & 15 538
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Pappers Avd. 24, Storgatan 60, 383
37 Mönsterås

För mer information
läs även på vår
intranätssida!

