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FÖRORD
Hej medlem!
Vi har genom denna skrift utökat våra möjligheter att föra
dialog med alla våra medlemmar.
Detta då vi rent geografiskt är inom räckhåll men befinner
oss inom olika block, över dygnet och årets alla timmar,
så ger detta verktyg oss möjlighet att alla får exakt samma
information - samtidigt, vilket är av stort värde.
Återkopplingen från medlemmarna efter vår första utgåva
var så pass god att Vi beslutade att det blir en andra.
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2018 ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla medlemmar!
Vad kul att vårt infoblad togs emot så
positivt att vi får göra ett till.
Vad har hänt sen sist?
Vi har suttit med företaget i förhandling gällande omorganisationen som
trädde i kraft i mars månad.
Eftersom företagets förslag var att gå
från 4 till 3 servicetekniker valde vi
att lyfta de delar vi såg oroväckande
gällande våra servicetekniker med
deras arbetsbelastning och att det
även i framtiden ska finnas möjlighet
till att utföra arbetet som idag med
de delar som är utvecklande och ger
mervärde.
Denna förändring kommer att träda i
kraft först 2019 under förutsättning
att investeringar har gjorts på 3 nya
centralsmörjningar.
Just nu är vi mitt i årets lönerevision.

Det centrala avtalet säger för i år,
som är det andra året på det treåriga,
261:- generellt och 261: - att fördela
lokalt, våra tillägg kommer att räknas
upp med 1.8%.

Detta för att vi alla har olika möjlighet
att delta vid olika tider så vill vi testa
vilket som passar er bäst.
Efter tillfällena kommer vi att göra en
utvärdering om det är något vi ska fortsätta med.
Det jag också vill nämna är det arbetet
vi tillsammans med företaget gjorde
för att kunna behålla så många som
möjligt av våra vikarier som sedan blev
tillsvidareanställningar m.m.
Även om detta är ett återkommande
arbete så känns det bra när vi kan ge
några en tryggare tillvaro.
Med de kontakter jag har med många
av er där man ibland inte är på topp vill
jag bara säga att den lärdom jag fått av
er om hur komplexa vi är samt den
tacksamheten ni visat när det börjar gå
på rätt håll gör mig rörd och tacksam.

Vill även passa på att tacka för
ett trevligt årsmöte och tacka
för det förtroendet ni gav mig i
2 år till som ordförande.
Var rädda om er.

Vi har fått in många förslag på vad som
bör ses över och vara med, men finns //Fia
det mera idéer tar vi tacksamt emot
dessa även nu.
Som ni säkert har sett testar vi ett nytt
sätt att informera våra medlemmar,
både genom detta blad men också
genom facklig dialog som vi kört en
omgång.
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2018 AHSO HAR ORDET
Hej alla kollegor.
Då är det dags att skriva några rader om vår arbetsmiljö.
Jag tänkte börja med att summera 2017.
Ett år med mycket aktiviteter och flera projekt som slutfördes. Vi undvek riktigt
allvarliga skador men hade nog tur i vissa fall. Det var ett stort inflöde av PIA
händelser vilket är positivt!
Något som inte var lika bra var antalet olycksfall som drabbade såväl vår egen
personal som entreprenörer. 8 stycken olycksfall med frånvaro och 41 st
olycksfall utan frånvaro är för högt! De som renderade i längst frånvaro var
fall/halka och cykel + sträckning i rygg.
Man kan känna att det är händelser som kanske kunde undvikits.
Är vi stressade, har vi rätt arbetssätt/verktyg?
Stanna upp och tänk efter före ett arbetsmoment. Finns en riskbedömning?
Om inte, gör en liten riskbedömning för er själva.
Fundera på vad som vad kan hända och hur gör jag det säkrast?

”Arbetsmiljön skapar Vi tillsammans genom
att hjälpas åt att uppmärksamma problem”
Arbetsmiljön skapar vi tillsammans genom att hjälpas åt att uppmärksamma
problemen! Diskutera arbetsmiljö med er chef och/eller ert skyddsombud.
Ett exempel är våra komradiobekymmer.
Vi har genom er hjälp, medarbetare och skyddsombud fått fart på arbetet med
förbättringar. En radiogrupp bestående av UH, arbetsmiljö och skyddsombud
har startats. Den arbetar aktivt med att först lösa det
akuta och sedan se framåt vilka behov som finns.
Kabel har dragits och antenner är uppsatta utanför
manöverrum Bryggan. Nu görs detsamma på TM/EMB.
Därefter ska det mätas upp i fabrik för att se
eventuella radioskuggor som är kvar.
Förhoppningsvis är vi på rätt väg med arbetet!
Ha det bra framöver och arbeta säkert! //Johan
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2018 STYRELSEN / KONSTITUERING
Ordförande
Kassör
Studieorganisatör
Styrelseledamot

Första styrelsesuppleant

Ann-Sofi Petersson
Marcus Andersson
Linda Bengtsson
Christoffer Danielsson
Sören Einarsson
Dan Segerfalk
Heinz Jönsson
Johan Hildingsson

Andra styrelsesuppleant

Roger Cehlin

Tredje styrelsesuppleant

Mats Johansson
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2018 STYRELSEN / KONSTITUERING

K

onstituering sker på första styrelsemötet efter årsmötet.

Först när styrelsen är vald av medlemmarna så sker konstitueringen,
vilket innebär att styrelsen fördelar övriga uppdrag och ansvarsområden.

Årsmöte 2018, Valhalla i Mörrum
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”HEJ SKYDDSOMBUD”

I

varje utgåva av ”Pappersbladet” är tanken att Du som
medlem ska få stifta närmare bekantskap med
ett av alla våra skydds och kontaktombud på bruket
under rubriken ”HEJ SKYDDSOMBUD”.

Robin Walltoft
Robin är 30 år ung, sprungen från Åryd/Hällaryd men bosatt i Karlshamn.

Studier på energiprogrammet till VVS-montör blev till praktik på SCM.
Ett sommarjobb blev sedan till vikariat och efter en kortare vistelse på annat
håll blev ett erbjudande om tjänsten som servicetekniker aktuell under 2008.
En resa som varade i ungefär tre år som gick vidare ut i driften via tjänsten
som massakontrollant på A-skiftet under något år till TM/EMB fram tills idag.
Intressant!

Berätta lite mer kring din roll som skydds & kontaktombud.

Som skydds och kontaktombud verkar jag främst som en del av en tight
grupp på vårt avsnitt torkmaskin / emballering. Rollen ser jag som ett bra
sätt att få vara delaktig med goda möjligheter att påverka utvecklingen och
driva den framåt på ett rätt och säkert sätt. Vi har ett gott samarbete överlag.
När blev Du S&K ombud och vilka utbildningar har det medfört?
Frågan kom upp då det saknades ombud på skiftet, det kan ha varit runt
2012-2013 och sedan dess har intresset växt fram mer och mer.
Utbildningar är BAM (bättre arbetsmiljö) och förbunds - samt miljökursen.
Hur ser Du på rollen som S&K ombud?
Jag ser mig främst som ett skyddsombud idag, även om uppdragen går hand
i hand så är det där främsta fokus varit men jag försöker att bättra mig...
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Anser Du att tiden bereds för att fullfölja uppdraget på ett bra sätt?
Tiden den avsätts och det fungerar bra med ledigheter och hela den biten.
Det som däremot kan bli bättre framöver är att ersätta vid frånvaron.
Berätta lite om delaktigheten i projektet och LEAN som varit nere hos er…
LEAN handlar om så mycket mer än 5S. Nu börjar vi sätta andra viktiga bitar så
som våra principer, och det är bra. Rom byggdes inte på en dag som ni vet…
För övrigt har det jobbats fram en operatörsunderhålls app i egen regi som ska
rullas ut i emballeringen så småningom. Den ska bidra till att hålla koll på våra
ronderingar av maskinutrustningen.

”Det har varit väldigt givande och jag
tror verkligen att det kan bli bra!”
Hur ser Du på framtiden här i Mörrum, några förhoppningar?
Framtiden blir nog spännande efter alla investeringar som varit. Min förhoppning är mer fokus här nere hos oss framöver när övriga delar fått sig ett lyft.
Vi ska upp i produktion och står säkert inför flera knepiga utmaningar men det
känns som att engagemanget är högt så det löser Vi garanterat!
Rent facklig har vi åtminstone lokalt en hög organisationsgrad och det är bra,
sen varierar väl engagemanget något överlag tyvärr.
Vi har bra möjligheter att påverka det organiserade
arbetsmiljöarbetet och driva fabriken framåt.
Följdfrågan, ser Du några farhågor för framtiden?
Med risk för att sticka ut lite, även om det är allmänt
känt, så är det väl främst bemanningen i så fall.
Hela tiden mer att göra, men mindre folk.
Annars är det nog den psykosociala arbetsmiljön.
Fler och fler i samhället mår dåligt pga. stress och
andra faktorer så det är viktigt att hjälpa dem på ett
bra sätt. Där har Vi mer att lära.
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”HEJ SKYDDSOMBUD”
Vi fick med mycket på kort tid, något annat du vill tillägga?
”Nej, vi har hunnit prata om det mesta känns det som”.

Jag råkar veta att Du deltog i Vasaloppet. Vill Du dela med dig?
Vad ska man säga, efter en utekväll i Helsingborg med grabbarna till kl. 5 på
morgonen så bokades startplats och det var nästan ett år innan.
Sen har jag på olika vis förträngt saken och träningen inför har varit sådär,
lägg därtill uppladdningen en månad i Thailand innan så är resultatet klart.
Jag köpte faktiskt skidorna på Pölder i Nässjö på vägen upp till starten och jag
förstod i ett tidigt skede att det skulle bli väldigt tufft.

”Det gick som det gick, säger Robin och småskrattar.”
Jag var sist i Vasaloppet efter Smågan och stoppades av repet i Mångsbodarna.
Skam den som ger sig! Nästa år ska jag ta mig runt!
Hur ser planen ut?
Jag ska kickstarta satsningen under kommande 12 veckor i en lokal vikttävling
som heter ”Biggest Winner” och börja med att tappa en del vikt, vilket kommer
att underlätta resan mot målet. Jag ska ner så mycket som möjligt i vikt nu!

Tack för Din tid! Vi önskar Dig ett stort lycka till!

@motmaletimora

Vid pennan: Christoffer Danielsson 10

VERKSAMHETSPLANERING 2018
Historiskt sett har den alltid varit två dagar men under senaste två åren har
det varit en dag lokalt i bruksgården.
En dag har varit effektivt för att formera ett innehåll men inte räckt till utbildning / föredrag eller att faktiskt få momentum i verksamheten när merparten
är på plats. Därav togs beslutet att återgå till konceptet med två dagar.
Nytt för i år är vår tanke kring att kompromissa mellan att följa förbundets
direktiv för såväl arbete på kort/lång sikt kring planeringsförutsättningarna
där 80/20 regeln efterlevs. Alltså att endast 20 procent av verksamheten
planeras och resterande 80 är löpande arbete.
Kompromissen innebär att styrelsen får uppgiften att se ett längre perspektiv,
och planera för denna del av verksamheten. Istället bryter vi ner många andra
delar av ansvaret i olika fokusgrupper där det är lättare att samlas/verka
under hela året. Med den fördelningen kan fler engagera sig i närtidsfrågor.
De olika områden som formerats är fem till antalet…

Engagemang Kommunikation Medlemsvärde Lönegrupp Aktivitetsgrupp
Vad varje grupp innebär är något som kan redovisas mer ingående längre
fram, men varje grupp består av några förtroendevalda + sammankallande
representant i styrelsen.
Ett exempel - min egen grupp är inom området "kommunikation."
Vi ansvarar bl.a. för att utveckla våra digitala plattformar, som hemsida och
facebook, samt hitta olika vägar att kommunicera med våra medlemmar.
Även HUR förmedling av beslut/information ska ske mer strukturerat i framtiden ligger på vårt bord. En annan del är bl.a. "Facklig Dialog" som var under
våren 2018 i grindstugan och vårt senaste tillskott "Pappersbladet" som precis
finns i din hand eller i PDF på webben, i andra utgåvan.
Det var i korthet lite från vår verksamhetsplanering. Mer kommer...

Spontant vill jag säga att dagarna var väldigt givande.
Jag ser hoppfullt på arbetssättet under 2018!
Vi hörs, MVH / Christoffer.
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MEDLEMSREPORTAGE
OLA RASMUSSON
Är 37 år ung från Mörrum, numera bosatt i Karlshamn med fru och två barn.
Yrkesbanan gick via industriprogrammet till praktik på Mörrums Bruk som
fortsatte vidare till en säsong i Åre och sen tillbaka till Blekinge, närmare
bestämt uppdraget som robotsvetsare på stans & press i grannkommunen.
Efter några år blev det ombyte till Valeo i Mjällby med liknande uppdrag följt
av AIA i Asarum vilket i ett varsel gav möjligheten till ytterligare lite ombyte.
”Via Hjalmarsson var jag sen inhyrd i runt fyra år på varvet i Karlskrona med
uppgifter som provtryckning av rör och ventiler samt mek. arbeten i bygget
av två u-båtar som skulle till Singapore” berättar Ola.
Efter en mycket kort period hemma var jag sedan tillbaka på ”bruket” där jag
en gång hade startat yrkesbanan. Sedan dess har jag bland annat jobbat
som ”smörjare” (servicetekniker) - mättekniker - tillbaka som servicetekniker
och återfinns idag på pump och växel på meksidan där jag trivs superbra!

”Vi är ett bra gäng med god sammanhållning”
Kul att Du trivs!

Hur kan en arbetsdag se ut?

Den startar med en obligatorisk kopp kaffe och kikar över läget kring
arbetsorderna för att se om det tillkommit något nytt.
Morgonmöte och daglig styrning följs sedan av ev. ”panikåtgärder” som kan
finnas. Måndagar och Fredagar är det ronder som gäller. Sedan varierar det
mellan mer akuta åtgärder och det som är förebyggande resterande dagen.
En stor del av arbetet är reparationer efter stoppen och det kan vara ett
ganska gediget arbete som varar upp till ett halvår innan allt är åter i fas.
Många saker som blockmek byter är det vi som i sin tur reparerar på pump
och växel, därefter läggs objekten på förrådet tills den dag behov uppstår.
Vissa objekt skickas iväg om det inte finns möjlighet att lösa här.
Detta då det hade krävts en gubbe till för att hinna med vissa arbeten.
Arbetet innebär mycket letande och detektivarbete i dokumentation för att
det ska bli rätt och riktigt vilket är något som jag gillar, det är utmanande!
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Du har haft ett förtroendeuppdrag fram tills nyligen?
Stämmer bra, jag har varit skydds & kontaktombud fram till årsmötet i mars
där jag valde att kliva av. Att få vara delaktig i utvecklingen var väl det som
lockade med uppdraget. Överlag är man väl lite av en idé-spruta och inom
skyddet fanns möjligheten att påverka arbetsmiljön.

Sen är det väl prioritering av min egen tid som ligger till grund för det beslutet
då andra engagemang tränger sig på, både innanför och utanför grindarna,
men också att intresset för att den fackliga biten i rollen inte är så stor.
Det finns mer att önska av nuvarande arbetssätt inom skyddet också anser jag
då det bitvis blir ganska enformigt.
Vi samtalar mer kring fack och skydd, samverkan och olika vägar som kan
leda till förbättringar i framtiden och kan väl konstatera i korthet att Ola gått
vidare. Det respekteras givetvis. Vi hoppas att se honom åter i framtiden.
Engagemangen utanför grindarna, berätta mer!
Det har alltid varit något, förr var ett stort intresse att bygga bilar vilket blev till
tävlade och vann även en del i ämnet. Sedan bildades det familj och att bygga
bilar var inte helt gratis, då tog jag upp ett gammalt intresse igen i fisket.

”Både lever och andas sportfiske”
Fiskeintresset började väl egentligen vid 5-6 års
ålder med båt i Elleholm. Främst kast för min del,
nätfiske för farsans. Själva friluftslivet har alltid
intresserat mig men när bilbyggandet började i
sena tonåren blev fisket lite vilande.
Nu växte det fram igen efter några års frånvaro och
främst fluga och lax blev det i början, men sen 8-9
år är det uteslutande gädda och majoriteten är ”catch and release” fiske.
Jag band flugor tidigare men skaparlusten tog vid på riktigt efter att sett lite
bilder på ett forum följt av filmer på youtube. Det var väl sisådär tre år sen.
Då var det inte flugor utan beten för gäddfiske som fanns i synfältet.
Material beställdes hem och en tid av ”learning by doing” tog vid.
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Catch & Release är en variant inom
sportfiske där man släpper tillbaka
fångsten för att vårda beståndet.

OlaLures.SE
Hösten 2015 var responsen god på mina skapelser och det började bli mer
och mer förfrågningar, så under 2016 tog jag steget till enskild firma.
En webshop tog form 2016 och tanken var väl mest att den skulle bidra till
att lösa mina omkostnader samt investeringar för tillverkningen.
2016 var första året inbjudan kom till sportfiskemässan, då tog det fart på
riktigt. Jag befann mig nu på samma plats som Sveriges bästa betesbyggare
som alla hade bra mycket större erfarenhet. Det var otroligt spännande!
I samma veva hade jag tagit en gädda på 11,5 kg på ett av mina beten och
det blev givetvis till fördel för mitt varumärke. Under tävlingen på mässan
kom jag på 2:e respektive 4:e plats och människor fick upp ögonen för mig.
Våren och sommaren blev lukrativ och hösten 2017 besökte jag en mässa
uppe i Karlstad. Det blev en prestigefylld vinst i ”gummiklassen” med
bra kritik under testerna och från juryn, sen exploderade försäljningen!
Det gick nog åt drygt 500 beten under mässan och under 2017 tog jag själv
23 gäddor över en meter och 4 på mer än 10 kg. Det var ett bra fiskeår!
För oss som inget kan om fiske, är det en magisk gräns?
Ja, något åt det hållet kan man väl kalla det, svarar Ola och småler lite.
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Kul att det går så bra för dig, hur ser framtiden ut?
Jag avverkade sportfiskemässan för 2018 i mars månad och hade då med mig
700 handgjorda beten varav runt 85% sålde slut redan första dagen.
Sista dagen var nästa allt slut. Vinsten ska nu återinvesteras till maskiner så
som fräs, bandsåg, slip och hyvel för att testa på betesbygge i trä framöver.
Framtidsutsikten som sådan är väl att det kan leda till något större och att hela
tiden lära sig mer, därav också intresset för tillverkning i trä bortom gummi.
I dagsläget har jag sålt ett av mina beten till en större aktör för serietillverkning och inlett ett samarbete med Didriksson för test av framtidens mer
optimala kläder för just sportfiske, vilket är roligt att få möjlighet att påverka.

Hur går tillverkningen till?
Först tillverkas gjutformar från en täljd trä-master. Därefter värms plastisol
som blandas med färg och glitter, sedan ska det stelna.
Jag brukar gjuta upp ett antal åt ca. 40 per gång och allt sker hemma i min
bostad. Sen väntar tvättning, målning och sist men inte minst så ska ögonen
dit följt av ”clear coat” (försegling).
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Ryms allt hemma alltså?
Ja, än får det plats. Hittills har det huserat på ett avsatt utrymme i källaren och
kommande investering för trätillverkningen hamnar ute i garaget...
Räcker dygnets timmar till?
Det är en balansgång. Familjen, arbeta på bruket, hobby och tillverkning är det
som tar upp all tid och lite till. Det blir litel sena kvällar emellanåt givetvis.
Speciellt när det är nära till diverse mässor, då blir det en hel del jobb.

Vi ska inte uppehålla dig längre men ett par frågor kvarstår
Vilken anser Du är den viktigaste fackliga frågan just nu?
Lönerna, åtminstone för underhåll så de matchar övriga i regionen.
Vilken farhågor / förhoppningar ser Du för bruket i framtiden?
Bemanningen överlag och diverse omorganisationer. Farhågorna är väl olika
former av inhyrd personal. Det stärker inte arbetsmoralen direkt utan skapar
oro med risk för att människor ser sig om efter annat arbete.
Förhoppningen är att minska på haverierna och slippa laga på nya saker.
Lite ordning och reda i fabriken samtidigt som vår goda kamratskap bibehålls
är önskvärt samt att få, och behålla, en bra och kompetent UH organisation.

Tack Ola för din medverkan!

M

ycket på gång! Vi får säkert anledning att återkomma
längre fram och höra mer om hur det gått, lycka till!
Vid pennan: Christoffer Danielsson 17

FLISKRÖNIKA
Jag fick frågan om jag kunde tänka mej att skriva en krönika i detta forumet
och självklart kunde jag tänka mej det. Det jag först var tvungen att reda ut
det var. Vad är egentligen en krönika?
En krönika är tydligen en personlig tolkning av en händelse. Jag kände att det
kan funka fint det. Jag har märkt att det alltid är lättare att utgå från sej själv
och sina egna tankar. Jag har precis avslutat en intensiv och fantastik resa i ett
projekt och det är där jag tänker börja mitt krönikörskapitel.
Projektet ny flisfabrik sträckte sej under en period på tre år.
Det händer mycket med människan och med en grupp under den tiden. 20
personer arbetade i vår projektgrupp och med det fanns det även 20 familjer
som på ett eller annat sätt blev delaktiga i vår strävan efter en ny flisfabrik.
Dom levde med oss och våra tankar i Tro, Hopp och även ibland Förtvivlan. Det
är lätt att den delen glöms bort när det mesta handlar om tidplaner, motorer,
lyft, skruvar och el kretsar. Men människan måste sättas i fokus. Detta kommer jag att återkomma till.
Projektet har ofta placerats i facket fiaskoprojekt. Det kanske stämmer om
man väljer att titta på tidsplaner, tappad trumma och på budget men varför se
på saker med negativism? Nej jag väljer att bortse från det och fokusera på
det som faktiskt var enormt positivt och lyckat. Människorna.
Jag skulle axla rollen som skyddsombud i projektet...
egentligen hade jag inget ansvar alls.

”Lite skämtsamt sa jag att min uppgift var
att hålla alla vid liv under den perioden”
Under stora delar av projektet var det ett 120-tal personer som jobbade i
fabriken och det från 15 olika firmor. Dessa skulle samordnas på ett bra och
säkert sätt. Och det även med produktionen som var i full drift. Kommunikationen var alltså väldigt viktig. Just kommunikationen var en utmaning.
Eftersom språket skilde sej åt. Arbetsledningen på dessa firmor var för snålt
tilltagit. Detta innebar risker. Långa kommunikationsvägar. En lärdom alltså.
En annan utmaning vi ställdes inför det var att människor ignorerade Södras
regler, vi tjatade hål i huvudet på människor om att personsäkerheten ska
sättas först. Använd den utrustning vi har för att underlätta det.
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Riskbedömningar och analyserandet av faror gjordes från dag ett. Det var
mycket tunga lyft under hela processen och alla lyft riskbedömdes separat.
Mycket fokus på det.
Vi fick ett misslyckat lyft och det var det allvarligaste tillbudet under projektet.
Den 15/10-2015 skulle Barktrumman på lövlinjen lyftas på plats och något
gick väldigt fel. Men ändå väldigt rätt.

”Materiella skador, JA. Personskador, NEJ”
Mina högst personliga tankar kring det (vilket är okej i en krönika) är att vi
med allt tjat, alla riskobservationer, alla riskbedömningar, det ihop med lite
hjälp ifrån ovan. Att det var anledningen till att statistiken ser ut som följer...

Det är med en stolthet jag delar med mej av detta.
Vi hade under dessa tre år det
tog att bygga en ny flisfabrik
11 olycksfall utan frånvaro.
Det talar sitt tydliga språk att
projektet ur arbetsmiljöhänsyn
var en succé.
Personsäkerheten sattes först.
Människan var i fokus.
Jag tycker att vi fortsätter så.
Tack! / Leonora
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EKONOMI / STATISTIK
VILL DU SPARA 100.000:- ?
Innan jag berättar hur, så skulle jag vilja försöka reda ut lite kring det här med
fonder och sparande.
För det första:
Det är väldigt, väldigt svårt att slå index år efter år - när man sparar riktigt
långsiktigt!
En enskild förvaltare kan säkert enstaka år slå index, men med ett sparande
som t.ex. till pensionen, som är på tidshorisonter på upp till kanske 30 år eller
mer, så blir det nästan matematiskt omöjligt att slå index.
Lärdom 1: Ju längre tidshorisont, ju svårare att slå index! Det här vet bankerna
också, deras dyra, aktivt förvaltade fonder är ofta väldigt lika deras billigare
indexfonder i uppbyggnaden.
Lärdom 2: Det är omöjligt att veta hur en fond ska sköta sig 25 år framåt, däremot vet du vad avgiften är. Dyr fond idag - sannolikt dyr imorgon, Billig fond
idag - sannolikt billig imorgon.
Att banken gärna vill sälja på dig sina fonder med fina namn, komplett med
förvaltare i blank kostym, förvaltare som alltid är tvärsäkra - fast oftast först
efteråt när kraschen redan är ett faktum, är inte det minsta konstigt, de tjänar
jättemycket pengar på just de fonderna.
Det finns fonder/förvaltare som slår index år efter år, problemet är att hitta
dem och framför allt att lämna dem innan de börjar misslyckas.....
Och då kommer vi till det som står överst.......
Avgift, avgift, avgift......!
Om du väljer att spara 1500 kr/månad i en fond i 25 år - Vad händer om....
Fond 1 (Fina fonden från Fina banken), avgift 1,3 %, genomsnittlig avkastning
5% per år - Du betalar ca 147 000 kr i avgifter/spill. Behållning efter avgifter ca
734 000 kr.
Fond 2 (Indexfond), avgift 0,3, genomsnittlig avkastning 5 % per år Du betalar ca 36 000 kr i avgifter/spill. Behållning efter avgifter ca 845 000 kr

Om du vill räkna själv: http://www.morningstar.se/Calculus/Default.aspx
För att fond 1 ska slå fond 2, måste 1:an ha minst 1 procentenhet i högre
avkastning år efter år, låter kanske lite, men i praktiken väldigt, väldigt svårt!
Några grafer som illustrerar avgiftens betydelse:

Källa: Avanza.se
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Ergo summarum
Du sparar över 100 000 kr på att välja en billigare indexfond!
Självklart är det så att just Du kan välja ut fonder som går bättre än
index.....men kika på det här klippet först.....
https://rikatillsammans.se/det-gar-inte-att-forutsaga-framtiden/
Och här är Warren Buffet, den amerikanske super-investerarens
egna erfarenheter.

https://rikatillsammans.se/warren-buffet-vinner-vadet-om-indexfonder-vshedgefonder/
https://www.cnbc.com/2017/05/12/warren-buffett-says-index-funds-makethe-best-retirement-sense-practically-all-the-time.html
En sista lärdom
Har Du liksom många andra blivit uppringd av någon som vill ta hand om er
PPM pension? Det är för de flesta en dålig affär och innebär oftast höga avgifter för ett jobb ni kan göra precis lika bra själva. Hör av er så ska jag visa hur.
Om ni har några funderingar kring ert sparande, frågor om pension eller något
annat om ekonomi så är det bara att höra av er så bokar vi en tid för samtal.
Antingen direkt:
Marcus Andersson
Kassör / avdelning 34
Å/E B-skift
marcus.a.andersson@sodra.com
Eller på expeditionen hos “Fia”
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FÖRSÄKRINGAR

De bokningsbara, individuella, träffarna med Daniel från Folksam har
varit mycket uppskattade och samtliga tider har blivit bokade.
Inom kort aviseras nya datum på hemsidan / facebook - Så håll utkik där!

NY FÖRMÅN - KOSTNADSFRI JURIDISK RÅDGIVNING
Från den 1 april 2018 får du som medlem en ny förmån genom Din
hemförsäkring. Tre timmars kostnadsfri juridisk rådgivning som kan
hjälpa dig med exempelvis testamente eller samboavtal.
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STUDIER I FACKET
Vad innebär studieledighetslagen?
Det är en lag som kom 1975. Den skulle ge anställda möjlighet att vara ledig för
studier. Innan 1975 hade man försökt lösa rätten till studieledighet genom förhandlingar med SAF (svenska Arbetsgivareföreningen ) men då detta inte ville
fungera föreslog LO att frågan skulle lösas genom lagstiftning.
Anledningen till att det var en så viktig fråga var bl.a. rättviseskäl. Lagen skulle
ge vuxna med kort utbildning möjlighet till vuxenstudier. Dvs så skulle de som
hade bidragit genom att betala skatter och byggt upp det moderna utbildningsväsendet med lagens hjälp kunna komplettera sina eventuella brister i den egen
utbildningen.
Även demokratiseringen av samhället var ett skäl till reformen. Tanken var att
även om du hade kort utbildning så skulle du kunna ha möjlighet att aktivt delta
i debatt och beslutsfattande för att kunna hävda dina intressen.
De fackliga organisationerna fick genom studieledighetslagen nu även möjlighet
att ge utbildning till de medlemmar som inte var förtroendevalda.

För vem gäller studieledighetslagen?
Lagen gäller för alla arbetstagare, oavsett om du är tillsvidareanställd,
visstidsanställd, vikarie eller praktikant.

För vilken utbildning ger den rätt till ledighet?
Den ger i princip rätt till ledighet för all utbildning.
Huvudsyftet måste vara att man ska få någon kunskap eller färdighet.

Vilken anställningslängd krävs för att få studieledigt?
För att ha rätt till ledighet enligt studieledighetslagen ska man varit anställd de
senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren. För
studier som gäller fackliga frågor finns det inga krav på minsta anställningstid.
Vill ni ha mer information finns det att läsa på tex LO:s hemsida.
Vid pennan: Linda Bengtsson, Studieorganisatör 24

STUDIER I FACKET
Är ni sugna på att lära er spela gitarr, laga thailändsk mat,
läsa språk eller testa på akvarellmålning - anmäl er till ABF.
Pappers avd34 betalar kurskostnaden upp till 1000kr per kurs.
Låter detta intressant, eller ni har några frågor,
så kontakta gärna Linda Bengtsson.
Läs mer gällande studier på pappers hemsida alt:
AVDELNING34.SE

linda.bengtsson@sodra.com

ABF består av 59 medlemsorganisationer och
54 organisationer med samarbetsavtal.
ABF är partipolitiskt obundet,
men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.
Grundarna är Socialdemokraterna,
LO och Konsumentkooperationen.

Saknar Du något i
“Pappersbladet? Tipsa oss!
Hör av Dig till någon i styrelsen
eller prata med närmsta S&K ombud.
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STUDIER I FACKET
Den 10+25 april har flera av våra medlemmar
deltagit i medlemsutbildningen 2018 för att ta
del av bl.a. såväl historia som rättigheter och
skyldigheter på arbetsmarknaden.
Utbildningen bedrevs främst i grupparbeten
med tid för tankar och reflektion.

Vill Du delta vid nästa
utbildningstillfälle?
Kontakta studiekommittén

Linda Bengtsson
Dan Segerfalk eller
Christoffer Danielsson.

Under april månad har delar av styrelsen
genomgått en tre dagar lång (kort?)
utbildning, levererad av Albins folkhögskola
i ämnet förhandling - teori och praktik.
Givande dagar med många nya insikter
och infallsvinklar.
Albins folkhögskola (tidigare Örenäs folkhögskola)
är en folkhögskola i Landskrona.

Albins folkhögskola har funnits sedan 11 november 2007.
Huvudman för skolan är regionala fackliga avdelningar
inom LO i Skåne inklusive LO/ABF-distriktet.
Skolans namn har bland annat inspirerats av
Per Albin Hanssons tal om folkhemmet.
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SLUTSPURTEN
Efter årsmötet har Vi fått två
nya Huvudskyddsombud

Christer Lennartsson, TM / EBM

Sandra Månsson, Å/E

”Den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Arbetstagarnas representant är

bygger på att arbetsgivaren ansvarar

skyddsombudet.”

för arbetsmiljön och samverkar med
sina arbetstagare för att åstadkomma
en bra arbetsmiljö.
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Artikel från dagensarena.se

Någon som »rör om i grytan« hörs ibland som förklaring till att man kan
tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Men priset blir en tydligt löntagarfientlig politik, skriver Matts Jutterström förbundsordförande i
Pappers och Peter Persson, riksdagsledamot och medlem i Pappers.
Vi började båda som unga arbeta inom pappers- och massaindustrin. Snabbt
blev vi också fackligt och politiskt aktiva. Pappers är ett förbund med hög
organisationsgrad. Det gör oss starka på arbetsplatserna och i förhandlingar
med arbetsgivarna.
Men allt kan inte förändras inom fabriksgrindarna. Det finns ett samhälle därutanför som spelar en stor roll för löntagares villkor. Socialdemokraterna har
som parti i hög grad verkat för att förbättra villkoren för löntagare.
Lagstiftning om arbetsmiljö, semester, medbestämmande, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och anställningsskydd är några exempel på viktiga riksdagsbeslut som genomförts, ofta mot den politiska högerns vilja. Deras allians
är vanligen med arbetsgivarna. Under många år fick vi uppleva reformer som
stegvis minskade klyftor och ökade jämlikheten på ett påtagligt sätt.
Dessvärre bröts den utvecklingen och penningvärdet blev viktigare än människovärdet under nyliberalismens framgångstid. Vi erkänner att detta även påverkade socialdemokratin. Marknadslösningar, privatiseringar, besparingar i
välfärden och slimmade organisationer i arbetslivet var dominerande.
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De borgerliga partiernas mål är skattesänkningar, fortsatt vinstjakt i välfärden,
försämrat anställningsskydd och lagstiftning om lägre ingångslöner.
Många människor kände uppgivenhet och blev starkt kritiska mot en samhällsutveckling som ökade klyftor och minskade framtidstron. Vid sådana skeenden
är det inte märkligt att partier som är kritiska mot det etablerade får framgångar.
Någon »som rör om i grytan« är ett uttryck vi ibland hör som förklaring till att
man kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna.
Främlingsfientligheten dominerar inte bland dem som har många olika nationaliteter som arbetskamrater. Men den finns som grund och bärande element
hos ledande skikt i SD. Det som framförallt kännetecknar SD är en tydligt löntagarfientlig politik, vilket t.ex. Tankesmedjan Tiden visat i en rapport nyligen.
Vi har under den här mandatperioden fått uppleva att socialdemokratin tydligt drivit en reform och jämlikhetspolitik. Förbättringar av arbetslöshetskassa
och sjukförsäkring. Även om ytterligare steg måste tas för att förbättra sjukförsäkringen. Avdragsrätt för fackföreningsavgift. Förbättringar av lex Laval,
som ger facken konflikträtt för att hävda kollektivavtal och stoppa lönedumpning.
Återuppbyggnad av arbetslivsforskning och förbättrade anslag till arbetsmiljöverket är några viktiga exempel på arbetsmarknaden. Vi har också en regering
som bedriver näringspolitik och inte likt Reinfeldt hävdar »att industrin är
borta«.
Där upplever vi nu stora investeringar i pappers-och massaindustrin. Det tryggar jobben och ger framtidstro i bruksorter.
Stopp för skattesänkningar, förslaget om tak för vinster i skola och omsorg,
och satsningar på utbildning, sjukvård och annan välfärd är nu del av Sregeringens politik. Inte minst ger höjningar av barnbidrag samt studiebidrag
familjer och unga en bättre ekonomisk situation.
Med några månader kvar till valdagen konstaterar vi att de borgerliga partiernas mål är skattesänkningar, fortsatt vinstjakt i välfärden, försämrat anställningsskydd och lagstiftning om lägre ingångslöner.
SD traskar i deras patrull och Jimmie Åkesson favoriter är M och KD. Om inte
Socialdemokraterna får ökat stöd kommer vinstjakten i välfärden fortsätta. Vi
behöver en stark socialdemokrati för att fackföreningarna ska kunna vara
starka och hävda medlemmarnas intressen.
Därför kommer vi tillsammans åka till ett antal arbetsplatser och samtala om
Pappers viktiga frågor i valet.
Matts Jutterström är förbundsordförande i Pappers
Peter Persson är riksdagsledamot (S) och medlem i Pappers.
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SLUTSPURTEN

Vi har under mars månad genomfört totalt 8 träffar där samtliga av våra
medlemmar fått möjlighet att delta under tillfällena för ”fackliga dialog.”
Resultatet har varit väldigt givande och utöver informationen från agendan
har medlemmarna bidragit med en hel del synpunkter kring våra frågor
rörande ekonomin i avdelningen och inte minst stundande lönerevision.
Nu ska ovanstående sammanställas och utvärderas om det är ett arbetssätt
värt att fortsätta med. Dela gärna av dig med synpunkter kring vårt upplägg
under denna pilot och om något kan förändras till det bättre framledes.
Ex. dag, placering, tid eller innehåll. Vi tar tacksamt emot era åsikter.

Kom inom expeditionen alt. maila till christoffer.danielsson@sodra.com

Vid pennan: Christoffer Danielsson
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SLUTSPURTEN
Vi finns sedan en tid tillbaka på facebook. Sök på
“ Pappers avdelning 34” för att hitta till vår slutna grupp.

HEMSIDAN: WWW.AVDELNING34.SE
FÖRSTA MAJ
ARBETARRÖRELSENS INTERNATIONELLA HÖGTIDSDAG
Pappers AVD 34 var representerade
under demonstrationståget i Karlshamn
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