
   Avdelningsinformation den 10 maj 2021 

__________________________________________________   

 
Hej! 
 
Det är lugnt på förhandlingsfronten och våra medlemmar verkar må bra. Därför 
finns det inte så mycket information att dela med sig av men här kommer det lilla 
av vikt vi har. 
 
Expeditionen strävar efter att hålla öppet alla arbetsdagar mellan 7.30 och 15.00 
men ibland kommer möten eller annat i vägen. Låt inte den stängda dörren som 

kräver tagg/kort för att komma in på Lillgården skrämma er, ring bara på 
dörrklockan så kommer vi och släpper in er. 
 
I samband med Kristi himmelsfärd kommer expeditionen att hålla stängt torsdag 
och fredag. Behöver ni personlig kontakt så kom in senast på onsdag. Under 
fredagen kommer Thomas Lundh vara på bruket och kan nås på telefon. 
 
Avdelningens hemsida www.pappers111.se hålls uppdaterad med aktuell 
information så gör det gärna till en vana att kolla in den med jämna mellanrum. 
 
Jag vill påminna er om avdelning 111s tand och sjukförsäkring. Du får tillbaka 
halva kostnaden av behandlande tandvård (ej kosmetisk) upp till 10000 kronor på 
ett år. På vår sjukförsäkring får du tillbaka (upp till) 150 kronor på VC-kvitton, men 
även på specialistvård. Lämna bara kvittona hos oss på Lillgården, namn eller 
personnummer måste stå på kvittot. 
 
Nu kan teamleaders själva fylla i ”tillägg för arbete utanför befattning” i medvind så 
påminn dem direkt ni utför detta. Tycker ni att ni utför ett sådant arbete men inte 
får betalt för det kontakta någon i förhandlingsdelegationen så ska vi ta reda på 
varför och se vad vi kan göra åt det. 
 
Festen Ung 2020 fastnade i pandemins nät, så nu tar pappers ny fart med Ung 
2022. Information finns på vivill.se och uppdateras löpande. 
 
Vill också påminna att LO har flera utbildningar på distans både för 
förtroendevalda och medlemmar. Bland annat finns Facklig introduktion eller 
Konsumenträtt och privatekonomi. Dessa och många fler hittar du på 
https://www.lo.se/start/det_gor_lo/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_for_dig  
eller via pappers.se och klicka på Facklig utbildning och kurser. 
 
Nu hoppas jag att värmen kommer med stormsteg och att alla får hålla sig friska. 
Ha en bra sommar och på återhörande. 
 
Glad Sommar från oss i styrelsen 
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