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Hej. 
 
Kylan börjar så smått få sitt grepp och idag kom den för många så 

efterlängtade snön. Det betyder att ni som precis som jag inte hunnit få på 
vinterdäcken ännu bör ta det extra lugnt på vägarna tills däcken är på. 
 

Hur ofta byter ni ut era arbetsskor? Det rekommenderas att ha flera par 
skor att skifta mellan och att hämta ut nya par två gånger om året. Att gå 

runt i slitna skor kan leda till bland annat värk i knän och fötter. Ni kan 
också få hjälp av FHV med andra sulor om det skulle behövas. 
 

När det kommer ut en intern tjänst ni är intresserad av så räcker det inte 
med att berätta det för chefen utan ni måste in och söka den via webben. 

 
Ni som har oorganiserade (ej medlemmar i Pappers) medarbetare på era 
avdelningar får gärna påminna dem om varför de ska vara med i facket, för 

som det är nu betalar ni för deras ”medlemskap” då de får alla fördelar i 
kollektivavtalet men betalar inget för det! Några fördelar att nämna är att 
tillsammans är vi starka (vi förhandlar för X antal medlemmar), vi får hjälp 

när något händer (extra viktigt om nya LAS-reglerna röstas igenom) och att 
vi har ett av LO’s bästa försäkringspaket inklusive tand och 

sjukvårdsförmån. 
 
Ung 2022 eventet går av stapeln 10–12 maj på München bryggeriet. Det 

kommer bestå av föreläsningar, grupparbeten och avslutningsvis en fest med 
middag. Inbjudan kommer gå ut i november till alla som är födda 1992 eller 
senare och till de som var anmälda till eventet 2020 men födda innan 1992. 

Mer info finns på http://vivill.se/  
Till er som är födda 1991 eller senare har vi fått en goodiebag från förbundet 

som vi kommer dela ut till er under våra bruksbesök men om vi missar 
varandra eller om ni inte klarar av att vänta så går det bra att hämta den på 
Lillgården. 

 
Sist men inte minst, ta hand om er själva och varandra så ses vi framöver. 

Inbjudan om att komma till Lillgården för en kopp varm dryck och en 
pratstund gäller alltjämt. 
 

 
Varma hösthälsingar 
Martin 

 

http://vivill.se/

