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Hej. 
 
Halva november har passerat och snön har kommit och gått. 

 
Det vardagliga fackliga arbetet flyter på. Vi medverkar på några 
rehabärenden och är gärna med på fler, men det är ni som måste be oss vara 

med för annars får vi ingen vetskap om dem. Vi håller även på att 
tillsammans med företaget att modernisera utfyllnadstidsreglerna för att 

tydliggöra för alla vad det är som gäller.  
Och sist men roligast den så viktiga biten att hjälpa er medlemmar! Har ni 
några funderingar så finns vi här för er, fråga hellre en gång för mycket än 

en för lite. 
 

Även om Folkhälsomyndigheten har lättat på sina restriktioner så är 
pandemin inte över. Fortsätt därför att vara eftertänksam för att inte falla 
tillbaka i gamla (pre-covid) vanor. 

 
Gymmet är alltjämt stängt men företaget undersöker i vilken lokal innanför 
grindarna det ska placeras. Det betyder att vi så länge får söka oss till andra 

träningsanläggningar som exempel Actic, där vi som Arctic Paper anställda 
kan träna till rabatterat pris.  

 
Nu när utbildningarna börjar bli fysiska igen vill jag påminna er om att det 
finns en hel del bra kurser för medlem och förtroendevalda hos både Pappers 

och LO. Så börja planera in det ni vill gå, och glöm inte att även informera 
Liisa Blomgren om vilka utbildningar ni är anmälda till. 
 

Efter nyår med start 13 januari börjar vi med våra Bruksbesök, vilket 
innebär att varje torsdag klockan 10,00 kommer vi stå utanför EB-kuren för 

att ni lättare ska kunna titta förbi om ni undrar över något. Kan ni inte 
komma till oss så hör av er så kommer någon av oss till er istället.  
 

Avslutningsvis, ta hand om er så ses vi framöver. Inbjudan om att komma 
till Lillgården för en kopp varm dryck och en pratstund står fast. 

 
Varma vinterhälsingar 
Martin 

 


