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Hej på er. 

 
Oj vad tiden går fort för vi är redan inne i månaden som gud glömde när 

han delade ut årstiderna, november. Har ni inte redan fått på 

vinterdäcken så börjar det trots det milda vädret att bli dags nu. 

 
Tack till de som kom och såg på bio med sina arbetskollegor. Även om 

denna aktivitet inte fick det utfallet vi hoppats på så arbetar vi vidare på 

ett liknande spår. Mer information om detta kommer inom kort. 
 

Även ett tack till er skydds och kontaktombud för att ni gör ett bra jobb. 

För att visa dem uppskattning för sitt viktiga arbete hölls det workshops i 
samband med Skyddsombudens dag som bland annat hade besök av 

Sievi (skyddsskor) och Michael Lundh (den sjungande polisen).  

 
Det vi vet om avtalsrörelsen är att LO-samordningen enats om att kravet 

kommer vara ett lönelyft på 4,4% samt en låglönesatsning för de som 

tjänar under 27 100 kronor (i befattningslön). Mer exakt vilka krav som 

gäller för Pappers del får vi reda på när de byter detta som julklappar 
med industriarbetsgivarna. 

 

Har ni förslag på förmåner som vi borde ha lokalt får ni gärna tala om 
detta för oss så får vi jobba för att införa det här. 

 

Vi kommer att lotta ut några jul-korgar (dragning 12 december) till er 
medlemmar, det enda ni behöver göra för att vara med i utlottningen är 

att komma upp till Lillgården eller komma till oss under bruksbesöken 

och skriva er på listan. Ni kan anmäla er fram till och med 9e december. 
 

Sedan vill jag påminna er om att vår ambulerande expedition 

(bruksbesök) fortsätter varje torsdag mellan 10 och 12 utanför EB. 

Välkommen dit. 
 

För senaste nytt, följ infoskärmarna eller hemsidan http://pappers111.se 

 
 

Vi önskar er en fortsatt trevlig höst 

Martin med styrelse 

 

http://pappers111.se/

