
Vad händer på våra bruk? 

Vad händer inom skogsnäringen? 

Vad händer med Svensk Basindustri! 

Det kanske låter pretentiöst men är det inte dags att ställa oss de här 
frågorna. Frågan är bara till vem? 

I går (23 sept.) samlades Pappers representanter från StoraEnsos enheter 
i Sverige, i Fors för att tillsammans med kommunalråd och 

riksdagspolitiker ta ett trevande steg mot en gemensam handlingsplan. Vi 
var alla eniga om att det inte är hållbart att tro att det lokalt går att göra 

underverk utan vi måste lyfta frågan till Sverige nivå. Det är ju inte bara 
inom vår koncern som det blåser stormvindar även om det kanske känns 

så.  

Svensk basindustri utgör grunden för välfärden i landet. Därför berör det 
inte bara oss som är inom branschen utan det är av största vikt att även 

Rikspolitikerna vågar ta tag i problemet. 

Det beslutades att fortsätta arbetet med att tillsammans med Region 

Dalarna arrangera en dag i Avesta (preliminärt 19 december) där 
representanter för Pappers, Politiker, Näringsliv mm inbjuds för att 

tillsammans ta tag i problemet.   

Peter Östergren 
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Nu samlar bruken krafter tillsammans 

Varslen inom Stora Enso har inte bara drabbat bruket i Fors hårt. 
I går, måndag, samlades bland annat representanter från sex olika 

pappersbruken runt om i Sverige för att gemensamt ta itu med framtiden. 
 

”Hur går vi vidare” var huvudfrågan som i går då flera pappersbruk 
samlades i Fors i går. Samtliga bruk på plats hade främst två saker 

gemensamt - dels har de Stora Enso som arbetsgivare och dels har 
samtliga drabbats av det varslet som koncernen utlyste för några 

månader sedan. 
Och det var just med anledning av det som pappersbruken samlades i går 

tillsammans med bland annat Avestas kommunalråd Lars Isacsson såväl 
som andra representanter från länet och från riket. 

 



– Det här är för att få en gemensam bild och nulägesbeskrivning, 

förklarade Lars Isacsson. 
– Vi vill starta upp det här för att kunna påverka uppåt, förklarade Jan 

Westman som är ordförande för   Pappers avdelning i Fors. 

Samtliga deltagare tycktes instämma i att en gemensam röst är det enda 
sättet att få pappersbrukens röster hörda på koncernnivå. 

– Men vi vill också lyfta frågan ”vad vill vi i Sverige göra med svensk 
basindustri”, berättade en annan deltagare på plats. 

 
Under dagen passade man även på att diskutera den nischade branschens 

för- och nackdelar, förklarade Jan Westman. 
– För hur får vi den kunskapen vi har validerad utanför grindarna? 
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