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STRÖM. Hoppets låga är 
släckt.

85 anställda, varav 
65 kollektivanställda, 
på Inlands kartongbruk 
blir utan arbete.

Det dystra beske-
det lämnades av kon-
cernledningen i förra 
veckan.

Den 10 januari i år meddela-
de ägarbolaget Knauf Dano-
gips att man hade för avsikt 
att stänga kartongfabriken på 
Ström. Sedan dess har facken, 
Pappers och Unionen, arbe-
tat intensivt med att hitta al-
ternativa lösningar till en 
nedläggning.

– Vi har gjort allt vi har 
kunnat, men nu är det dess-
värre kört. Det är bara att 
konstatera faktum, säger 
Reine Andreasson, avdel-
ningsordförande på Pappers.

– Vår målsättning efter att 
vi mottagit avsiktsförklaring-
en om en nedläggning var att 
få in en arbetstagarkonsult, 
vilket vi lyckades med. Vi 
fick tillgång till det materi-
al som vi önskade, en saklig 

och tydlig rapport, även om 
slutsatserna i den inte var så 
lysande som man vågat hop-
pats på. Därefter har vi i Pap-
pers arbetat tillsammans med 
Unionen lokalt för att få fram 
ett material att presentera för 
bolagsledningen, säger An-
dreasson.

Fackförbundens presenta-
tion byggde på en förhopp-
ning om att låta Inlands kar-
tongbruk leva vidare med 
nya produktinslag knutna till 
den öppna marknaden. Nöd-
vändiga investeringar skulle 
betala tillbaka sig inom loppet 
av fyra år, röda siffror skulle 
bli svarta om planen antogs.

– Kopplat till detta fanns 
också organisationsföränd-
ringar och att få in kompe-
tens inom kemi och teknik, 
berättar Andreasson.

Ser ingen framtid
Knaufs nordenchef, Jesper 
Jörgensen, mötte fackför-
bundens representanter på 
fredagsförmiddagen. Frågan 
bollades med koncernled-
ningen under helgen och på 
måndagen kom beskedet som 

LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan nådde inte hela 
vägen fram utan fick 
nöja sig med en andra-
plats i den västsven-
ska poesitävling som 
Syneidos Kvalitetslitte-
ratur arrangerade.

Nu vill förlaget ändå 
se Lödöseelevernas 
diktsamling som bok.

– Ett erkännande 
som vi givetvis är väl-
digt stolta över, säger 
svenskalärare Susanne 
Nilvall.

Skolor i Bohuslän, Dalsland, 
Halland och Västergötland 
var inbjudna att skicka in 
bidrag till poesitävlingen. 
Tingbergsskolan var en av tre 
skolor som tog sig till final. 
Röstningen skedde på Face-
book fram till den 18 mars.

– Det blev en stenhård 
fight in i det sista. Till slut 
vann Sigrid Rudebecks gym-
nasium med 14 rösters mar-
ginal, berättar Susanne.

Nu behöver inte Ting-
bergsskolans högstadieelever 
sörja allt för mycket över det. 
Precis som vinnarna kommer 
man att få sin diktsamling ut-
given i form av en bok.

– Smickrande, konstate-
rar Elin Andersén i 9B, en 
av totalt 15 elever som bidra-
git med verk till samlingen.

De flesta dikter handlar 
om tonåringars syn på livet, 
om känslor och relationer.

– Det går inte att skriva 
en dikt på beställning, då blir 
det ingen känsla i den. En 
dikt måste mogna fram, säger 
Klara Olsson i 9B.

Susanne Nilvall är impo-
nerad över elevernas sätt att 
uttrycka sig och anser att 
samlingen ”Dikter om livet” 
håller hög klass.

– Det finns ett påtagligt 
djup i många av dikterna, för-
klarar Susanne.

Ett av bidragen, signerad 
Tilda Magnusson, lyder 
enligt följande:

Perfektion
Hej jag heter Underbar,
många vänner är vad jag 

har.

Snäll mot alla och aldrig elak,
otroligt ärlig, alltid så rak.
I efternamn heter jag Perfekt
och de flesta tycker att det är 

käckt.
Fin och vacker, det är jag,
media skriver om varenda 

andetag.
Jag är duktig på allt, jag gör 

aldrig fel.
Tar jag i en trasig sak, den 

blir genast hel.
Alla jag möter tycker själv-

klart om mig,
men som du förmodligen vet, 

så existerar jag ej.

Elevernas diktsamling blir bokElevernas diktsamling blir bok

Några av de högstadieelever på Tingbergsskolan som bidra-
git till diktsamlingen ”Dikter om livet”. Övre raden från vän-
ster: Wiktoria Dworniczak, Embla Petersdotter, Alva Olson, 
Louise Sköldén, Tilda Magnusson. Nedre raden från vänster: 
Matilda Körnsberg, Jennie Andersson, Klara Olsson, Susan-
ne Nilvall (lärare), Elin Andersén.             Foto: Tobias Dahlin
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Hoppet är ute
– Inlands kartongbruk går i graven

Snart slutar maskinerna att rulla och en 116 år lång företagsepok går i graven när Inland kartongfabrik läggs ned.

Reine Andreasson, av-Reine Andreasson, av-
delningsordförande på delningsordförande på 
Pappers.Pappers.

många befarat, att ägarna inte 
ser någon framtid för Inlands 
kartongbruk.

– Vi hade ett informations-
möte för våra medlemmar i 
Folkets Hus på måndags-
kvällen. Naturligtvis kändes 
det bittert att behöva förkla-
ra att bruket ska läggas ned, 
men samtidigt har vi gjort 
allt som stått i vår makt. Det 
känns skönt med responsen 
från medlemmarna, som trots 
allt tycker att vi har gjort ett 
kanonjobb, säger Reine An-
dreasson.

Din personliga känsla 

när du insåg att hoppet var 
ute?

– Det kändes värre när av-
siktsförklaringen kom den 
10 januari. När en stor kon-
cern har bestämt sig krävs det 
otroligt mycket för att lyckas 
vända på steken, säger Reine 
Andreasson.

Hur reagerar medarbe-
tarna?

– Det är blandade känslor, 
vissa gråter, andra är arga och 
några likgiltiga. Det finns 
hela spektrumet.

Vad blir fackförbundens 
roll nu?

– Att få till stånd ett avtal 
med ett omställningsföre-
tag som kan ta tag i den si-
tuation som vi ställts inför. 
Det gäller att få ihop samar-
betet med Arbetsförmedling-
en, Lilla Edets kommun och 
övrigt näringsliv på orten. 
Knauf har sagt att de vill 
stödja sina anställda och då 
återstår att se vad det kan bli 
för typ av hjälp, i form av ut-
bildning och så vidare.

Hur mår du just nu?
– Jag är mentalt trött. Man 

hinner inte tänka på sig själv 
utan vi är valda av våra med-

lemmar och det gäller att se 
till deras intresse. Kontoret 
här har blivit en kaffestuga 
där folk kan prata av sig.

När slutar maskinerna 
att rulla?

– Någon gång efter påsk 
antar vi.

En 116 år lång företags-
epok i Lilla Edet går därmed i 
graven och den vackert beläg-
na industribyggnaden, mitt i 
Göta älv, med 85 anställda 
lämnas därmed åt sitt öde.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


