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• Gallande loneavtal Idper 
over 3,5 ar och ar indelat i 
tre perioder. Den sista pe-
rioden borjar den 1 augusti 
i ar och upphor den 30 Sep
tember 2001. 

Pagatt ett tag 
Lonema hqjs med 2,8 pro-
cent for varje period, minus 
vissa avrakningar. 

Pottema har faststallts t i l l 
241.000 kxonor pa Tomte
boda och 362.000 for Arsta. 
Dessutom ti l lkommer nigra 
tusen for dem som ligger i 
"trappan". 

De lokala forhandlingama 
har pagatt ett tag. 

Tomteboda 
Forhandlingama pa Tom
teboda ar i det narmaste 
avslutade. Klubbens mal-
sattning att hqja det gene-

rella beloppet och "golvet" 
kommer att uppnas. Lagle-
dare, specialister, m. f l . far 
dela pa det dessa grupper 
genererat t i l l potten. For 
teknikema fanns i det cen-
trala avtalet en mqj lighet att 
fa extrapengar; denna mqj-
lighet har utnyttjats. 

En utforligare redovisning 
ges av sektionema nar avta
let ar underskrivet. 

Arsta 
Aven pa Arsta har forhand
lingama pagatt under en t id . 
Har har man an sa lange 
inte kommit langre an t i l l 
terminalniva. Oenigheten 
galler hur potten ska forde-
las i stort inom huset. 

Dessa forhandlingar har 
ajoumerats t i l l den 29 j u l i . 

Jan Ahman 

AVL(^ vnedZemmcu-

Styrelserna 
Klubb Arsta 

Klubb Tomteboda 

Full fart vid Gronsakssparet Ubbe Nygren lastartag 9803 motMalmd. Las merom 
Grdnsakssparet pa mittuppslaget! 

Det stora 
spranget 

Sid 2 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminaIklubben/ 
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Micke Tall: 

"Det stora spranget" 
• Jag har fStt chansen att breda ut mig i 
en "ledarspalt", och tar gama den chan
sen. I en personligt fargad ledare kan man 
ta ut svangama, men det Sr inget 
sjalvandamil. 

visioner infdr framtiden? Efter sommaren 
skall SEKO och arbetsgivaren ha en kon-
ferens om framtiden. Sedan ar det dags att 
fbra stafettpiimen vidare ti l l alia medlem-
mar. 

Engagerad styrelse 
Klubb Arsta har varit i ging anda sedan 
februari, men vi har inte haft t i l lg^g t i l l 
de slutliga lokalema pk plan 4.1 dagama 
flyttas det sista stora sakema frSn Klara. 
D i kanske det ar slut pk "living in a box"? 
Vki "jour" pk kvallstid bland de hart 
arbetande medlemmama har varit bra for 
att fbrsoka flnga upp frSgor direkt och 
dessutom visa vilka som ingir i klubbens 
arbetsutskottet. Sedan ar det klubbens 
ansvar att driva frSgoma. Jag vet att Tom-
tebodas ordforande Ake Anevad har fkiX 
kritik for att i sin ledare ha skrivit "... Vi 
har en mycket kompetent och engagerad 
klubbstyrelse som ar intresserad av losa 
de problem som finns..." Jag sticker val 
ocksi ut huvudet och havdar att det som 
Ake skriver galler aven for styrelsen for 
Klubb Arsta. 

Stora och Klump 
Trots att det fmns "surdegar" kvar fr^ 
loften i projekt SYD, tvcker jag att det ar 
dags att se fram^t. V i miste belt enkelt 
"gilla laget" och gora det basta av att vi 
alia numera fmns pk Arsta. 
Jag var en av fS som ans§g att Personliga 

masterskapet skulle vara bra. Det visade 
sig att jag hade ratt. Nu ar Riksnatspelet 
ig^g. Har sjalv spelat det och jag vi l l 
rekommendera det. Det ger en bra inblick 
i vad Riksnatet ar for n&got. Samtidigt fSr 
man chansen att samarbeta med nya kam-
rater och delges erfarenheter frSn andra 
enheter eller Posten i bvrigt. 

Nar nu Stora brev och Klump smalter 
samman under en chef ar ett av klubbens 
m i l uppnitt. Bristema i flodet och grans-
dragningar mellan enheter kommer for-
hoppningsvis att losas. Rast pk natt mksXt 
bort. 

vem ska belonas? 
Men nu kan det var dags att "ta det stora 
springet". Hur vil l de som arbetar pk 
Arsta att framtidens arbetsplats skall 
gestalta sig? Vad har arbetsgivaren, for 

Alia andra terminaler ar klara med sin 
lonerevision, men Klubb Arsta for en bird 
ideologisk debatt med Posten, om vem 
som skall belonas for att ha klarat produk-
tionen under flytten. Vi havdar att alia, 
mer eller mindre, bidragit. Darmed kan 
inte overdrivet stora lonelyft pk redan 
hogt avlonade medarbetare ta for stor del 
av potten. Forhandlingen fortsatter i host. 

Avtalskonferenser 
For Svrigt ar det avtalskonferenser samma 
host. Klubben driver flera krav: 

Arbetstidsfbrkortning for skiftarbetare, 
"pdskdag", ej 39 tim pk tvSskift, Ob-er-
sattning skall raknas i underlag for sjuk-
lon 1-14 dagar, de som har sjukbidrag 
skall fa semesterersattning for hela ans-
talhiingen. 

S k experter pk politik bryr sina hjamor 
(?) med varfbr det bliser en stark vanster-
vind i landet. Det gir j u %k bra for Sveri-
ge? De glommer vilka som har betalat ett 
alldeles for hogt pris i den onodigt hirda 
budgetsaneringen under 90-talet. Det ar 
inte smifolket som nu fSr vara med och 
skorda firuktema av hogkonjunkturen. 
Dessutom avsatter Sverige allt mindre av 
BruttoNationalProdukten t i l l offentliga 
sektom och vi 
fbrvantas vara 
glada over ett fS 
kopa Telia en 
ging t i l l . Storre 
del an tidigare 
av landets okade 
foretagsvinster 
gSr tillbaka t i l l 
aktieagama och 
inte t i l l Ibntagar-
na. 

400 nya kamra-
ter har anstallts som semestervikarier, 
rekommendera gama SEKO om de har 
frigor. Glad sommar onskar 

Micke Tall 
Miclte Tall dr ordforande i Klubb Arsta 
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Grabes Enksgata 

Next stop Tomteboda 
• Lennart Grabe, Postens 
VD, besokte Tomteboda en 
dryg timme den 31 maj. 
Forst en stund med chefer-
na, och sedan nigra ord t i l l 
personalen. 

Varldens basta 
Han inledde aterigen med det 
europeiska perspektivet och 
att vi ska bli varldens basta 
post. 

~ Men vi l l inte alia postfbre-
tag bli varldens basta, fragade 
en misstrogen rost ur publi-
ken. 

- Jo, men vi ska bli det!, lod 
svaret. 

~ Skillnaden ligger i att det 
bara ar i Sverige som post-
marknaden ar fri, vi far inte 
dela ut post i England eller 
Tyskland - medan de ar bar! 

Andrad attityd 
Grabe berattade att ban under 
vintem och varen agnat myck
et tid at att aka runt i landet 
for att fbrklara Postens vision. 
Pa varje ort ar programmet 
ungefar detsamma: ban traffar 
landshovdingen, kommunsty-
relsens ordforande, naringsli-

vet, den lokala pressen och s i 
fbrstas personalen. 
— Jag tycker mig se ett resul-

tat i en andrad attityd ti l l Pos
ten, summerade han. 

— Vilken kompetensprofil 
anser du att en terminalarbeta-
re ska ha, fragades. 

~ Jag ser inte en utan flera 
profiler, svarade Bo Alerfelt 
som ar chef for Postens Riks-
nat och ocksa deltar i Eriksga-
tan. 

~ P i sikt kravs hogre kom-
petens, fortsatte han, men vi 
ska inte byta ut folk utan ut-
bilda. P i en foljdfriga om 
vem som ska ansvara for 
kompetensutbildningen, sva
rade Alerfelt blixtsnabbt att 
"det far ni gora, jag kan inte 
rita nigra kartor i t er". En klar 
signal t i l l vara lokala chefer 
att ta ansvar! 

Konkurrenter 
Grabe fick ocksi en friga om 
hur han ser pa tyska posten. 

~ De ar konkurrenter, svara
de han. ~ Vi ar alia delaktiga 
i om vi ska klara oss, fortsatte 
han, och drog en jamforelse 
med USA, dar det statliga 

postverket (USPS) var sa d l l i -
ga att UPS och DHL kunde 
vaxa upp och ta stora delar av 
marknaden (p i express och 
lattgods/JA). 
- Ar du lika positiv t i l l Inter-

nethandeln, efter Boo.com's 
konkurs, lod nasta fraga. 

— Det ar svirt att forutsaga 
privathandelns utveckling pa 
natet, svarade Grabe, men det 
ar alldeles sakert att 
"business-to-business" - han-
deln kommer att utvecklas 
starkt. 

BRM-problem 
Grabe och Alerfelt fick ocksa 
vetskap om problemen kring 
BRM:en, bl.a. maskinens sva-
righeter att hilla isar normal-
och ekonomibrev. 
Sa kom d i t i l l sist frigan om 

Arlanda: 
~ Ar vi p i vag dit? 
~ Visst finns det substans i 

Arlandaprojektet, svarade 
Alerfelt. Men det behover inte 
betyda att Tomteboda ska lag-
gas ner. Det ar ett intressant 
perspektiv med Tomteboda 
som en stor logistikterminal 
for Mellansverige. Vi ska titta Lennart Grabe (overst) och 

Bo Alerfelt. Tummen upp for 
Tomteboda? 

p i det har under hosten, 
avslutade han sitt svar - som 
knappast stillade oron utan 
vackte nya fragor och lar bli 
fbremal for kremlologiska 
tolkningar den narmaste tiden. 

Var det ett "ryggmargssvar" 
utifrin de allmanna diskussio-
ner som hittills forts, eller be 
tyder svaret att man nu inom 
Posten Riksnatet borjar plane-
ra for att kasta ut Brev och 
gora Tomteboda ti l l den Lo
gistikterminal, som det tidiga
re pratats om??? 

Jan Ahman 
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Brandsakerheten pa Arsta 

"Nagot kan handa idag" 
• Nu har v i haft en storsla-
gen invigning av posttermi
nal Arsta med truckdans, 
musik, tal, mat och forfrisk-
ningar mm. 

Veckan fore deima invig 
ning intraffade nagot som 
aktualiserade sakerheten i 
huset. Det handlar om 
svang-dorren eller den sa 
kallade visp-dorren som v i 
alia maste passera for att 
komma in pa arbetsplatsen, 
manga ska passera dar och 
det blir latt ko. 

Fastna 
Att v i maste ha passerkort 
for att komma in ar v i vana 
vid sedan tidigare, men v i 
maste ocksa latt kunna 
komma ut ur huset och inte 
riskera att fastna i nan dorr. 

V id en brand slas elen ut 
och da fungerar inte denna 
visp-dorr och vilka altema-
tiva utgangar finns da? " V i 
ska leta efter nodutgangar 
markerade med grona skyl-
tar". Om elen ar utslagen 

kan v i inte se skyltar och 
farger ... om v i inte har fic-
klampor fbrstas som kan 
lysa upp nigra meter om 
ljuset riktas ratt! 

Arbetsgivaransvar 
V i ska fa en brandovning 
vecka 47 och det ar j u bra. 
V i ska ova pa forsta hjalpen 
och det ar j u bra. V i ska ha 
en samarit utbildad i varje 
lag och det ar j u bra. 
M E N det ar langt t i l l veck-

a 47 och nigot kan handa 
idag som gor att v i snabbt 
miste ut ur huset. Oro och 
fi-igor maste tas p i allvar. 

"Ta upp det pa info-mo
tet", "tala med skyddsombu-
det", "ta upp det pa lagmo-
tet". Det ar klart att vi har 
ett ansvar sjalva, men ar
betsgivaren har ocksa ett 
ansvar vad galler sakerhet, 
information etc och nar fra
gor stalls ska de val inte han-
visas vidare, skamtas bort 
och inget hinder? 

Sparats 
Det har talats mycket om att 
spara: V i har arbetat pi nya 
Arsta under vintem och vi-
ren och hur har v i det pi 
Arsta ett halvir efter verk-
samheten borjade med 
stress, drag, buller, damm, 
kyla vid dorrar di det ar 
kallt, varmen vid maskiner-
na, elmagnetfalt, l inga avs-
tind i huset, daliga kommu-
nikationer, betonggolvet... 

Har det sparats nar nya 
Arsta planerades och bygg-
des? Och pengar blev over? 

Varfbr inte bbrja med att 
ta bort svangdbrren? Med 
bygge ar v i vana. Varfbr 
inte lyssna pi personalen? 
Det galler alias sakerhet. 
Bl i r det dyrt? Att fbrebygga 
kostar mindre. V i kan ha 
sparrar som pa Klara eller i 
T-banan med kort att kom
ma in och fri passage ut -
det har fugerat bra dar i 
minga ir! 

En Postarbetare pd 
Sma/CS Arsta 

Arstaklub
ben kom-
menteran 
• Efter kontakt med fore-
tradare for Posten vill vi 
lamna nagra komplettering-
ar. 

Enligt uppgift har alia lag 
fatt information om utrym-
ningsvagar och instniktio-
ner om raddningsstationer-
na. Om elen skulle slas ut 
frigors alia dorrar med 
ellas automatiskt och nod-
belysningen tdnds. Dess
utom or nodmarkeringama 
sjdhlysande. 

Brandsyn 
Det har gjorts en brandsyn 
av lokalema dar man kons-
taterade att det behovdes en 
del kompletterande skyh-
ning, vilket haller pa att 
itgardas 

Efterlevnaden av att inte 
blockera nodutgangar ar 
dilig och darfbr ska skydds-
racken sattas upp (klart i 
augusti). Svangdorraraa ar 
ett resultat av kravet pa en 
hogre sakerhetsniva som 
Posten Brev stallt. (Att de 
kunde ha utformats pa ett 
battre satt haller vi fiillstan-
digt med om). 

Evinnerlig tid 
Nagra "pengar over" fran 
bygget finns inte. Sant ar 
dock att pengama for struk-
turatgarder (i praktiken 
avgingsvederlag) inte har 
tagits i ansprik fullt ut. Men 
gladjande nog har vi Ju fatt 
ett antal fasta hogre itagan-
den och fasta anstailningar. 
Ytterligare anstailningar ar 
dessutom pa gang. 
Som en allman kommentar 

kan vi bara dela insandarens 
frustration over att saker 
och ting tar sadan evinner
lig tid innan de blir atgarda-
de, trots att beslut finns. 

Anders Viks ten/ 
IngerDonsenius 
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Nytt avtal om rehab 

Omstart i Posten 
De fackliga organisationerna i Posten 
har slutit ett avtal med arbetsgivaren 
om att bilda Posten Omstart. Avtalet 
galler fr.o.m. den 7 September i i r . Vi 
ger i denna artikel en kortfattad in
formation om avtalstexten. Utforliga
re material om inneborden i avtalet 
och olika tolkningar kommer under 
hosten. Om du har frigor kring avta
let kan du kontakta Ake Anevad eller 
HSO Lasse Lovlie p i Tomteboda och 
Anders Viksten och HSO Inger Don-
senius p i Arsta. 

Hjalpa och stodja 
Posten skapar en sarskild organisation -
Posten Omstart - som ska ta vid nar den 
ordinarie rehabiliteringsverksamheten 
slutfbrts. "Posten Omstart har som enda 
verksamhet att bearbeta, hjalpa och stodja 
lingtidssjukskrivna och medarbetare med 
fortsatt rehabiliteringsbehov", som det 
stir i avtalets tredje paragraf. Fortsitt-
ningen lyder: 

"Foljande resultat kan uppnis for medar-
betaren: 

• rehabiliterad och lamplig for arbete i 
Posten 

• nytt arbete utanfdr Posten 
• fbrtidspensionering/sjukpensionering 
• egen uppsagning 
• uppsagning p.g.a. personliga skal" 

Bakgrunden till Posten Omstart ar den 
standigt okande linga sjukfrinvaron i 
Posten. For att vanda denna utveckling 
ska dels den ordinarie rehabiliteringsverk
samheten i Posten fdrbattras, dels skapas 
Posten Omstart som en professionell 
"post-rehab-organisation". 

Egen ansokan 
Placering i Omstart sker i forsta hand 
genom enskild medarbetares egen anso
kan, men placering kan ocksi ske i de fall 
ordinarie rehabilitering har genomforts 
och dar fortsatt rehabilitering fi-amstir 
som meningsfuU enligt Posten Omstarts 
syften och mi l . 

Man kan som langst vara placerad i 
Posten Omstart i tolv minader. Den som 
placeras i Omstart behiller sitt tjanstestal-
le och stationeringsort, men Posten Oms

tart overtar rehabiliteringsansvaret. 

Inte rimiigt 
Milsattningen ar att man efter de tolv 
minadema - eller tidigare - ska ha uppnitt 
en losning enligt nigon av de fem punk-
tema ovan. Det irmebar att det ocksi kan 

bli friga om "uppsagningp.g.a. personli
ga skal" i de fall dar "medarbetaren inte ar 
motiverad ti l l fortsatt rehabilitering eller 
dar fortsatt rehabilitering i Posten Omstart 
inte framstir som ett rimiigt altemativ" 
(§5). 

Jan Ahman 

Fast anstallniiig pa deltid? 
• MSnga av dem som under l§ng tid 
haft tidsbegransade anstailningar 
vid n^gon av Stockholmsterminaler-
na har - antligen! - f̂ tt en fast ans-
tailning. 

Faktiskt s i minga att den allman
na foretradesiistan nu ar i det nar
maste blank! 

De fiesta har dock bara fitt deltid-
sanstailningar. Gl6m dQrfOr inte att 
du sjSlv mitste anmSIa till arbetsgi

varen att du vill ha fortsatt fdretra-
desrStt - men nu till hdgre anstSII-
ningsMagande (om du ar intresse
rad av det). 

Denna typ av foretradesratt regle-
ras for sig och galler inom respekti-
ve hus. De deltidare som ar piacera-
de pa Arsta och vill ha hogre ita-
gande placeras p i Arstas tista och 
Tomtebodas deltidare pi Tba-listan. 

viPien andra kvartalet 2000 
R I K S N A T E T T O M T E B O D A / A R S T A 

Terminal 00:1 00:2 Enhet 00:1 00:2 

Riksnatet TOT 54 54 Tba-Terminalkontor ~ 64 

Maimb 59 59 Tba-F 56 56 

Vasteras 61 58 Tba-Stora 47 50 

Goteborg 58 57 Tba-Sma 45 47 

Alvesta 57 56 Tba-Underhall 50 45 

Umea 57 55 Arsta-F-post 45 38 

Norrkbping 54 55 Arsta-Sma 46 47 

Sundsvall 54 55 Arsta-Stora 42 42 

Nassjo 52 53 Biltransporten 65 67 

Tomteboda 49 50 Vardet 50 46 

Uppsala 47 49 Arsta Underhall 46 45 

Karlstad 50 47 Arsta Affarsstod -- 69 

Arsta 44 45 Arsta Prod.stod - 70 
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Gronsakssparet invigt 

"OK pa sommaren, men pa vintem!" 
• Runt pingsthelgen 2000 
skedde stora forandringar med 
A-posttigen inom 10-19 omri-
det. Genom beslut i Riksnatet 
flyttas hanteringen frin spir-
hallen p i Tomteboda respekti-
ve spir 19 till en ren utom-
hushantering vid Arsta parti-
hallar, gemenligen kant som 
Grbnsaksspiret. Beslutsproces-
sen i den och lokaliseringen 
som sidan analyseras i ett 
kommande nummer av Fack
tuellt. 
Facktuellts utsanda ska fbrso

ka skildra vad som har hant 
och vi har fingat upp stam-
ningar och reaktioner. Vir t 
forsta nedslag i den spirbund-
na verkligheten skedde i spir-
hallen p i Tomteboda, deima 
underbart vackra hallbyggnad 
med sina limtrabalkar och fma 
ljusspel genom taklanteminer-
na. 

Sparhallen Tba, 
6 juni 
Sista veckan med trafik till och 
fi-in Mahno respektive Gote
borg traffar vi Goran Tbmqvist 
vid spir 56, lastandes D 48 
5084. Vagnen byggdes av 
Kockums 1965 som postkupe 
for trafiken i norra Sverige och 
hehenoveradesavTGOJ 1992. 
Goran konstaterar att det blir 
ett minskat behov av truckkor-
ning men att det kan kompen-
seras av att vi (Tba) har mer 
post an tidigare. Ett kvarbli-
vande av A-posttigen p i Tom
teboda kan mbjligen rika i 
konflikt med kommande Eko-
nomibrevstig (EST) men att 
detta latt kan kompenseras 
med om/utbyggnad av spir-
hallsfacilitetema p i Tomtebo
da. Inte minst ur sakerhets-
och arbetsmiljosynpunkt ar 
Tomteboda att fbredra. 

Pi spir 53 och 54 tt-affar vi 
AbduUa Nawzar, Micke Sahl-
strbm och Jayesh Mody och de 

ar nigot dampade infor fbrand-
ringen. 

Spar 19, Klara, 
6 juni 
Inslappta av centralvakten pi 
Klara kommer vi in i en pitag-
lig overklighetskansla: Nyss 
fyllt av postalt liv och roreise 
moter en nastan krigsharjad 
bdslighet, smutsigt, skrapigt, 
britigt och belt folktomt. Efter 
en halvtimmes smdium dyker 
kvallens latsningsgang frin 
Arsta upp: Christer Hedstrbm, 
Hans Holmerud och brodema 
Ubbe och Micke Nygren. Be-
vakningsmarmen Mikael Hed-
sen liser upp portama mot spir 
19 och overgir till att kolla att 
inge "allmanhet" kommer upp 
pi plattformen. Lastningen 
utfbrs pi kvallen av nattama 
med rak vecka och lossningen 
p i natten av extremnattare. 
Arbetet ar ett bra avbrott i sor-
teringen. Anvandandetav Kla-
ras spirhall forsvann i april. 
Samtliga har tidigare arbetat 
pi plan 2 pi Klara. Ganger 
trivs bra pi Arsta men konsta

terar att avsluten har 
blivit senare. Allt kbrs 
till Tomteboda utom 
sista bilama till huvud-
transporten. De gir till 
Spir 19 p i Klara. Cirka 
kvart i nio kommer 
tiget frin Tba mot s6-
dra Sverige och cirka 
25 lidvagnar lastas 
ombord p i tiget. Vax-
laren Mari Torpner styr 
med handsignaler exakt 
var tiget skall starma 
och ger senare av-
gingssignal till lokfo-
raren. Direkt efteritkor 
Goteborgstiget in och 
efter dessa avging no-
terar Christer Hedstrbm 
avgingstider och fyll-
nadsgrad. 

Ann Klingstrom, Biltransporten. 

Tomteboda, 
efter pingst 
Gronsakspremiaren med an-
kommande t ig natten mellan 
Annandag Pingst och tisdagen 
den 13 juni kunde ha borjat 
battt-e: Hela tiget hamnade i 
spirhallen p i Tomteboda! Ef

ter litet palaver med SJ lossa-
des 16-19 posten och tiget 
drogs ti l l Grbnsaksspiret. 
"Gubbama" Staffan Persson, 
Nils Andersson, Ola Vestberg, 
Anton Berglund m.fl. tycker 
dock att upplagget med Grbn
saksspiret inte ar sarskilt bra, 

Pa perrongen. Tommy Rydner tar tiand om ladvagnama till Goteborgs- och Malmotagen. 
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Ubbe Nygren 

"en typisk Ake Anderssonpro 
dukt". Informationen, eller 
snarare bristen p i sidan, har 
varit under all kritik. Det mes-
ta fick ordnas fram p i egen 
hand. Forandringama bar ur 
arbetssynpunkt blivit ett noll-
sununespel. 
Efter pingsthelgen 2000 finns 

nu foljande A-posttig kvar i 
spirhallen p i Tomteboda: fre-
dagar 9817 mot Gote-
borg/Malmo, lordagar 9818 
frin Goteborg/Malmo, sonda-
gar 9801 till Mahno och 9831 
till Goteborg, mindag-torsdag 
9854 ti l l Sundsvall. 

Gronsakssparet, 
21 juni 
En varm sommarkvall i mid-
sommarveckan ar reportagete-
amet p i plats vid Partihallama. 
AUteftersom kvallssolen sin
ker sig konstaterar vi att plat-
sen ar ett extremt blishil. 
Kvallens lastare Bengt Erics
son, Tommy Rydner, Anders 
Runfalk (dirigent), Johny Cou-
chtr, Ubbe Nygren samt JA 
Johansson bekraftar att om det 
si ar vindstilla i resten av 
Stockhohn si bliser det dbda 
smidjavlar p i Grbnsaksspiret. 
Bemanningen ar enligt samma 
modell som p i spir 19. Tigen 
avgir 21.48 respektive 21.58 
och ankommer 01.42 respekti
ve 02.05. Premiaren var som 
redan antydits nigot skakig 

men det har i huvudsak varit 
SJ-relaterade problem. 

Biltransporten deltar i sjalva 
vagnslastaingen vid sistatran-
sporten berattar Ann Klmg-
strom. Under kvallen ankom
mer en strid strom av hilar frin 
Arsta och Tomteboda. Frin 
Uppsala kommer en (skrotfar-
dig) bil. Komingamatill spiret 
ligger i omlopp med andra och 
spiret ar belt OK att kbra t i l l . 

Sjosparet 
Pi den hojda plattformen fmns 
i nulaget eltruckar, vilket med-
fbrde en fordyring av ytskiktet. 
Vidare fmns en manskapsfiitt, 
fbrrid och ett minimah "tek-
nikrum" For narvarande ar 
vagnama inte varmekopplade, 
vilket innebar att vagnsbelys-
ning saknas irman loket ar t i l l -
kopplat. 

En rost bland "gubbama" sa-
ger att "sommartid ar jobbet 
OK, som p i "sjospiret" vid 
Stockholm Ban, men Postike-
riet f ir gama ta over i okto-
ber!" En oro fmns vad galler 
tmcktrafiken vintertid. El-
truckama gir inte att ladda i 
kyla varfbr diesel- eller gasol-
truckar miste t i l l . 

Febrll aktivltet 
I RC-loket 1390 stir Jan Ove 
Jonsson frin Helsingborg. Han 
har kort upp foregiende natt 
frin Malmb och efter vila p i 

overliggningen 
"Pennfaktaren" 
vid Royal V i 
king skall han 
nu via Nassjo, 
Alvesta och 
Hassleholm 
slutligen n i 
Ma lmo k l . 
03.22. V i d 
ittatiden i r 
han hemma i 
bostaden i Hel
singborg. Han 
korde fb. det 
sista posttiget 
ti l l Spir 19 p i 
Klara och det 
fors ta t i l l 
Grbnsaksspi

ret. 
En febril aktivitet tar vid. Sis

ta bilen anlander och under 
nigra f i minuter slutlastas t i 
get och ett par minuter fbrsenat 
kan vaxlaren Hans Niklasson 
ge avgingssignal till BT 9803 

mot Mahno. P i vag mot Alv-
sjo ses snart bara den roda 
slutsignalen. Facktuellts b l i -
fiTisna reportageteam invantar 
inte avgingen for BT 9833 ti l l 
Goteborg utan itervander till 
Tomteboda for att tina upp sig 
med skillhett automatkaffe. 

Vidpennan Guy Boden 
Bakom kameran Jan Ahman 

PS om EBT: 
Det blir ingen driftsstart med 
Ekonomibrevstiget den 4 Sep
tember. SJ hade i borjan av 
juni annu inte hunnit med att 
f i vagnen godkand av Banver-
ket. Annu mindre ar vagnen 
godkand av Riksnatets Hu-
vudskyddsombud. Vagnen 
skall bl.a. provas for i - och 
urlasming vid varje spiranslu-
ten brevterminal. 

Bo och Bertil tog darfbr 
beslutet att skjuta driftsstarten 
till den 5 febmari 2001. DS. 

Jayesh Mody i sparhallen pa Tomteboda. 
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Remissvar fran Arstaklubben 

Arbetstidsforkortning genom 
lagstiftning? 
Naringsdepartementet har skickat 
slutrapporten fran regerings-
kansliets arbetsgrupp pa remiss. 
Arstaklubben har yttrat sig over 
"Kortare arbetstid - for och 
emot", som rapporten kallas. 
Facktuellt publicerar bar slutor-
det i klubbens remissvar. Rappor
ten och hela remissvaret finns hos 
Arstaklubben, for den som vill 
studera fragan ytterligare. Tomte
bodaklubben kommer preliminart 
att behandla fragan i borjan av 
hosten. 

"Ti l l sist nigra allmanpolitiska fiindering-
ar. 

Nar man i utredningen hanvisar t i l l att 
den privata konsumtionen skulle bara oka 
20 % jamfbrt med 50 % utan arbetstids-
fbrkorming, i r det val dags att bbrja dis-
kutera tvk riktningar: 

utbranda 
Den ena innebar att virt satt att leva kans
ke behover omvarderas. Kan vi fortsatta 
att overumyttja naturresursema och oka 
antalet utbranda miimiskor? 

Den andra torde iimebara att vi virdar 
vira naturresurser och medmaimiskor. 
Mer tid skall avsattas tid att utvecklas som 
individer och att vi i modemiseringens 
spir fir mer tid till det som utvecklar virt 
samhalle. Fler orkar engagera sig i sam-
hallsdebatten och vi har mer tid for varan-
dra. Att avsatta tid t i l l ett bams lugna och 
trvgga uppvaxt ar ovarderligt, likadant har 
vira aldre medborgare ratt t i l l en omsorg 
som bide inkluderar ekonomiska resurser 
och tid. 
Sammantaget torde 20 % okad konsum-

tion racka om vi fbrdelar den ratt. 

Miijardarerna tackar 
Sedan 80-talet gir en storre del av foreta-
gens vinster till agama an lontagama - vi 
ar snart tillbaka till 50-talets n iv i . Miljar-
daren Robert Weil tackade ironiskt i DN 
hosten 1999. Tyvarr blev det ingen debatt 
om detta. Den "nya ekonomin" har v i l 
inte tid att fundera over sidana fiittighe-

ter. Men regeringen borde flindera over 
hur vi skall fordela "vinstema" i samhal-
let. Arbetstidsfbrkortoing som kommer 
alia till del ar en bra vag? 

Naturligtvis kommer en arbetstidsfor-
korming ocksi belasta loneutrymmet. Att 
pis t i att det fmns okat Ibneutrymme m i 
vara en facklig friga, och Riksbanken 
kommer att vama for inflationen, men 
lonens del av inflationen kan vara diskuta-
belt. Konjunkturinstitutets undersokning 
av 1988-1996 visade att Ibnefbrhojning 
stod for en tiondel av prisokningar. 

Konvergenskrav 
Den hirdhanta budgetsaneringen var till 
viss del nodvandig, men var den for bird? 
Hinvisning ti l l "marknadens krav" har 
inte stamt alia ginger. Regeringen har 
lyckats s i val med konvergenskrav att vi 
ar battre an alia EU-lander. Trots detta si 

tyckte marknaden annorlunda 1997 och en 
rantehojning kom. Darmed kan man i f r i -
gasatta, menar vi, "marknadens krav". 
Nationalekonomi ar ingen exakt vetens-
kap, men den har beharskat debatten i 
flera decennier. Kan vara dags att vidga 
synfaltet? 

Slutsats: 
V i r fackfbreningskiubb med 1056 
medlemmar stodjer tanken p i att ar-
betstidens norm/vecka for heltid 
sSnks." 

Micke Tdll/eu 
SEKO Klubb Arsta Postterminal 

Pd Tomtebodaklubbens hemsida finns lankar 
till hela rapporten. 

Gmppreklamscentraleri 
• Problemen med bladningenav grupp-
reklam inom Storstockhobnsomridet 
bestir, trots stora anstrangningar frin 
personalen ute i Vastberga. T v i centrala 
beslut fbrsvirar en Ibsning av proble
men. 

Dels pihittet att samla all bladning till 
hela Stockholm i en central. 

Dels att Posten Riksnatets ledning ska 
prova en entreprenadlosning i det storsta 
och svSraste omridet. 

Uppdelat pa tre 
Idag bladar IKAB en del av grupprekla-
men p i entreprenad. En andra del bladas 
i terminals (Tomtebodas) regi och den 
sista delen gors fortfarande p i utdel-
ningskontoren. Meningen var frin bbr-
jan att IKAB skulle ha tagit hand om all 
bladning frin 1 april i i r . S i blev det 
inte. Nasta datum fer IKAB :s bvertagan-
de sattes t i l l den 1 oktober. Nu skjuter 
man an en ging p i beslutet; IKAB tar 

ever tidigastden 1 januari 2001. Om det 
nu blir IKAB - forhandlingama om ett 
nytt avtal med dem ar namligen inte 
klara. Enligt vad Facktuellt erfar kom
mer man inte bverens om priset. 

Tva centraler 
Man miste friga sig varfbr man inte i 
det har laget passar p i och delar upp 
bladningen p i t v i centraler utifrin sprid-
ningsomridena. Och varfbr jaga vidare 
i entreprenadspiret, nar man har si 
uppenbara problem att f i det att fungera 
tillfredsstallande? 

Den del som Tomteboda skbter i egen 
regi ute i Vastberga, kbr idag i tviskift. 
For att 6ka kapaciteten och fk ner den 
bvertid som f n. miste t i l l , kommer man 
at tgi over t i l l treskift. Det innebar bl.a. 
en del nyanstallningar. 

Jan Ahman 
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Forslag till nytt EU-direktiv: 

Monopolet f orsvagas - men behalls 
• EU-kommissionaren Frits Bolke-
man presenterade den 30 maj kom-
missionens forslag till nytt direktiv 
om posttjansterna inom unionen. 

Kommissionen foreslar att mono-
polskyddet bibehalls, men urholkas. 

• Den nuvarande vikt/prisgransen for 
brev pa 350 g/hogst 5 ganger normal-
portot sanks t i l l 50 g/2,5 ganger nor-
malportot 
• De nuvarande gransema for direk-
treklam pa 3 50 g/5 ganger normalpor-
tot sanks t i l l 50 g/2,5 ganger normal-
portot 
• avgaende utrikes forsandelser 
slapps fria for konkurrens 
• expressbrev likasa 

cenomf ort 2004 
Forandringama ska vara genomforda 
i medlemslanderaa senast 1 januari 
2003. 
Kommissionen antar att 20 procent av 
postmarknaden oppnas for konkurrens 
med detta beslut (utover de 3 procent 
som oppnats med gallande regler). 

I beslutet ingar ocksa att kommissio
nen senast den 31 december 2004 ska 
presentera nasta steg i liberalisering-
en, vilket ska vara genomfort senast 1 

januari 2007. 

Delade meningar 
De europeiska myndighetema och 
postfbrvaitningaraa har delade me
ningar om den fortsatta avregleringen 
(utforlig artikel i Facktuellt 3/2000). 
Sverige, Holland och kanske aven 
Tyskland tillhor hokama som v i l l 
snabba pa "liberaliseringen". En tales
man for de firanska myndighetema 
daremot, uttalar sig kritiskt infor kom-
missionens nya forslag: 

~ "Liberaliseringen av postmarkna
den inom EU har varit fdrhastad och 
inga nya steg ska tas ", sager Christian 
Pierret, enligt tidningen Post-express 

den 31 maj. 
Aven brittiska Post Office ar tvek-

samma. De stoder en sankning av 
viktgransen t i l l 150 g men anser att 
man inte kan behalla nuvarande servi
ce om kommissionens forslag gar 
igenom. 

utnyttjar 
Samtidigt utnyttjar de den svenska 
belt avreglerade marknaden genom att 
ga in i Ci tyMail . Hyckleri var ordet! 

Jan Ahman 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida finns 
lankar till EU-besluten, mm. 

Royal Mail koper CityMail 
• Jag har i tidigare nummer av Facktu
ellt rapporterat om den kris som City-
Mail iterigen hanmade i under fbrsta 
kvartalet i i r . Pengama var belt enkelt 
slut. 
Fbr att radda - i varje fall ffirsbka rSdda 

- bolaget, beslbt dess styrelse att dels 
lagga ner verksamheten i Malmo och 
Goteborg, dels att gora en nyemission p i 
ca 60 miljoner. Aktiekursen har darefter 
sjunkit som en sten fbr att nu handlas i 
1 0 - 1 5 kronor (frin en tidigare n iv i 
kring 60-70 kronor). Raset har fortsatt 
efter Royal Mail-affSren. 

Kraftigare atgarder 
Den 29 maj kom beskedet om kraftigare 
och kanske nigot mer uthilliga itgarder. 
CityMail siljerutdehiingsverksamheten 
for ca 70 miljoner till ett nybildat bolag, 
dar CityMail Sger 3 3 procent och brittis
ka Royal Mail 66 procent. Brittema har 
option p i att kbpa CityMails andel se
nast i r 2006. Samtidigt dras beslutet om 
nedlaggning i Mahnb och Gbteborg 
tillbaka. Istallet itempptas de expan-
sionsplaner i dessa omriden, som beslu-
tades innan krisen blev akut i vintras. 

Royal Mail fbrbinder sig att skjuta till 

rbrelsekapital t i l l det nybildade bolaget, 
dock hbgst 120 miljoner kronor. 

CityMail som modell 
CityMails nyemission fortsatter enligt 
tidigare planer. 
- Var strategi dr Mar. Royal Mail ska 

bli en stark aktor pa den europeiska 
marknaden. Vi har mycket att Idra av 
CityMail hur man borjar konkurrera pa 
en avreglerad marknad/... / Mer l&ngsik-
tigt ska vi tanka over hur man kan an-
vanda CityMail som en modell i Europa, 
sager John Modd, chef fSr Royal Mail 
International, i ett uttalande. 

Absurd politik 
AffSren belyser iterigen det absurda i 
den svenska postpohtiken. Sverige ar det 
enda land i Europa som genomfort en 
fiillstandig avreglering. Darfbr tvingas 
ett sargat svenskt Posten gbra sig av med 
Postgirot, Postbanken och ....vad kom
mer hamSst. Medan de monopolskydda-
de tyska och brittiska postforetagen 
starker sina stallningar i Sverige! 

Jan Ahman 

Fler af f arer... 
• Strax innan CityWlail-affaren 
offentliggjordes, genomforde 
British Post ett annu storre 
kop i Frankrike. For narmare 1 
mitjard S E K forvarvades det 
franska paketforetagef Extand. 

Det var British Posts elfte kop 
pa 15 manader; CityMail blev 
darefter det tolfte! 

Extand har drygt 800 an-
stallda och distribuerar 30 mil
joner paket per ar. 

/JA 
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Pensionsbeskeden duggar tatt 
• Sa bar ars duggar pensions
beskeden tatt! For ett tag sedan 
fick alia det roda kuvertet med 
information om den allmanna 
pensionen. Lagom till semestern 
kom nyligen ett brev fran Statens 
pensionsverk... 

Facktuellt gor ett forsok att reda 
ut nagra av begreppen. 

1. Allman pension 
Vi liar for det forsta den statliga allmanna 
pensionen. Den bestir for de fiesta av en 
inkomst- och premiepension. Under hos
ten ska vi for fbrsta gingen valja placera-
re for premiepensionsdelen. Jag redogjor-
de utfbrligt for den nya pensionen i Fack
tuellt nr 2/2000. For den som slarvat bort 
tidningen firms artikeln tillganglig p i 
klubbens hemsida. 

2. Tjanstepension • ITP-P 
Som anstalld i Posten har vi en tjanstepen
sion, ITP-P. I grova drag ger den 10 pro-
cent av slutlonen i pension frin 65 i r och 
livet ut. Det har i dagama gitt ut ett for-
sakringsbrev frin SPV med uppgift om 
hur stor ITP-P man kan rakna med (den 
som varit sjuk lange omfattas av det gam-
la pensionsavtalet PA 91 och fick darfbr 
inget fbrsakringsbrev i juni). 

3. Kapan 
Utover ITP-P har vi en kompletterande 
pension. Fram t.o.m. 1995 hette den K i -
pan. De premier som arbetsgivaren betalat 
in for Kipan fram t.o.m. 1995 forvaltasav 
FSO. Vardet redovisas p i ett forsSkrings-
besked som skickas ut under hosten. 
Storleken p i Kipan den dag man gir i 
pension ar heh beroende av hur mycket 
arbetsgivaren hann betala in t.o.m. 1995 
och hur pengama sedan forrantar sig hos 
FSO. For en genomsnittlig Stockhol-
mssorterare ligger vardet t.o.m. 1998-12-
31 p i ca 650 kr i minaden under de fem 
dr (frin fyllda 65 i r ) som Kipan normalt 
betalas ut. 

En del anstallda har dessutom betalat in 
en privat premie ti l l Kipan, Kipan Plus. 
Aven vardet av denna redovisas i s i fall 
p i samma forsakringsbesked. 

4. ITPK-P 
Fr.o.m. 1996 heter den kompletterande 

pensionen ITPK-P. Arbetsgivaren betalar 
varje i r in en summa som motsvarar 2 
procent p i lonen till ITPK-P. Utfallet den 
dag man gir i pension beror p i flera fak-
torer. I fbrsta hand naturligtvis hur myck
et arbetsgivaren betalat i premie, dvs hur 
stor inkomst man haft, men ocksi hur 
lingt man har kvar till pension sedan 
inbetahiingama borjade 1996. Men virdet 
beror ocksi p i hur och var man placerat 
sin ITPK-P. Till skiltaad frin Kipan f i r 
man sjalv valja placering for ITPK-P, 
bide vilket bolag man vill anlita och i 
vilken form man vill spara pengama. I 
sista hand avgors vardet av ITPK-P den 
dag den betalas ut ocksi av om man valt 
iterbetahiingsskydd och/eller familjes-
kydd. 

Har man valt att placera sin ITPK-P hos 
FSO si ar den idag (1998-12-31) vard ca 
450 kr/min (de fem dr den normak beta
las ut) om man har en vanlig sorterarlbn. 

5. overgangs-
bestammelserna 
Den som ar sorterare bar fortfarande 
mbjlighet att g i i pension vid 60 eller 63 
i r enligt bvergingsbestammelsema i 
pensionsavtalet. Fbmtsattningama ar 

dessa: 
• Man miste ha varit anstalld 1991 -12-31 
och d i ha fyllt 28 i r 
• Man miste vid den tidpunlaen ha haft 
en tjanst som berattigade till pensionsil-
der vid 60/63 ir , och darefter ha staimat 
kvar i en liknande anstalhiing 
• Pj, ^ j och opj hade pensionsilder 60-63 
i r (pensioneringsperiod 1) 
• Vx och ux hade pensionsilder 63-65 i r 
(pensioneringsperiod 2) 
• Pensionen uppgir till 65 procent av den 
pensionsmedfbrande lonen (=det belopp 
som anges i det besked som SPV skickat 
ut om tjanstepensionen ITP-P) 
• Om man vantar med att g i i pension 
raknas pensionen upp med 0,261 procent 
for varje minad som man stannar kvar. 
Upprakningen borjar vid 60 i r for dem 
som har pensioneringsperiod 1 och vid 63 
i r for med pensioneringsperiod 2. 

6. Privat pensionsforsakring 
har nigra r id t i l l . . . . 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hemsida finns utforliga
re information om vara pensionsavtal. 

Cruppsjuicfdrsaicringeii 
upphor 
• Sedan nagra ar til lbaka har tills d e s s . Inga nyteckningarav 
S E K O erbjudit en sjukforsak- forsakringen accepteras efter 
ring, s o m ett komplement till den 1 juni . De s o m redan har 
den al lmanna sjukforsakring- forsakringen kan inte heller 
en. Forsakr ingen, s o m teck- utoka forsakringens omfatt-
nats i Fo lksam, har inte blivit ning efter detta datum, 
nagon storre s u c c e utan en-
dast ca 10 procent av medlem- Hogre premie 
marna har anslutit s ig . Forsak- De s o m har forsakringen kom-
ringen gar med underskott. mer under hosten att erbjudas 
Mot den bakgrunden har Folk- att teckna en individuell s juk-
s a m sagt upp forsakringsavta- forsakring. Premien for denna 
let och forsakringen upphoratt kommer att bli avsevart hogre 
galla fr.o.m. den 1 januari an den s o m hittills gallt for 
2001. Den s o m nu har forsak- gruppsjukforsakringen. 
ringen kan behalla den fram /JA 
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Arlanda utrikes 

stora och klump kvar 
pa Tomteboda 
• Frin och med i host tar Arlanda utrikes 
over sorteringen av ankommande smS/C5. 
Projektet loper enligt tidsplan. Ombygg-
nationen pk Arlanda pkgki for fullt och 
ska vara klar i borjan pk j u l i . Maskinen 
(Arstas GSM 34) borjar monteras ner den 
10 jul i och ska vara uppbyggd pk Arlanda 
den 27 jul i . Darefter sker ombyggnad av 
maskinen samtuppgradering. Intrimning-
en ska vara klar i borjan av September. 

Stora och klump 
Det har en tid rStt oklarhet om ankom
mande utrikes stora och klumps framtid. 
Frigetecknen ska nu ha ratats ut och dessa 
forsandelser blir kvar pk Tba. 

Atta maskinoperatbrstjanster tillsattes i 
maj, darav t\k med sbkande frin Tomte
boda. Ev. tillsatts ytterligare tjanster i 
host. En tviveckorsutbildning for dessa 
itta hills pi Uppsalaterminalen i augusti, 
vecka 32-33. Volymer flyttas under denna 
period fr in Tba ti l l Up. Vilka volymer det 

galler och frin vilka hilar, utreds fbr 
narvarande. 

Deltidare 
Endast itta (6 hehidare och 2 deltidare) 
frin Tomteboda sokte de drygt 20 "vanli-
ga" tjanster som nyligen var utlysta. De 
deltidare som fir tjanst pi Arlanda fir 
heltid. Om man efter sex minader valjer 
att g i tillbaka ti l l Tba (man har sex mina-
ders "ingervecka") gir man dock tillbaka 
p i ursprunglig anstallningsprocent. 
Man hade frin Arlanda bnskat sig att fler 

maskinvana frin Tomteboda sokt ompla-
cering. Man kommer nu att g i ut en ging 
t i l l med en intressearunalan. Denna ging 
armonserar man bide p i Tomteboda, 
Arsta och Uppsala - men de som sbker 
frin Tba har fortur. 

Peter Andersson/Tba Smi kommer att 
linas in ca en minad fr in 21 augusti for 
att skbta kontakter mot Siemens etc. 

Jan Ahman 

Nya projekt pa Tba 
in- och utflode 
In-och utflodesprojekten har 
redovisats for ansvariga pa 
Riksnatet. 
Atgarderna i huset for att for- | | 

battra inflodet beraknas kosta 11 
cirka 11 miljoner och utflodet 8 1 
miljoner. In-projektet bedoms 
som lonsamt, eftersom det - en
ligt kalkyierna - betalar sig pa tre 
ar. Utflodesprojektet daremot ••M 
m^ste bantas for att godkant 

Inga beslut om genomforande | | 
har dock tagits an. 

Organisationen 
Samverkansgruppen har besiu-
tat om en helhetsoversyn av or
ganisationen i huset (Foretag- i 
sposten och underbill undan-
tagna). Projektdirektiv ska utar-
betas i mitten av augusti och | | 

darefter startar oversynen, som ; 
ska vara klar den sista oktober. 

Cheferna for Sma och Stora, ' 
Behnke och Rydman, frikopplas 
fran sina chefsbefattningar for ; 
enheterna under projektet. 
Christer Behnke blir projektleda-
re men aven Anders Rydman 
kommer att arbeta i projektet. 

Under projekttiden kommer 
nuvarande Sma och Stora att 
ledas av fem teamledare, team 1 
och team 2 pa Sma och team 
Stora (plan 3), team Klump samt 
team Interntransport/Flode pa ii; 
Stora. 

:S,,,S.,,>:™̂^̂^̂^̂^ /JA 

Stockholmstermina-
iernas datafdrening 

Oppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 272, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubuiis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnetse/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

Oppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstallningsioka-

ler pa plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 150 kr/ar. Du 

satter In minst 100 kr/man pa 
ett konto hos foreningen, som 

du sedan koper konst for. 
Kontakt: Agnetha 

Tangmark, tel. 781 26 01 
Hemsida: 

http://w1.875.tena.com/-
U87509607. 

Postens fotoklubb 

Oppen for dig som ar postan-
staild och fotointresserad. 
Foreningen disponerar ett 

valutrustat morkrum pa plan 5 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/ar 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 
tel 781 76 04 
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Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndring: se nedanl 

Bondfangare 
Mer om pensioner 
• En del medlemmar har 
nyligen fatt ett brev fran 
F o l k s a m a n g a e n d e 
Folksam-LO Pension. 

"Jag vander mig till dig 
som inte gjort nagot aktivt 
val eller valt en annan pen-
sionsforvaltare och tillhor 
Avtalspension SAF-LO", 

skriver Bemt Magnusson 
fran Folksam i den inledan-

de meningen i brevet. 
V i tillhor inte Avtalspen

sion S A F - L O , och brevet 
beror darfbr inte oss. 
Slang det i papperskorgen! 

Var avtalspension (eller 
tjanstepension som den kal
las hos oss) heter ITP-P och 
den kan du lasa mer om pa 
sid 10 i detta niunmer av 
Facktuellt! 

/JA 

Nya Huvudkontoret 
fardigritat 
• ArkitekttavlJngen om 
Postens nya huvudkontor 
har avgjorts. BSK Arkitek-
ter vann tavlingen med ett 
sju viningar hogt, avlangt 
kontorshus som kommer att 
ligga vinkelratt mot gatan 
pk toppen av gronomridet 
mellan Tomtebodas inhag-
nade parkering och Poliss-
kolan. Noteras kan f.6. att 
denna parkering ar bortritad 
i det vinnande forslaget. 
Den saken finns det sakert 

anledning aterkomma t i l l ! 
Investeringsbeslutet kom

mer att tas i host och huset 
ska vara klart for infiytt-
ning hosten 2002. 

Sammaniagt ska ca 1.600 
personer arbeta i det nya 
huset, Tomtebodas K-hus 
samt f.d. Polisskolan. 

/JA 

Pa Posten Idag. den interna 
hemsidan, fmns bilder av det 
vinnande forslaget. Likasa pa 
BSICs hemsida, www.bstse. 

Bengt Ericsson lastar Tig 9833 mot GGteborg Noterat fran 
samverkansgruppen 
pa Arsta: 
• Handl ingsplan for 
rehabi l i ter ingsarbetat 
har utarbetats. 
• Riktlinjer for a n s -
kaffning av s k y d d -
sk lader har utfordats. 
• Efter S E K O : s pape-
kande laggs fragan 
om 2-skift med 39 
t immarsl is ta in i pro-
jekt /oversyn A r s t a . 
• P a fraga fran S E K O 
s v a r a d e Alf Fr iman 
att det inte langre 
fanns nagra centra la 
medel avsat ta for 
strukturatgarder i , 
projekt Sth S y d . 
• L T P - s y s t e m e t ar 
Inte t i l l rackl igtf lexl -
belt. Atgarder pagar. 

• O v e r s y n av s c h e -
man o c h vo lymer 
pagar. 
• Bes lu tsunder lag 
for eventuel l t ytterli
gare IRM s k a vara 
framtagen till 31 a u 
gust i . 
• B e s l u t om riktlinjer 
for a n v a n d a n d e av 
over l iggningsrum ar 
pa gang . 
• S E K O efterlyste en 
persona lekonomisk 
redov isn ing . F ragan 
tas upp s e n a r e . 

Anders Viksten 

AdressSndring: PS Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1149,111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


