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Avtalsrorelsen 
nara avgorande? 

Nr 5/Sept 2001 

• Arets centrala lonefor-
* ^ a n d l i n g a r fors dels direkt 

mot Posten, dels mot det 
som kallas for Kommunika-
tionsbranschen inom A L -

^ M E G A ( s o m t i l l h o r 
Svenskt Naringsliv, f.d. 
SAP). 

Forhandlingama med Pos
ten galler ett stort antal fragor 
som regleras i det s.k. V i l l -
korsavtalet. Inte minst av-
snittet om arbetstiden, men 
ocksi lonetrappan har varit 
pa tapeten i ar. SEKO:s 
samtliga krav presenterades i 
fbrra numret av Facktuellt. 

dverenskommelse 
Lordagen den 22 September 
var senaste forhandlingsom-

^^gang med Posten. 
Branschfbrhandlingama 

mot A L M E G A aterupptas 
den 25 September och for-

^ hoppningen ar att dessa for-
nandlingar ska vara klara 
samma vecka. Eftersom det 
ar i denna forhandling som 

kostnaden for lonehqjningar 
och andra villkorsandringar 
avgors, ar det naturligtvis 
osakert om sa blir fallet. 

SEKO har infdr arets fdr-
handlingar yrkat pa 3,8 pro-
cent, dock lagst 650 kronor, 
t i l l potten och ett lagsta indi-
viduellt pSslag pa 300 
kr/mSnad. 

Coda resultat 
Principoverenskommelsen 
med Posten ar preliminar t i 1 Is 
dess branschfbrhandlingama 
har avslutats och offentlig-
gbrs darfbr inte innan dess. 
Enligt vad Facktuellt erfar 
kan fbrhandlingama ha natt 
goda resultat pa flera omra-
den, och det inkluderar aven 
avtalskrav som kommit fran 
brevterminalema. 

Men som sagt, det fbrutsat-
ter att branschforhandlingar-
na i kommande vecka inte 
"river upp" det som fbrhand-
lats klart pk Posten! 

Jan Ahman 

Koncemprojekten har enligt miinga bedOmare iSmnat ett 
stort bidrag till Postens daliga resultat fdr fdrsta halviiret 
HSr ett av deras fOrslag till utveckling av Postens framti-
da affSrer. 

Las merom koncemprojekten, Postens resultat och 
kommentarerna till detta inne i tidningen! 

intervju med • skatte-
AkeKihIberg I reduktion 
Mittuppslaget M sid9 

Reservera! 
Lordagen den 17 november haller 
din kiubb medlemsmdte! • Pa dag-
ordningen bl.a. budget och verk-

samhetsplan • Se vidare lokai 
annonsering! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termlnalklubben/ 
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Ledarskapets^ f drnyel-
se inledd pa Arsta 
• och USA demokratins 
symbol?! 
• N y chef pi Arstas Stora brev/klump 
ar Monica Dahlin. Detta ser v i som en 
del av ledarskapets fomyelse. Hon kom-
mer "u t i f r ^ " och v i ar inte heller bort-
skamda med kvinnliga chefer. Hoppas 
detta kan leda t i l l att fler tjejer v i l l ta pi 
sig ledaruppdrag. Ledarskapets fomyel
se och fler kvinnliga ledare ar t v i saker 
som SEKO ar padrivare av. 

Lagutveckling 
Projekt lagutveckling ar ocksa en del i 
ledarskapets fomyelse. Troligen kom-
mer tvS lag att ingk i ett projekt, dSr fler 
arbetsuppgifter som nu finns pa ledande 
m\k skall ut i lagen. Om man redan nu 
skall recensera Troels Nielsen i bans 
roll som terminalchef, s i kunde han 
ganska snabbt komma t i l l insikt om 
sakemas tillstind pi Arsta. Ett exempel 
ar bans observation av att arbetets inne-
hall for minga inte var s i upplyftande. 
Darav foljde forslaget om en arbets-
gmpp som skulle titta pi lagutveckling. 
Detta skall nu alltsi bli ett projekt. 
SEKO ser nu en chans att vir gam la 
programfbrklaring om "Framtidens 
arbetsplats" kanske kan komma att 
fbrverkligas ca sex ir efterit. 

Jag har tidigare skrivit om "det stora 
springet", och med nuvarande terminal-
chef verkar detta mojligt. Eftersom 
Arsta klarar sina volymer t i l l bra kvalite 
ar det som sagt dags att titta pi arbetets 
innehill. 

Ldnerorelsen 
Sjalv ar jag mitt i centmm av lonerorel-
sen. Flera utsatta forhandllngsdagar har 
gift it t i l l procedurer och Postens "bud" 
har varit ganska diffusa i ord. V i for-
handlar om villkoren for arbetet inom 
Posten. Samtidigt fbrhandlar ombuds
man med Branschen for att komma 
overens om lonepaslaget. Dessa miste 

fbrhandlas samtidigt och under icke 
fredsplikt. Posten vi l l naturligtvis ha 
flexiblare regler och SEKO v i l l i t e rg i 
t i l l avtalsregler som fanns fore 1998. 
Detta eftersom Posten missbrukat det 
senaste avtalet. 

Inget att skryta med 
Attacken p i World Trade Center har 
just skett i skrivande stund. Massmedia 
ar som vantat fokuserat p i vilka som 
gjorde det och hur minga offer det blev. 
Sint saljer, men man miste ocksi friga 
sig vad som driver manniskor att delta-
ga i en sidan attack? Vad har fatt m i n -
niskor att med ett sidant hat utse USA 
t i l l miltavla? USA:s gorande och latan-
de i varlden i r inget som landet borde 
skryta med. Den forfattning som styr 
USA sedan 1776 ar fortfarande i bruk. 
Den anses som ett foredome fbr en 
demokrati. 

Stenaldern 
Sedan dess har man (i demokratins 
namn?) roffat i t sig Califomia, Texas 
etc. Man har anvant sig av slavar f r in 
Afrika och utovat etnisk rensning av 
indianer och man har tillsatt och avsatt 
ett antal diktatorer i demokratins namn. 
Vietnam Qnskade man "bomba tillbaka 
t i l l stenildem". Man har varit med om 
att manipulera regeringsmakten i Afg
hanistan, sjunma land som nu sags 
skydda den skyldige t i l l attacken i New 
York. Rekrytema t i l l vansinnesdiden 
som mot World Trade Center, hittar 
man ofta ibland de arabsprikiga lander-
na som ar annu mindre demokratiska an 
USA, for att inte saga diktaturer. Men 
USA har bidragit t i l l att sidana regimer 
sitter kvar for att sakra sitt oljebehov. 

P i nigot satt kanns det som nigot av 
USA:s upptradande i varldspolitiken 
slir tillbaka pa landet USA i och med 



ren77/na/FACKTUELLT 5/2001 Ledarsldan 

denna attack. Landet ar j u heller inte 
van vid att "kriget" fors inom landets 
granser. 

valfusk 
Man har ansett sig kunna anvanda hela 
varlden som sin marknad for sina fore-
tag och ideologi. Nu blir man utsatt pa 
hemmaplan, det har minga lander redan 
blivit p g a USA:s politik. Invinama i 
detta stora land borde nog fraga sig om 
president George W Bush har ratt nar 
han p is t i r att landet ar demokratins 
framste symbol? Som guvemor i Texas 
tvekade han inte att avratta utveckling-

^ s t o r d a . Valfusk misstanktes nar han 
olev president. V i l l aven paminna om 
det stenharda klimat mot fackforeningar 
i USA. Dar firms ingen valfrihet och 
man trakasseras nar man v i l l starta sada-

^ l a . For att inte tala om utnyttj ande av de 
illegala invandrama pa arbetsmarkna-
den. Nu forvantas hela varlden stalla 
upp fdr USA? 

Lagre pensioner 
Oavsett moraliska fragor i det som har 
hant kommer det att vara den lilla man-
niskan som t i l l slut kommer att sitta 
emellan. B l i inte forvanad om det kom
mer att bli storre slutenhet kring de 
beslutande for-
samlingama av 
sakerhetsskal, 
rantan kommer 

^ a t t ga upp, olje-
priset likasi och 
aktier kommer 
att sjunka sa att 
vara pensioner 

, ^ l i r lagre. Mak-
lama pa Man
hattan kommer 
att fortsatta att 
flytta pengar/aktier och darmed arbets-
tillfallen mellan lander, "business as 
usual". 

Micke Tall 

PS "Ett oga for ett oga gor t i l l slut hela 
varlden blind" - Mohandas Gandhi" DS 

Micke Tall dr ordforande i Klubb Arsta 

Offentligt mote 

Medborgarhuset 
Lordag 20 oktoberkl. 13.00 -16.00 

Privatiseringspolitilcenl 
Claes-Goran Thunberg - Kommunai Alvsborg 

Bengt LIndqvlst - f.d. sociaiminister 
Anna-Sara Sorsen - SSU Vasterbotten 

Oppen debatt 

Demonstration 17 november 
i Stockholm mot privatiseringarna 

Arr. SOS - Socialdemokrater for Offentlig Sektor 

Attraktiv arbetsplats 
• Pa central niva I Posten har ett 
projekt bedrlvits som berdr perso-
nalforsorjningen i Posten. Projek-
tets inriktning har varit p^ fragor 
som: Hur skall man framledes 
rekrytera och behalla persona! i 
Posten? Hur skall Posten lanse* 
ras i samheillet som en attraktiv 
arbetsplats? Man konstaterar att 
Posten inte gjort sig tiilrMckligt 
syniig I rekryteringssammanhang 
och att chefer har brustit i att in-
troducera ny personal pa ett bra 
satt. Vidare menar man att det Or 
viktigt att de som slutar far en bra 
avslutning, gam a med ettavslut-
ningssamtal. Kompetensutvecklig 
och arbetsmiljd uppm^rksammas 
ocksa som viktiga omraden for at^; 
skapa en attraktiv arbetsplats. I l 

V^r arbetsplats 
Hur ser det ut pa var arbetsplats? 
• Hur introduceras ny personal? 
Viiken installning till arbetsplat-' 
sen har man ndi? man siutar? 

• Hur inverkar arbetsmiljon pa 
uppfattningen om en attraktiv 
arbetsplats? Hur stor betydelse 
har ledningens insikter i sorte-
ringsarbetets art och riskerforatt 
utveckia en attraktivare arbets
plats? 
• Hur vasentligt ar det att alia vk-
gar tala oppet om brister i arbets-
miljoocharbetsklimat? 

BullerdSmpning 
Vad ar produktionspersonalen 
vSrd? 
Vad ar viktigare att satsa pengar 

pk? Arbetsmilj6f6rbattringar som 
texprofessioneii bullerdampning 
och tekniska hjaipmedel eller dyra 
kick-off pa rtyn och bonus m.m. for 
chefer? Personalens haisa och 
trivsei borde atminstone vara lika 
viktigt att satsa pk om man vill 
skapa en attraktiv arbetsplats. 

Susanne Halvardssori 
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verksamhetskommittens 
septembermote 
• SEKO:s fackliga verksamhet inom 
Posten Produktion (= brev- ocli paket-
naten) samordnas i vad som kallas 
Verksamhetskommittdn. Kommitt^n 
bestir av en ledamot frin varje termi
nal samt ledam5terna i Verksamhets-
ridet Verksamhetskommitt^n sam-
mantrader 3-4 ginger om iret. 

Vid sammantradet den 12-13 Sep
tember behandlades en rad aktuella 
frigor. Avtalsrorelsen fSrstis, men 
ocksi fortsattningen p i de 15 projek-
ten liksom arbetsmiljdfrigorna, alltid 
aktuella men akuta, kan man nSsta 
saga mot bakgrund av den kraftigt 
dkande sjukfrinvaron p i terminaler-
na. Aven Bo Alerfelt, chef f5r Posten 
Produktion och inbjuden til! kommit-
tens mdte, deltog i den diskussionen. 

Jan Ahman, som representerar Tom
teboda, rapporterar. 

"Maskinsakerhet" 
Posten Produktion har anstSllt en ingen-
jor, Kent Staaf, vars uppdrag litet tvety-
digt kallas for maskinsakerhet, men ska 
tolkas som manniskans sSkerhet vid mas-
kinarbete. Det innebar att han bl.a. arbetar 
med 

• arbetsmiljOkrav vid upphandlingar (bl.a. 
p i g i r en oversyn av PAB - Postens all-
minna bestimmelser) 
• riskbedomningar 
• mekaniska och elektriska risker 
• buUer och elektromagnetiska fait 
• ergonomiska principer vid maskinkon-
struktion. 

For narvarande ar han bl.a. engagerad i 
det utvecklingsarbete som p ig i r fbr att 
skapa en prototyp ti l l ny arbetsplats vid 
KSM. Tomtebodas KSM ska anvandas 
som "fdrsoksmaskin". (SEKO Tomteboda 
utgir ifrin - och jobbar for - att vi och 
berord personal blir engagerade i projek-
tet) 

Han understr5k de skaderisker som fmns 
nar man - vilket ar fallet med vira termi
naler - automatiserar en industri - men 
inte fiillt ut. 1 automatiseringen fbrsvinner 
minga arbetsuppgifter som i vissa fall var 
tunga och/eller enahanda - men samtidigt 

ingick i en naturlig rotation/variation 
mellan olika arbetsuppgifter. Aven om 
maskinema idag gor mycket av jobbet s i 
iterstir ett fital arbetsuppgifter, vilka, om 
man ensidigt och/eller i fbr linga pass 
utfbr bara nigon eller nigra av dem, 
snabbt kan leda ti l l skador. 

Han betonade ocksi att vi miste komma 
bort frin en instalhiing dar man "kor tills 
det gor ont" - d i ar det ofta fbr sent. V i 
miste inse att det kommer att gora ont om 
man inte i fbrvag vidtar ratt itgirder. 

Calopperande sjukfranvaro 
Jag har tidigare rapporterat om den aUt 
hogre sjukfrinvaron inom brev- och pa-
kematen. Milet fdr i r 2001 ar att sanka 
antalet sjukdagar per anstalld t i l l 26 da-
gar/ir - i verkligheten har vi s i h i r lingt 
sett en dkning till 34 dagar! 

Frigan diskuterades vid flera tillfUllen 
under mdtet, bl.a. i samband med Kent 
Stafs och Bo Alerfelts besdk. 

Statistiken visar p i ett enty-
digt samband mellan ilder och 
ling sjukfrinvaro, vilket sam
tidigt ar en fbrklaring ti l l var-
fbr vi p i Tomteboda ligger s i 
ilia t i l l ; vi har en extremt hOg 
medelilder. 

Kent Staf pipekade det 
skrammande i att vi aven 
bland 30-iringama ser en 
okande ling sjukfrinvaro och 
han vamade for den onda cir-
kel som uppstir nar minga p i 
en arbetsplats blir lingtids-
sjukskrivna eller bara klarar 
vissa jobb: d i f i r de ovriga en 
an tyngre belasming - med 
fdljd att de ocksi snart blir 
skadade. 
Aven Bo Alerfelt inser sakert 

dessa samband, men han hade 
ocksi ett annat recept. Han 
menade att man ska vara nogg-
rannare vid nyanstallningar 
och fSrsakra sig om att de s6-
kande har fysiska forutsatt-
ningar for att arbeta p i termi-
nalema. 1 fdrsta hand tankte 
han val d i p i paketterminaler-
na med deras arbetsmiljovidri-

ga lOslastningssystem (dar Posten f6 . 
skiter i fbrelaggandena frin Yrkesinspek-
tionen). 

Om man bortser frin Alerfelts i sam-
manhanget nigot udda synpimkter - som 
vackte starka reaktioner vid mdtet - och 
fbrsoker gOra en sammanfattning av var
for vi p i exempelvis Tomteboda har s i 
hOg lingtidsfrinvaro och hur vi kan mins-
ka den, kan man tanka sig fbljande: 

1. Arbetsrotationen och variationen miste 
sattas i centrum igen efter de fbrlorade i r 
som fbljt p i raserandet av det ur m i n g j 
aspekter geniala "burksystemet". 
2. Den exfrema ilderspyramiden kan vi 
inte gora s i mycket i t forrin vi bSrjar 
nyanstalla. 
3. Ett i alia avseenden aktivt rehabarbete 
bor vara en sjalvklarhet - jag har svirt att 
beddma om s i ar fallet idag. 

Det finns naturligtvis minga andra syn-

- S i liar stora lonert Sune Sjodin rapporterar fran 
avtalsrorelsen vid Ved<samtietskommittens mote. 
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punkter och fbrhoppningsvis kommer de 
fram i de projekt som nu p ig i r p i olika 
nivier inom Posten. 
Aven Verksamhetskommitten tillsatte en 

grupp som sirskilt ska arbeta med frigan 
infbr den ft)rtsatta behandlingen inom 
Prodsam (samverkansgruppen i Posten 
Produktion). Jan-Eric Rdnnqvist (Brev), 
Anita Johansson (Brev, Gdteborg samt 
Kvinnogruppen), Agnieszka Lipka (Paket, 
Tba) samt Goran Johansson (Paket, Ore-
bro) ingir i gruppen. 

Postakeriet 
Tomas Bostrom ar nyvald ordforande i 
Postikeriets Verksamhetskommitt6. Han 

^Sade inbjudits t i l l kommitten mot bak
grund av att Posten Produktion och termi-
nalema upphandlar alia transporter inom 
terminahiaten. Dar f i r Postikeriet vara 
med och bjuda, som vilket ikeri som 

^ l e l s t . 
Tomas Bostrom beskrev Postikeriets 

historia frin den Odesdigra dag 1989 nar 
Postens ledning deklarerade att ikeriet 
inte lingre ar en "strategisk resurs" for 
Posten. Det har varit minga turer sedan 
dess och just nu ar framtiden i n osikrare 
efter den nya organisation som fridde i 
kraft fbrra iret (och dar man over hela 
linjen bar skilt p i tjinstema och produk-
tionen av dem; detta fbr att i fbrlangning-
en kunna satta allt under upphandling!). 
Fbr narvarande p ig i r en ny upphandling 

av transportema fr.o.m. den 1 oktober i i r . 
"Vi kommer att spara 10 miljoner", sett ur 
Bo Alerfelts synvinkel. "Vi riskerar att 

^^|appa 25 procent av uppdragen", sade 
Fomas Bosfrbm. 

Yrkeskonferens med Posten 
Den 3 oktober hills en endags gemensam 

/^rkeskonferens med arbetsgivaren inom 
Posten Produktion. Aven Grabe och affar-
senhetschefema deltar under en del av 
motet. 

Pi dagordn ingen stir dels framtidsfrigor 
fbr Posten Produktion, dels fbrhillandet 
mellan samverkan och det ROS-system 
som ledningen inom Brevnitet anvander. 

Kompetensutveckling 
Heinz Grentzelius och Lage B i i t h ingir i 
ett projekt fbr teknik och produktion som 
Lena Lundgren har bestallt. Ska vara klart 
i december i i r . 

Konstaterades ocksi att Alerfelt frots det 
inskrankta svaret vid kommittembtet fbrra 
hbsten senare har skrivit in kompeten-

De 15 f drstudierna 
har krympt till tio 
• Fbrstudierna har nu overgitt i ett 
tiotal projekt, vilka startar sitt arbe-
te omgiende och ska limna slutrap-
porter den 1 december. I februari 
2002 tas sedan beslut om fortsatt 
arfoete. 

Litet ovantat prioriteras t v i nya delprojekt, 
0-2 respektive Bos, vilka - i kiartext -
vrider p i tjanstema s i att 0-2 blir stan-
dardtjanst, 0-3 (eller t.o.m. 0-5) ligprisva-
rianten och ovemattbefordran nigonting 
exklusivt. 

• Delprojekt 0-2 ska utreda "0-2 befor-
dran med precision i utdelning" som stan-
dardtjanst. 

• Delprojekt Bas ska utreda dels 0-3 fbr 
sandningar med precision i utdelning, dels 
0-1 fbr enstaka forsandelser men ocksi 
som tillaggstjanst for sandningar. 

"Precision i utdelning" innebar att kunden 
bestammer exakt viiken dag man vill ha en 
viss fbrsandelse utdelad och sedan iSmnar 
man in den antingen t v i (0-2) eller tre (0-
3) dagar fbre. 

Omregleringspolitik 
Utredningar av det hSr slaget kan knappast 
ses som "ncrmala" rationaliseringsitgarder 
inom terminalnatet utan har handlar det 
om mer grundlaggande frigor. De styrs, 
som Bo Alerfelt pipekade, inte bara av 
egna beslut utan ocksa vad andra inom 
Posten och utanfor Posten - politiker och 
iagstiflare t.ex. - tycker. 

I sjalva verket ar vi nu inne p i de yttersta 
konsekvensema av omregleringspolitiken. 
Det fmns darfbr starka tvivel p i att detta Sr 
genomfbrbara projekt - de skulle vara 
politiskt omojiiga. Fbr min del delar jag 
tyvarr inte den uppfattningen. Den sittande 
regeringen liksom ovriga tankbarakombi-
nationer bar inga skrupler nar det galler att 
med omregleringens hjalp fbrstOra vare sig 
post-, tele eller elservicen - och villkoren 
fbr dem som gbr jobbet - i det har landet. 

Skavsta avskrivs 
De ovriga delprojekten var de vantade: 
• Arlanda. For det forsta kan vi konstatera 
att de ovriga strukturprojekten (Smiland 
och Vastsverige) lagts p i hyllan. Nar det 
galler Arlanda har man bl.a. insett att det 
ar dyrt att bygga dSrute. Vidare skapar de 

t v i huvudprojekten osakerhet om det 
framtidabehovet av flyg fbr inrikesposten. 
Huvudspiret idag ar darfbr att utreda 
Utrikes och HUBtens framtida placering 
(avtalen Ibper ut 2004 respektive 2005). 
• Skavsta. En snabbutredning gors och 
darefter avskrivs Skavstaaltemativet. De 
lagre markprisema vid Skavsta och stats-
minister Perssons stbd till flygplatsen 
uppvager inte alia nackdelar, bl.a. langre 
transporter till och frin de dominerande 
Stockholmsterminalema. Dessutom fmns 
det frigetecken om Skavsta i fbrhillande 
till Vasteris flygplats, som ocksi kan vara 
ett altemativ, om man nu behover ett si
dant. 

KSM Ska f yi las 
• ePP. Innebar att man senast den 1 no
vember ska fbija det ursprungliga koncep-
tet, vilket innebar att ePP-nodema sorterar 
ut p i s i minga positioner som mbjligt och 
levererar direkt till utdelningskontoren. 
• Bulk Samordnad transportstyming av 
tungt gods mellan brev- och paketaaten, 
Postikeriet samt HIT. 
• Klump/paket. KSM:ama ska iyllas upp 
i fbrsta hand. Faketsorteringsmaskinen p i 
Tomteboda anvands fbr sortering av tid-
ningsbuntar och tung klump. 
• Ekonomibrev. Fas 1 Innebar andringar 
i Norrlandstrafiken. Berbrs ju ocksi av 
Bas- och 0-2 projekten. 
• Nyckeltalen. En arbetsgrupp arbetar 
vidare i syfle att fS ner kostnadema (pi de 
terminaler som visar diliga nyckeltal). 
• Gruppreklamen. Ska fbrutsittningslOst 
utreda var man skulle laggagruppreklam-
scentralema om man fick tanka belt nytt. 

SEKO-deltagare 
SEKO kommer att vara representerat i 
nigra av projekten: 

• Klump/paket - Agnieszka Lipka 
• Arlanda - Hikan Hammarstrom 
• Ekonomibreven - Kenneth Petersson 
• CRM - Heinz Grentzelius. 

Bland de projekt som inte finns med, kan 
noteras att den maskinella finstallningen 
har skrin lagts tills vidare. 

Jan Ahman 
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sutveckling i Produktions verksamhets-
plan. 

Alf Melistrom 
AlfMelistrom, facklig samordnare i Kon-
cemridet gav en expos6 Over laget i Pos
ten samt SEKO:s uppgifter i dag. 
Samma frigor behandlas i intervjun med 

Ake Kihlberg, ordforande i Koncemridet, 
p i annan plats i tidningen. 

BO Alerfelt 
Efter Mellsfrdm var det dags fdr Alerfelt. 

Utover det som refereras p i annan plats 
sades bl.a. fbljande. 

Aven Alerfelt kommenterade fftrstis 
resultatet, dar han sarskilt oroade sig over 
de vikande volymema Over hela Europa. 
Daremot gladdes han i t att Posten Pro
duktion sammantaget s i hir lingt visar 
ett battre resultat an planerat (Brev visar 
lagre kostaader an budget medan paketen 
ligger nigot hOgre). 

Nar det galler "resan framat", som han 
uttryckte det, sig han fbljande: 

• V i kan knappast rakna med dkande 
volymer 
• Verksamheten i Posten krymper nar 
Postgirot mm fbrsvinner 
• Administrationen miste anpassas daref
ter. Alerfelt har tillsammans med Mats 
Engstrand Grabes uppdrag att fbrbatfra 
konkurrenskraften inom administrationen. 
• Aven fastighetsbestindet och lokalytor-

na miste anpassas - ett arbete som p ig i r 
("lokaljakten") 
• " 15-projekten" ska bidra ti l l rationalise
ringar 

Alerfelt konstaterade ocksi att vi har 25 
sorteringsmaskiner som inom kort faller 
fbr ildersstrecket. Fbre de senaste bespa-
ringsprogrammen var det tinkt att tio 
maskiner skulle ersattas redan i i r ; nu 
skjuts denna investering t i l l nasta i r . 

Betraffande den stora paketsortering-
smaskinen p i Tomteboda s i miste nigon
ting gbras. Han bedbmde det som ogbrligt 
att plocka ner hela maskinen i ett svep, 
istallet kommer troligen delar att bytas ut 
vartefter. Det innebar samtidigt ett svar p i 
frigan huruvida Logistik blir kvar p i 
Tomteboda eller ej. 

60 ars pensionsalder for tek
niker 
Kennet Peterson redogjorde fbr den tolk-
ningstvist som SEKO nyligen vunnit 
angiende teknikemas pensionsilder. 
Posten havdade att samtliga tekniker ska 

ha 65 i r som pensionsilder. Efter tviste-
fbrhandling blev resultatet att de tekniker 
som tidigare varit R-tj&nsteman oc/t som 
beltallit teknikerjobbet f i r behilla 60 i r 
som pensionsilder. 

Avtalsrorelsen 
Sune Sjbdin och Erik Charlesson lamnade 
en fbredbmligt utfbrlig rapport om fbr-

handlingslaget. 
I en skala p i 1 - 10 bedbmde Sune att 

fbrhandlingar fbr dagen befaim sig i ett 
lage p i 2,5. 
SEKO:s yrkanden mot Bransch Kommu-

nikation och mot Posten har publicerats 
p i annat h i l l . 

Fbrhandlingama hade pibbijats pi 
branschnivi men ajouraerats i awaktan 
pi att de postlokala fbrhandlingama ska 
Ibsa de postspecifika frigoma. Fbrhand
lingama mot Posten fortsatter den 18 och 
21 September och darefter mot branschen 
den 25-26/9. 

Avsikten ar att om det inte g i r att kom
ma bverens med Posten utan fredsplikt 
kunna fbra upp iven dessa fbrhandlin^^ 
p i branschnivi. 

Utfbrligare information och kommenta-
rer om avtalsliget - i den min sidana kan 
ges - publiceras pi annan plats i Facktu
ellt. ^ 

Kvinnogruppen 
Gerd Karlsson och Helen Persson infor-
merade om att kvinnogruppen planerar ett 
mbte i november, fbre Verksamhetskom
mittens mbte. 

Integration 
Gerardo Berrios frin Tomteboda hade 
inbjudits fbr att informera om sitt och 
Stockholmsterminalemas arbete med 
integrationsfrigoma. 

Han inledde med en historisk bversikt av 
det arbete som inleddes med LO-kongres-
sens beslut 1996. Han redogjorde ocksi 
fbr den "mingfaldsplan" som bide Ami-
och Tomteboda upprattat och som inia 
hiller en jimstalldhetsplan och en integra-
tionsplan. Integrationsplanen innehiller i 
i r sprikundervisning och utbildning fbr 
chefer och lagledare. SEKO hade ocl(|x 
krivt mentorprojekt och praktikarbeo;, 
men detta fick vi inte med i i r . 

Kommitten beslbt att de klubbar som vill 
anlita Gerardo vid mbten etc kan gbra det 
p i kommittens bekostnad. 

PO Brandeker informerade ocksi att ridet 
har bokat en t r i f f med Produktions perso-
nalchef, dar Gerardo ska medverka. 

Arbetsmiljocertifiering 
Jan-Eric Rbnnqvist rapporterade att arbe
tet med att arbetsmiljbcertifiera hela Brev-
natet startade i augusti och ska vara klart 
i mars nasta i r . Paket har redan certifierat 
Tomteboda, Torsvik samthuvudkontoret. 

/ framre raden: Torsten Andersson, Alvesta, ocl) Ulf Norman, Kadstad. 
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Certifieringen kretsar kring 48 nyckelak-
tiviteter. Projektledare Sr Tommy Rolin; 
Jan-Eric Rdnnqvist frin Verksamhetsridet 
ingir i styrgruppen. Projektet har delat 
upp sig i fre team, dir vi kan konstatera 
att Tomtebodas HSO Lasse Ldvlie leder 
ett av teamen (Mitt). Varje terminal deltar 
i nigot av teamen. 

An s i linge ar man iime i en invente-
ringsfas. 

Syftet med projektet i r att fdrbitfra det 
interna arbetsmilj6a/-/»e/er och batfre leva 
upp t i l l de gamla kraven om intemkon-
troll. Certifieringen kan alltsi sigas vara 
en metod - eller hjalpreda - for att arbeta 
med arbetsmiljon, ungefar s i som ISO:na 

1 ^ ar metoder/hjapredor fbr att arbeta med 
kvalitet och miijb. 

Gruppreklamen 
Kenneth Peterson informerade om senaste 
nytt. Utbver det som fmns att lasa i sars-
kild artikel i detta nummer av FacktueUt 
redovisade Kenneth bakgrunden t i l l att 
SEKO godkint en ljudnivi som uppgir 
till 80 dB vid en kapacitet p i 9.000 fbr-
sindelser i timmen. 

PAB anger en hbgsta ljudnivi p i 72 dB. 

85 dB ar standard fbr denna typ av maski
ner i resten av varlden - det var ocksi den 
n iv i som Posten frin bbrjan ville ha. Efter 
fbrhandlingar blev resultat de 80 dB, som 
galler fbr de maskiner som hittills har 
kbpts. Samtidigt har Posten lovat att nir 
maskinema ar pi plats fortsatta att arbeta 
med ljudnivin fbr att fbrsbka komma ner 
mot 72 dB. 

Mera teknik 
• Kenneth Petersson rapporterade vidare 
att ett nytt koncept med en gemensam 
anlaggning fbr OCR/VCS, oberoende av 
maskintyp, eventuellt ska testas pi Tom
teboda. 

• Samtidigt som svenska Posten fbr 
tillfallet - och klokt nog, verkar det som -
lagt den maskinella finstallningen pi is 
arbetar olika maskinleveratorer med nya 
koncept dir man ocksi fmstaller storbre-
ven och t.o.m. smi- och stora brev t i l l 
sammans. Allt ar dock prototyper (om ens 
det) an s i lange. 

SEKO fick i i r som fbrsta och enda 
fackliga organisation hittills mbjlighet att 
delta vid den intemationella postala tek-

nikmassan i Paris. Dar rapporterades bl.a. 
att den tyska Posten har bekymmer med 
sin maskinella fmstallning av smibrev -
bland annat kriver den mer personal och 
ger mer reject an vad de tankt sig. En 
utfbrligare rapport kommer i nasta num
mer av Facktuellt. 

• Det svenska projektet att rita p i en 
helautomatisk brevterminal arbetar vidare 
- men nu har 
man spolat 
klumpen och 
g rupprek la 
men. 

• Siemens 
projekterar ett 
helautomatiskt 
sorteringssys-
tem fbr smi
brev (andra 
leverantbrer lanserar 
storbrev). 

motsvarande fbr 

Jan Altman 

Jan Ahman dr sekreterare i Klubb Tomteboda 
och redaktor for Facktuellt. 

Utfall 2001, ackumulerat tom augusti, ore/forsandelse. 

Temiinal Personal Lokaler Transporter Ovriga 
sakkostn 

Kept prod K6pt adm Avskrlv-
ningar 

SUMMA 
KOSTN 

Tba 37,46 10,18 4,74 4,18 7,71 0,58 4,25 69,10 

UmeS 22,85 4,72 21,24 2,49 8,35 0,58 3,69 63,92 

Gbg 33,04 5,58 5,87 2,76 7,20 0,43 3,71 58,59 

24,57 4,55 9,23 2,64 7,12 0,39 3,84 52.24 

Nrkp 20,42 5,94 10,28 2,68 7,69 0,26 3,47 50,74 

Vis 21,62 7,01 6,39 2,43 8,10 0,34 4,74 50,63 

Ndssj5 23,82 2,64 10,23 2,10 7,42 0,32 3,99 50,58 

Alvesta 21,59 3,90 10,73 2,34 8,25 0,34 3,41 50,56 

Malma 19,98 6,41 8,28 3,44 7,98 0,44 4,02 50,55 

Svl 24,89 3,26 12,25 2,05 5,47 0,29 3,42 50,52 

Arsta 28,90 4,87 2,19 4,16 5,63 0,53 4,00 50,28 

Karlstad 30.28 3,15 5,94 2,34 3,48 0,36 4,28 49,83 

Uppsala 22,91 2,56 8,04 2,24 8,70 0,41 3,56 48,42 

I) = Snitt exklusive Tomteboda. 
Tomtebodas mal for ar 2001 ar att i december ha kommit ner till 67 ore/forsandelse ackumulerat. 
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Gruppreklamsbladnmgen 

Maskinkopet fulif djs 
• Har kommer snabbinfo om vad som ar 
aktuellt inom GRM ur centralt perspektiv. 

De fem maskiner som finns ute p i Grupp-
centralema i Visteris, GOteborg, Nassjd, 
NorrkOping och Malmo ar p i god v ig att 
bli godkanda just nu. Vasterismaskinen ar 
slutbesiktigad och godkandes den 5/9. Nu 
ska resterande slutbesiktigas i fbljande 
ordning: Gbteborg och Nassjb den 20/9. 
Norrkbping den 21 /9 och slutligen Mahnb 
den 25/9. 

Nya maskiner 
Nu har sparren slappt fbr nyinvesteringar 
i nya maskiner och fbrfrigningsunderlag 
ar p i v ig ut fbr nyanskaffhing av minst 8 
nya maskiner, det kan bli fler. Minadema 
oktober och november kommer att bli 
utvirderingsminader av det material som 
kommer in fbr att darefter i basta fall 
kunna lamna ivag bestalhiing av nya 
maskiner. Kenneth Petersson och Heinz 
Grenzelius kommer att ingi i projektgrup-
pen som ska arbeta fram bestallningen. 

Mikael Karlsson ska nu se over produkt-
villkoren fbr Postens rakning. 

Kompletteringsmaskiner av mindre stor-
lek fmns i dagslaget inte med i denna 
grupps arbete men att det behbvs en bver-
syn aven inom detta omride framgir med 
all tydlighet av fbljande sammanstillning. 

48 maskiner 
Brev riksnatet har idag 48 bladningsmas-
kiner av market Espeer p i vira gruppre-
klamcenfraler. Maskinema kbptes in 
1994-97 av Brev regionema. Med de 
fbmtsatmingar som var, beraknades den 
tekniska livslangden t i l l 7-8 milj. lagg. 

Bladningsmaskinema har idag produce-
rat mellan 5-20 miljoner lagg med en 
irsproduktion takt p i 4-5 milj . Ligg. 

P i uppdrag har Insert gjort en bedbm-
ning av maskinemas status, klassade i A,B 
och C. A= bra status B= medel och C= 
bbr skrotas. 

Enligt denna bedbmning har vi 9 st A 
maskiner, 28 B maskiner och 11 st C 
maskiner. 

Frin en fortfarande varm solstol bar nere 
nira kontinenten. 

Kenneth Petersson 

GRMC Volymfor-
andr % 
jan-jul 
2000-2001 

Prod. 
kostnad 
bre/fbrs 

Maimb + 45,2 13,26 

Alvesta + 20,6 9,97 

Norrkbping + 18,4 9,77 

Umea + 10,3 10,20 

Gbteborg + 10,0 11,67 

Stockholm + 8,5 14,12 

Karlstad + 7,2 11,87 

Nassjb + 2,2 10,17 

Uppsala + 1,8 9,85 

Sundsvall - 1,0 10,24 

Vasteras -5,8 10,05 

TOTALT +12,5 11,63 

Kenneth Petersson ar ledamot av 
SEKO:s VedKsamhetsrad inom Pos
ten Produktion. 

I Stockholm arbladningen av grupp
reklamen utiagd pa en entreprendr, 
IKAB, med lokaler i VSstberga. Tom
teboda harnagra personer anstallda 
i Vastberga, med ansvar for kvalitet, 
kundkontakter, etc. 

Se ocksa rappoden fran Ved<sam-
hetskommitt^ns mdte. 

Facktuellt -
ledande 

postfackfig 
tidning 

Arstaroster 

Gill Pulsto, maskinope-
rator, Sma/C5 

Har du markt av chefsbytet? 
~ Troels verkar mera mansklig 
och han ar latt att prata med. 
Nu blir inte folk nervosa, nSr 
chefen gar forbi. E n trevlig 
rokare! 

Storsta arbetsmiljdproble-
met? f 
~ For tillfallet ar det slipningen ~ 
av golven som irriterar. Och vi 
maste fortfarande dra mycket 
vagnar - truckforarna far inte ^ 
kora in bland maskinema. J a g ' 
besvaras inte av bullret och 
inte heller av golven s a det 
storsta problemet ar nog den 
daliga luften vid FSM:arna. 

Ar du ndjd med semestern? 
- Perfekt! Vi tillbringade den i 
vart nykopta torp utanfor Eksjo 
i Smaland, min morfar kom 
darifran. Ligger avsides och 
utan el och vatten! 

Janne Gebring/ 
Janne Ahman 
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Skattereduktion 
pa fackavgiften 
• Medlemsavgiften i facket bestir av t v i 
delar: en del som gir t i l l A-kassan och en 
del t i l l facket. F6r v i r del betalar vi f n. 90 
kr/min i s.k. egenavgift t i l l A-kassan och 
resterande del - som varierar beroende p i 
inkomst - t i l l SEKO (ftirbund - avdehiing 
- klubb). 

A-kasseavgiften har sedan tidigare varit 
avdragsgill - men bara den del som t i l l 
sammans med ev. dvriga avdragsgilla 
kostnader dverstigit 1.000 kronor/ir. 
Eftersom A-kasseavgiften ftirra iret upp-
gick t i l l 960 kr och de fiesta av oss inte 
haft nigot annat att dra av under "Ovriga 
kostaader", s i har avdraget saknat bety
delse for minga. 

Reduktion fr.o.m. 2002 
I budgetpropositionen fbreslir regeringen, 
vinstem och miljOpartiet en skattereduk
tion for de avgifter som betalas fr.o.m. i r 
2002. 

Forslaget iimebir en skattereduktion p i 
25 procent av den del av avgiften som gir 
t i l l facket och 40 procent av den del vi 
betalar t i l l A-kassan. 
Effektema fbr v i r del framgir av vidsti-

ende tabell. 
Regeringen iterkommer under hbsten 

med en proposition, bl.a. hur det rent 
tekniskt ska g i t i l l . 

Jan Ahman 

Avgifts- Avgift 2001 Skatten Nettoavgift 
klass Lon Imin reduceras med 

3 0 - 5000 126 45 81 
4 5001 - 7000 156 53 103 
5 70001 - 9000 191 61 130 
6 9001 -11000 221 69 152 
7 11001 -14000 256 78 178 
8 14001 -17000 296 88 208 
9 17001 - 306 90 216 

Insandare: 
Bra och rattvis Ion 
Nu har Idnefdrhandlingarna kom
mit igang igen och en ny diskus-
sion har borjat. 

For att komma pa en niva I den
na diskussion som skall fungera 
for alia s a bor vi bdrja tanka I 
Hur mycket behovs for att leva 
ett anstandigt iiv i pengar i dag 
for en ensamstaende. Eftersom 
vi vet att det ar en katastrof for 
den ensamstaende nSr det blir 
en kostnadshojning pa ett par 
kronor. 

20.000kr/man 
Ddrfor tycker jag att en minimi-
Ion for en heltidsarbetande skall 

ligga pa 20.000 kr. 
Jag vill att ni som tycker nigot 

annat eller har samma astkt 
skicka ett E-Mail till 
oriexaf^tytelia.com eller skriv 
n^gra rader och Idmna dem i ett 
brev till T t C (radion biltranspor-
ten A R S T A ) . Fraga en chauffor 
om vagen. 

Vi pa biltransporten far ett besok 
under September frin v i r a fackli
ga fSretradare dSr vi kan ta upp 
diskussionen om rattvis Ion. 

Karl-Axel Lindkvist 
Arsta Biltransporten 

Arstaroster 

Margareta S i m o n s e n , 
S tora /K lump, i Posten s e d a n 
1972. 

Markt av chefsbytet? 
- TrulsenI Hipp som happ sa 
st i r han ar! Han ar trevlig, tyck
er jag. Det bOrjar fungera battre 
pd terminalen. Manga projekt 
pa geing, men allt miste ta sin 
tid. 

Storsta arbetsmiljoprobie-
met? 
- Inte sa vansinnigt trevliga 
lokaler! Man har ingen dverblick 
har, till exempel vet man inte 
hur mycket post man har kvar. 
Och bullret ar besvarande. 

Ndjd med semeste rn? 
- Gama fyra veckortill! Jag har 
haft sex veckor sammanlagt 
och haisat pa siakten i Vasa i 
Finland. Min mamma kommer 
fran Osterbotten. Fast egentli
gen ar jag en sadan dar som 
borjar kiattra pa vaggarna efter 
tva veckor ledigt - man ar van 
att jobba anda sedan man var 
liten! 

Jan Gebrlng/Jan Ahman 
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Partihalissparet fyller 1 itr 

Posten kan skickas 
med tag! 
• Partihallama (spiret)! Ett stalle som 
vid flera tillftllen har stdtts och bldtts i 
derma tidning fyller 1 ir! 

Man kan bara konstatera att det ar det 
alba basta stallet att omlasta ank/avg A-
post som skickas med t ig . 

Visst har det mider iret furmits problem 
och kontroverser, avseende terminal och 
personalens val och ve'. 

Visst bar SJ bmstit i sin tidshillning! 
Minns du, snOstormen i februari? 
Men minus du ocksi, de varma ljusa 

sommamattema! 
Visst har vadrets makter varit omvaxlan-
de. 

Mer an garna 
Men! Visst fmns det personal som mer an 
gama vil l jobba nigra timmar pi spiret! 

Visst har SJ under senare tid kommit 
tillratta med sina fbrseningar! 

Visst kommer val Seko att medverka t i l l 
att de som "dubbelarbetar", bide sorterar 
och jobbar med t ig , f i r en "bra bonus" i 
irets lonefbrhandling? 

Visst bar vi f i t t en ganska stadig volym 
av ank/avg lastbarare! "Man vet vad som 
ska skickas och man vet vad som f i r " 

Men, vet Du som jobbar i terminalema 
Tba/Arsta, vad som egentligen ankommer 
med A-tigen? Normalt si innehiller bida 

Partihallama en sommamatt fdr ett i r sedan. Ubbe Nygren rattar trucken. 

tigen, frin Gdteborg och Malmd, tillsam
mans fbljande: 

• Ca 130 lastbarare post till Arsta, inkl 
Vardet. 
• Ca 50 lastbarare t i l l Tba, inkl Girot. 
• Ca 30 lastbarare t i l l Arlanda utrikes. 
• Ca 60 lastbarare B-post t i l l Arsta. 
• Ca 50 lastbarare tomgods. 

Samt di och di fbrsenad post t i l l b.la. 
Uppsala, vasteris m.m. Personalen pi 
spiret har t i l l sin hjalp 3 gaffeltmckar. 

Ekonomibrevstagen 
I och med att Ekonomibrevtigen pi Tba 
kom t i l l , s i kan man saga att cirkeln ar 
sluten. Posten har skapat ett modemt och 
miljbvanligt transportsatt. Vad som nu 
iterstir ar val i princip att fbra bver si 
mycket A-post som mbjligt frin flyget t i l l 
tigen. Fbr fakta i r att tigposten nir termi
nal nastan lika fort som flygets. 

En tankestallare man d i fir. Varfbr 
bygga en Arlandaterminal av stora mitt, 
nir Posten kan skickas med tig? 

Anders Johansson 

f 

Arstanotiser 
Biltransportens 
Arbetsmiljorond 
Resultatet av arbetsmiljbronden i r nu 
klart. En hel del frigor har stillts som 
ska/bbr itgirdas. 

Bland annat s i har lastplatsema kol-
lats extra noga. Tomtebodas Hbgfra-
fikkaj har fi t t en hel del kritik ur 
chauffbrssynpunkt. T ex rbkning p i 
kaj. D i l ig stidning. Backlinjer! 

Dessa punkter har redan itgirdats 
vilket ar bra. 

Portar, vadertatning, fSllbord ar av 
ganska di l ig kvalitet som bbr itgar-
das. Kbrbanan av asfalt har p i flera 
stallen satt sig, vilket medfbr felaktig 
luming av bil eller slip. Ur arbetsmi-
Ijbsynpunkt s i ar det ganska anstrang-
ande att lossa t ex ett slap, nar man ar 
tvungen att dra lastbarama uppfbr! 

Nytt lunchrum 
Biltransportens lunchrum p i Dil-kajen 
ska rivas. Dirfbr ska ett nytt lunchrum 
iordningsstallas dar Tranportansvari-
ga idag sitter ( p i hbmet av Dilen). 
Flyttoing beriknas ske under hbsten. 

Ny bil 
En ny dragbil ar bestallt. Fbr leverans 
under november. Det ar en Volvo F12 
p i 380 hk, 18 pall. Ur arbetsmiljbsyn-
punkt, s i kan det kan vara bra att ha 
en bil med lite battre styrka i , nar vin-
tem snart gbr sitt intig. 

Rikslagret ^ 
Har Arsta-terminalen fbrlorat Rikslag
ret fbr tomgods i Vastberga? Det ver
kar si. Tomteboda kommer att beman-
na upp tomgodslagret och nuvarande 
personal kommer att iterbbrdas till 
Arsta-terminalen. 

Vi f i r val hoppas att den nya persona
len har lika hbg kvalitet som nuvaran
de, s i att vira kunder extern/intern 
inte drabbas. 

Anders Johansson 
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Arstaterminalen: 

Storsatsning 
pa rehabilitering 
• Under mSnga i r har rehabilitering-
sarbetet kommit p i undantag och det 
har fatt stora konsekvenser for bide 
arbetsgivare och arbetstagare. Arbetet 
har left t i l l att man visserligen haft reha-
biliteringstraffar men inte haft nigon 
kontinuerlig uppfoljning av dessa vilket 
har gjort att mycket gift i s t i . 

Manga langtidssjuka har upplevt det 
som att ingen bryr sig om dem och det 
har dessvarre stamt i vissa fall och allt 
eftersom tiden g i r har v i fatt ett allt 
storre antal manniskor som behover stdd 
och hjalp for att kunna g i vidare. 

Komma ikapp 
Darfbr ar det gladjande att Arstatermi
nalen inom en snar framtid kommer att 
gbra en storsatsning pa detta omride. 
Posten kommer att anlita ett foretag som 
skall fblja upp alia anstallda som har 
varit frinvarande mer an 90 dagar och 
se t i l l att det fmns flillstandiga utred
ningar p i dessa. 

Ett viktigt skal t i l l att man gor denna 
inventering ar att man v i l l komma ikapp 
med det forsummade rehabiliteringsar-
betet och kan satsa p i forebyggande 

• Som skyddsombud ar |ag ar-
betsmiijoansvarig och rehaban~ 
svartg inom sektionen. VI har 
stora problem med allt mera tra-
flkstress just p i grund av att vi 
ar beroende av trafikmiljdn I 
Stockholm. Arbetet blir mer och 
mer slitsamt och tungt pa grund 
av blockerade lastzoner felaktiga 
nybyggnader och ombyggnader. 
F6r fick vi vara med om utforma 
lastbryggor, eller om ej i alia fall 
sMga v i r mening . Detta har i 
stort sett upphdrt. Antalet arbet-
sskador visar en tendens att sta-
digt oka , jag blir mer orolig over 

itgarder. 

Mikropauser 
Satsningar som ar aktuella inom fris-
kvirden ar att man utvecklar systemet 
med mikropauser och vidare kommer 
man att gbra en forsbksverksamhet med 
att erbjuda personalen en halsotest och 
dar kommer man att erbjuda de med de 
samsta vardena att under en period fa 
trana p i arbetstid med r i d och tips. 

Om fbrsbksverksamheten faller ut p i 
ett bra satt kommer man att genomfora 
detta p i hela terminalen. 

Arbetsvariation 
Dessa friskvardsaktiviteter tycker jag ar 
bra exempel p i forebyggande verksam
het som fbrhoppningsvis kommer att 
minska lingtidssjukskrivningama. 

Andra faktorer som ar viktiga i sam-
manhanget ar ocksi att v i f i r en sa bra 
arbetsmiljb som mojligt och aven en 
arbetsorganisation som ger storre mbj
lighet t i l l arbetsvariation. 

Owe Olausson 
Rehabansvarig - SEKO Klubb Arsta 

den 6kade kostnadsjakten som 
gar utover arbetsmiljon, ett fult 
ord inom posten. 

Manga chauffdrer reagerar pa 
att de har 40 timmars arbet-
svecka , medan ovriga inom ter
minal har 39 timmars arbet-
svecka . Om man jobbar 4 tim
mar langre borde I5nen vara 
hogre med tanke pa allt ansvar 
man har som chauffdr vilket 
knappast marks i lonekuvertet. 

Jan Sandin 
Skyddsombud Biltransporten 

Arsta 

Lars Ake "Skogis" Skogsjd, 
Stora/Klump, avgiiende kajen. 

Har du mSrkt av chefsbytet? 
~ Nye chefen har inte synts t i l l s i 
mycket p i kajen men jag pratade med 
honom en ging fbr t v i veckor sedan -
men ingen fbrandring har skett!. H i r 
fungerar det inte! Lisaraa i ALAma i r 
undermiliga, 20-25 procent av alia 
lidor g i r fel och det blir bara samre 
och simre. V i f i r en massa tunga lyft 
som sliter p i ryggen. Dessutom finns 
det fbr litet kunskap p i andra enheter, 
man lastar fel och fbr mycket i lidoma 
och sedan f i r vi problem. AL An klarar 
inte av att det t i l l exempel sticker upp 
brev i en lida! 

V i i r missnbjda och kriver att det 
ska hinda nigot - skriv det! 

Ndjd med semestern? 
~ Mycket! Jag iker alltid t i l l Mallorca, 
52:a gingen i i r tror jag. Sedan var jag 
p i Vistkusten ocksi, min tjej kommer 
firin Gbteborg. 
Vad rekommenderar du pa Mal-
l is? 
~ Palma Nova om man i r ute efter 
hi l l iging, fbr alia ildrar! Alcudia fbr 
bamfamiljen. Annars kan man hyra bil 
och ika runt, det finns mycket mer att 
titta p i i n man kanske tror, Mallorca 
har en gammal kulmr. De t v i sista 
veckoma i maj i r som fmast, tycker 
jag. 

Janne Gebring/Janne Ahman 
V y 

Varfor 40-timmarsvecka?! 
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Intervju med Ake Kihlberg: 

"Vi ska ta tillbaka arbetsplatserna" 
• Posten visade ett orovickande diligt 
resultat f6r forsta halviret. Enligt Gra
be beror det fr.a. p i lagre volymer i n 
beriknat och kostnadema fSr intro-
duktionen av nya Serviceniitet. Ar det 
ocksi din beddmning? 
~ Jag anser att man ska tona ner betydel-
sen av volymminskningama. Det i r fel att 
saga att de kom som en dverraskning. V i 
har sett trenden en langre tid. Det ar ocksi 
s i att fbrra iret var mycket bra tack vare 
Telia-mtroduktionen och premiepensio-
nema som gav stora volymer fbr Posten. 
Om man ser volymminskningen frin 
ledningens synpunkt, som blist upp prog-
noser om intaktsbkningar, nigot som vi 
frin SEKO vamat fbr, ar det naUirligtvis 
bekymmersamt. 

Istallet ar det den diliga kontrollen av 
kosmadema, som drar ner resultatet. Det 
galler det nya Servicenatet men framfbr 
alU koncemprojekten dar man har haft en 
dil ig kostaadskontroll. Man har inte hel
ler fitt ut de resultat av projekten, som 
man riknat med. 

Sedan ar det ocksi s i att kassaservicen 
hela tiden kostar pengar. Det kostar att 
bygga upp ett nytt separat n i t och det ar 
Ibpande kosmader. Posten f i r 200 miljo
ner per i r frin staten fbr kassaservicen, 
men den kostar 600-700 miljoner. Vi f i r 
se vad som stir i hbstens budgetproposi-
tion. Jag ar inte alltfbr optimistisk, men 
hoppas att det itminstone ska bli ett visst 
tillskott utbver de 200 miljonema. 

Bide Grabe och Rosengren har skbtt 
kassaaffiren diligt. Grabe trodde sig ha 
fria bander att enbart satsa p i brev och 
paket, men fick infbr opinionstrycket 
baklaxa av Rosengren. Agaren och led
ningen fbr Posten miste bli battre p i att 
tala samma sprik! 

Sammanfattaingsvis kan man siga att 
kosmadema bkar, men inte intaktema. 
Darfbr fmns en osakerhet i hela fbretaget 
vart vi ar p i vag nar ideema om nya pro-
dukter inte infrias. Egentligen ar det j u s i 
att vi sedan fbretagspaketen introducera-
des inte har lyckats f i fram nigon riktigt 
ny produkt. 

Hur blir det med kassaservicens fram
tid, den bar ju utretts en tid? 
~ Kassaservicen regleras idag i Postlagen 

och statens avtal med Posten. Ersattoing-
en regleras i budgetpropositionen, som 
presenteras senare i denna vecka. 

Det fmns en remiss om ny lagstiftning 
ute, som det ar tankt ska trada i kraft vid 
irsskiftet. Om det blir som det stir i re-
missen s i lyfts kassaservicen ut ur Postla
gen och regleras i en sirskild lag. Dar 
skriver man in att Posten ska ansvara fbr 
kassaservicen. 

Nu finns det tveksamheter om det ar 
tillitet att gbra si, om det inte stir i strid 
med aktiebolagslagen, eftersom det inne
bar att ett aktiebolag genom lagstiftning 
ilaggs att bedriva fbrlustbringande verk
samhet. 

Men kanske kan det vara bra att Posten 
f i r ett lagstiftat ansvar fbr detta - fbrutsatt 
att man ocksi skickar med pengar fbr det! 

Posten sarredovisar inte lingre resultat 
for de olika affarerna i bolaget, brev -
paket och kassa. Kan du saga nigot om 
det? 
~ Kassaservicen gir med stora under-
skott. Breven gir fortfarande med vinst 
och paketen visar ocksi ett anstandigt 
resultat. Sedan ar det som sagt koncemp
rojekten som drar ner resultatet. 

Hur upplever du agarens stbd fbr pa-
ketverksamheten? 
- Att paketen och breven har lika mycket 
varde fbr agaren. 
Sedan kan det finnas en skillnad i mellan 

agarens och postledningens syn p i pake-
ten - om man ska ge sig in p i marknaden 
fbr paket >35 kg eller inte. Man kan ha 
viss fbrstielse fbr att agaren - staten -
ocksi ager ett bolag som lever p i tran
sporter av tyngre gods - SJ! Den bar mot-
satmingen spelade sakert en roll nar Pos
ten fbrsbkte kbpa ASG. 

Daremot miste Posten kunna g i bver 
grinsema fbr att uppritthilla brev- och 
paketverksamheten i Sverige. Det kan ske 
genom kbp av andra bolag men ocksi 
genom samarbete i olika former. PNL i r 
ju tankt som en bbrjan, en plattform for 
att kunna f i in stbrre volymer i de olika 
systemen. Hittills har dessvarre inte PNL 
blivit nigon succe. 

Sverige ar fortfarande det enda landet 

i Europa som har avreglerat brevmark-
naden. Tror du att Posten kan klara 
brevverksamheten under de villkoren? 
- Ja. V i har ett bvertag med vir infras-
truktur. Jag tror inte att konkurrensen i 
fbrsta hand stir mellan olika operatbrer p i 
brevmarknaden, utan mellan de fysiska 
meddelandena (breven) och de elektronis-
ka. 

Daremot bar avregleringen irmeburit att 
Posten har fbrlorat en massa pengar. 
ar kanske s i att Posten har varit for ridda 
fbr CityMail och lagt oss p i fbr liga pris-
nivier. Posten har rabatterat bort en hel 
del pengar p i nittiotalet! 

Sedan kan ocksi remailingen vara ^ 
hot. 

Mot bakgrund bl.a. av de projekt som 
dragits iging inom Posten Produktion 
kan man f i ett intryck av att postled-
ningen vill infbra 0-2 befordran som 
norm? 
~ Det ekonomiska liget gbr att ingenting 
ar fbrbjudet att titta p i - inte ens sidant 
som lagen och agardirektiv beslutar om. 
Men jag anser att man ska vara valdigt 
fbrsiktig med att ge sig p i kvaliteten, det 
ar virt basta konkurrensmedel. 

Jag tror ocksi att en sidan forindring ar 
oerhbrt svir att f i igenom i opinionen. 

Det som daremot ar viktigt ar att 
ningen ocksi hiller p i och tittar p i prii 
sattoingen. V i har haft samma normalpor-
to - 5 kronor - sedan 1996-97. Det ar styrt 
av Konsumentprisindex, men borde ocksi 
relateras t i l l exempelvis branslekostnadfiN" 
na. 
Det galler ocksi att hitta ratt n i v i p i ra-
battema. 

Ar det inte ocksi s i att Posten fortfa
rande har en svag balansrakning p.g.a. 
pensionsskulden och stora omstall-
ningskostnaderna, itaganden som aga
ren rimligen borde sti fSr nStr man 
andar fbrutsattningarna genom bolagi-
sering och avreglering? 
- Mycket av felen vid bolagiseringen l ig 
hos Dahlsten. Han trodde att Posten skulle 
klara pensionsskulden genom fortsatt 
stora vinster p i breven, men ocksi inom 
bankomridet. S i blev det inte. 

Nar det galler omstalhiingskostnadema 



renn/na/FACKTUELLT 5/2001 Intervjun 

Namn och alder: Ake Kihlberg, 57 
i r 
Kommer fran: HarnOsand, flyttade 
till Stockholm i 20-irsildern 
Aktuell som: Ordforande i S E K O 
Posten 
Utbildning: Folkskola 
I Posten sedan: 1964. Gick den 
gamla aspirantutbildningen och 
blev ordinarie tjansteman med 
konstitutorial den 1 oktober samma 
ir. Hela tiden p i Stockholm Ban 
och sedan placerad pa Klara, har 

kvar en tjanst som Phi. 
Fackliga uppdrag: BOrjade J 
klubben p i Banan, valdes in i 
avdelningsstyrelsen 1978. Har 
jobbat med det mesta, 
studieorganisatOr, vice ordfOrande, 
kassOr. Frin 1991 ordfCrande fram 
till i r 2000, nar postavdelningen 
upphOrde och gick samman med 
de andra SEKO-avdelningarna i 
Stockholm. Ordforande 1 S E K O 
Posten frin 1996. 
Familj: Sambo och dotterfrin 

tidigare aktenskap. 
Bor: Hagerstensasen 
Pa fritiden: Spelar pa hastar, 
konst, teater och bio. Allmant 
sportintresserad. 
Senast ISsta bok: Popuiarmusik 
fran Vittula 
Ndjd med semestern: Hade ledigt 
fOrra veckan. Var i Berlin, regnigt, 
men spannande att se alia 
fOrandringar sedan fOrra gingen fOr 
tio ar sedan! 

s& fick vi hjalp av agaren att driva p i 
postledningen att genomfora Futurum -
men de gav inga pengar t i l l det. 

Den svaga balansrakningen ar ett be 
kymmer. Den ger samre forutsattningar 
att investera, men ocksi nar Posten ska 
lina pengar. En svag balansrakning inne
bar dyrare l in , aven om Posten som stat-
ligt bolag upplevs som nigot sakrare an 
ett privatagt bolag i samma situation. 

Hur vi l l du summera bolagiseringen 
och avregleringen s i har l ingt? 
~ Vid bolagiseringen koncentrerade vi 
oss frin SEKO:s sida p i att behilla de 
lone- och anstallningsvillkor som vi hade 
i affirsverket. 1 huvudsak lyckades v i med 
det. 
Avregleringen har varit lyckosam for de 

stora kundema, de har fi t t lagre porton. 
Privatkundema ar fdrlorama, s i i r det. 
Inte minst genom momsen, som blev en 
fbljd av bolagiseringen. Det bOr dock 

pipekas att prisutveckl ingen for privat-
portot varit betydligt lingsammare under 
en langre period an t.e.x. for dagstidning-
ar. Den stora vinnaren ar staten som fitt 
stora momsintakter, men ocksi lagre 
portokosmader - staten i r en stor kund i 
Posten! 

Jag har ocksi uppfattat det s i att Dahl
sten, nir han drev p i den bar utveckling-
en, tankte sig att Posten skulle ligga lingt 
framme - och bli stora - i den totala avreg
leringen i Europa. Sedan har j u den inte 
alls gift i den takt som man d i trodde. 

Och medlemmarna? 
— Det har varit ett hirt rationalisering-
stryck under hela 90-talet - ocksi fore 
bolagiseringen. Tittar vi p i grannlinder-
na, Danmark och Finland, s i har aven de 
haft stora rationaliseringar trots att man 
har kvar monopolet i Danmark och Fin
land har en koncessionsavgift som inne
bar ett reellt monopol. 

Jag tror dock att avregleringen indirekt 

har inneburit ett audi storre tryck p i 
personalen i svenska Posten genom dom 
stora rabatter jag tidigare talade om. 

UNI, som ar v i r fackliga international, 
driver en linje som innebar fortsatt 
reglering genom pris- och viktgranser 
och lingsam liberalisering av dessa. 
Hur st i l ler sig SEKO ti l l detta? 
~ Fdrbundets uppfatming ar att avregle
ringen i Sverige ar en verklighet som vi 
miste leva med. Huvuddelen av Intema-
tionalen har en annan uppfatming - en 
knepig situation! 

Nar Dahlsten var chef blev det ett j-via 
Iiv nar bans Idn hdjdes f r i n 90.000 
k r / m i n t i l l det dubbla. Idag tjanar 
Grabe 300.000 k r /min plus andra for-
miner. Kommentar? 
~ Jag tror att Grabes lon accepteras, aven 
om det ar med viss motvilja. Det vore 
svirt for Posten att hitta en chef om vi 
skulle driva en egen lonefilosofi. 
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Sedan kan man ha en alhnSn synpunkt 
pk chefslonema i Sverige, och det har jag: 
jag tycker att de ar fbr hbga. Om man t.ex. 
jamfbr med Norge sk ar de betydligt hbg-
re hos oss. 
Troligen ligger ocksi de statliga bolagen 

och verken p i en hbgre Ibnenivi idag an 
vad de gjorde p i Dahlstens tid. 

Om vi nu lamnar fbretagsekonomin och 
postpoiitiken, vilka ar enligt din upp-
fattning de viktigaste "traditionella" 
fackliga frigorna idag? 
~ V i miste f i tillbaka diskussionen om 
frigoma ute p i arbetsplatsema, vi har 
blivit litet fbr mycket av "fbretagsdokto-
rer"! V i har tappat bort de traditionella 
frigoma som exempelvis arbetsmiljbn: 
det visar sig i den hbga sjukfrinvaron och 
alhnan otrivsel p i jobbet. 

Det ar tufft ute p i golvet och vi som 
sitter hbgre upp i facket har varit diliga p i 
att hjalpa ti l l i det arbetet. V i marker det 
bar bl.a. genom att det Sr svirt att idag 
rekrytera skyddsombud. Vi miste belt 
enkelt bli battre p i att lyssna p i medlem-
mama p i basplanet. Det ar dir de storsta 
kunskapema fmns! 

IVIedinflytandeavtalet har nu tillampats 
i nigra i r i Posten. Erfarenheter? 
— Det har nyligen gjorts en utvardering i 
Posten - p i fackligt initiativ - av hur med-

bestimmandeavtalet fungerar. Den visar 
att man inte kinner sig ha tillracklig ut
bildning i arbetsmiljbfi-igor och att man 
inte har det inflytande man borde ha. V i 
miste centralt stbtta, utveckia och hjalpa 
de lokala fackliga att ratta t i l l detta. Den 
arbetsplatstum^ som vi nu drar iging ar 
ett led i detta. 

Jag ser en risk i att det har blivit en allt
fbr stor fokusering p i fbretagets bverlev-
nad. V i miste komma ihig att vi har inte 
ansvaret - det har fbretagsledningen. 

Nar vi pratar om samverkan ar det vik
tigt att komma ihig att det ar ett satt att 
umgas, men v; tar inte over ansvaret; vi 
dr fortfarande tva parter. 

1 det bar sammanhanget ar ocksi ledarens 
roll viktig. Det ar minga chefer i Posten 
idag som inte har ratt fbmtsattningar fbr 
sin roll, som inte vet riktigt vad man ska 
gbra, alltfbr minga ser personalen enbart 
som en produktions^o^mafi, man har inte 
fitt ratt utbildning fdr att klara sitt jobb. 
Vi ser att minga lokala fackliga inte har 
det inflytande man vi l l ha och att det 
beror p i chefen. 

Koncernfacket arbetar med en ny verk-
samhetsplan fbr S E K O Posten? 
~ Den ska vara klar i oktober. Det huvud-
sakliga uppdraget blir att ta tag i arbets-
platsfrigoma: arbetstidema, arbetsmiljbn, 
Ibnema. 

Vi - men ocksi ledningen! - miste viga 

tanka lingsiktigt! Det fmns en risk med 
alia bokslutsrapporter som bara kraver 
handlingskraft p i kort sikt. Det ar viktigt 
att satta lingsiktiga m i l fbr Posten och fbr 
SEKO Posten och hur vi nir dit. 

Fler exempel pi aktuella fackliga fri
gor? 
~ 1 brevbaringen miste man Ibsa arbets-
miljbproblemen bland annat med den 
tunga gruppreklamshanteringen. En del ar 
att se bver prissitmingen p i den produk-
ten. 
Postkassbrema har under ling tid arbetat 

i osakerhet - de miste nu f i besked om sin 
framtid. 

Det miste t i l l en kompetensutveckling" 
inom alia omriden, s i att alia blir mindre 
utbytbara. Vi miste motarbeta den snava 
specialisering som vissa su-avar efter. 

Den hbga sjukfrinvaron beror inte bara, 
p i att minga jobb ar fysiskt tunga utari 
ocksi att man kinner att man inte har 
nigot inflytande bver jobbet och ingen 
utveckling i det. 
Sedan fmns det ocksi en tendens att vi i 

Posten hiller p i att f i tillbaka det gamla 
regelverket - men i andra former. Regle-
mentena frin postverkets tid kommer 
tillbaka som "manualer" av olika slag, t i l l 
exempel "Basta Metod" inom brevbaring
en. 

Kan inte de olika ISO:na, som sakert ar 
uttryck for ett gott kvalitetstankande, 
fi samma effekt? 
~ Jo, utformningen och innehillet i arbe
tet bverlits i t andra, i t "experter". 
samma orsak ar jag tveksam til l arbetsmi-
Ijbcertifieringen. Arbetsmiljbn har tidiga
re varit en stark facklig uppgift. Det ar bra 
att arbetsgivaren kanner ett stbrre ansvar 
fbr arbetsmiljbn, men vi f i r inte bverlit' 
detta i t andra. Arbetsmiljbarbetet f i r inte 
stanna vid att fylla i blanketter, bli duktiga 
p i processen - och glbmma innehillet! 

Till sist. Du har jobbat fackligt i minga 
i r och problemen verkar aldrig ta slut -
du har inte ledsnat?! 
~ Nej! Trots att jag har arbetat fackligt p i 
heltid i 25 i r nu s i tycker jag fortfarande 
att det ar intressant, roligt och utvecklan-
de. Och viktigt! 

Och jag hoppas att det kommer minga 
medlemmar med mycket synpunkter till 
vira arbetsplatstraffar under hbsten, syn
punkter som ska ligga till gmnd fbr mitt 
fortsatta fackliga arbete! 

Jan Ahman 
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Tomtebodasamverkan 
31 augusti ocli 5 September 
Truckkorning vid lossning / last-
ning av lastbil 
Nya (skarpta) regler har tagits fram i samar
bete med HSO. 
Anders Rydman ar hadanefter samordning-

sansvarig f3r alia enheters trucktrafik p i 
plan 2, aven Logistik. (IKAB enda undanta-
get). Till sin hjalp har han en "truckgrupp" 
dar bl.a. HSO Lasse LSvlie och Gerardo 
Berrios ingir. 

Sommaren 2001 
Ledningen lamnade en rapport om sin utvar
dering av irets sommartrafik. Dar konstate-
ras att sommaren produktionsmissigt har 
gitt bra f&rutom i juni minad. Det blev 
nigra stora kvarligg i uppsamlingen i juni 
och tidshillningen in i Natet var genomgi-
ende dilig. Orsaken anges vara omflyttning-
en av manuella sorteringama och "Sndring-
en av floden" (fr.a. flytten av Storas pos-
toppning ner till Smi). 

Volymema l ig ca 20 procent lagre i jul i i 
i r jamfbrt med samma minad fbrra iret. Det 
ar en av forklaringama till att produktionen 
flat relativt bra under sommaren trots att vi 
i i r var 94 irsarbetskrafter ( A A ) farre i juli 
i huset, varav 60 A A i egentlig drift. 

Ekonomi och volymer 
Det ekonomiska milet fbr 2001 ar att acku
mulerat (=snitt fbr hela 2001) komma ner 
till 67 bre i december. T.o.m. juli ligger vi 
p i ca 70 Ore per fbrsandelse. 

Volymema har hittills i i r sjunkit jamfbrt 
med budget, vilket, sammantaget med ett 
exfra sparbeting p i 5 miljoner, gSr det annu 
tuffare att n i de 67 brena. De 70 Orena t.o.m 
jul i innebar att terminalen ackumulerat 
ligger nigot bver budget. Tittar man p i 
enstaka minader s i ligger vi dock ratt i juli 
och - s i har lingt - i augusti, vilket innebar 
att de anpassningar som gjorts med hansyn 
till sjunkande volymer borjat ge resultat. 

Samtidigt ska man vara klar bver att alia 
jamfdrelser med i r 2000 ar osakra fram till 
oktober i i r p.g.a. bide Arsta- och ankom-
mande utrikeseffektema, vilka gjort budge-
teringen fbr i i r litet knepig. Fr.o.m. oktober 
(d i ar det ett i r sedan Utrikes tog hand om 
ankommande utrikes smi) ar det lattare att 
jamfbra applen med applen. 

Orsaken till volymnedgingen spekuleras 
det kring. En orsak ar nigra extrema stor-
sandningar forra iret i samband med Teli-
aaktiens introducering och fdrsta valet av 
premiepensionsfondema. En annan orsak 
kan vara att CityMail f n. satsar hirt i Stock
holm och att de aven kan ta over en del A-

volymer frin Posten. Tyvirr redovisar City-
Mail inte langre resultatet fbr det dotterbo-
lag (CityMail Sweden; an si lange gemensa-
magt med Consignia (= brittiska Royal 
Mail)) som sysslar med utdelning. 

En utfbrligare redovisning av kostaadsut-
vecklingen fbr teminalema iterfinns p i 
annan plats i detta nununer av Facktuellt. 

Tf Chef pa GSM/FSM 
Per Roxne har anstillts som tillfbrordnad 
chef p i GSM/FSM enheten fram till irsskif
tet (efter Boel Lidgren som fitt nytt jobb 
som logistiksamordnare med placering p i 
Arsta). Tjansten kommer att lysas ut intemt 
i Posten under hbsten. 

Driftsamordnare/lagledare 
De tre driftansvariga gir i tjanst p i allvar 
den 3 September. Efter en justering av 
nattvakten (=ingen rast) faststalldes sche-
mat. 
Ledningen hade tagit fram en "beskrivning 

av rollfdrdelning mellan lagledare och 
driftansvarig". SEKO begarde att behand
lingen av detta dokument skulle bordlaggas 
till nasta ordinarie samverkan den 28 Sep
tember. Si blir ocksi fallet. 
Ledningen fick klartecken att g i ut med en 

intresseanmalan i huset fbr att jobba som 
lagledare/bitradande lagledare. 

Handllngsplan for termlnalkdr-
kortet 
Handlingsplanen innehiller aktiviteter som 
riktar sig till dem som den 30 September 
fortfarande inte har klarat det terminalkOr-
kort som galler for egen enhet. 

"RIktlinjer" (motsvarande) i ett 
antal fragor 
Utbver gallande lagar och avtal och centrala 
arbetsgivarpolicies finns dessutom ett antal 
lokala "riktlinjer", som det heter. Arbetsgi
varen har uppdaterat de som galler for Tom
teboda. 

Behandlade 
Fbljande dokument godkandes vid detta 
sammantrade: 
(Jag har ingen mbjlighet att har iterge hela 

innehillet i dokumenten. Nigra har redan 
publicerats och samtliga kommer inom kort 
att finnas tillgangliga p i Tomtebodaweb-
ben) 
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• Subvention till motionsalitiviteter 
Ingen fbrandring i det dokument som tidiga
re publicerats i Tomtebodanytt. 

• Rilitlinjer fdr rdlining 
Rbkfbrbud galler inom hela Tomteboda, 
aven kajer, trapphus och toaletter. Enda 
undantag ar rbkrummen. "Den som papekar 
storande tobaksrok har ledningens Julia 
stdd", heter det ocksi i dokumentet.. 

• Ersdttningjor hdlsovardskostnader samt 
Beskattning av halsovdrdsers&ttningar. 
En sammanstallning av gallande regler. 

• HandlUggning av arbetsskador och 
tiUbud 
En lathund bver vad man ska gbra nar en 
arbetsskada/ett tillbud har intrSffat samt 
riktlinjer for ersatming av skadade personli-
ga tillhorigheter. 

• Riktlinjer for uttag av arbets- och 
skyddskldder 
Har nyligen antagits och d i publicerats i 
Tomtebodanytt. 

• Riktlinjer for utbetalning av semester i 
kontanler 
Grundregeln enligt semesterlagen i r att 
semester ska tas ut i ledighet och inte i 
pengar. Enligt virt kollektivavtal har vi ratt 
att spara semesterdagar utover 20 dagar, 
som miste tas ut. Man fir dock ha hogst 40 
dagar sparade. 

For den som vid irets slut inte har tagit ut 
hela irssemestem ar grundregeln den att 
iterstiende dagar fbrs over p i "sparkontot". 

1 t v i fall kan dock semestem omvandlas 
till semesterersattning: 

1. Man har varit sjukskriven under hela 
semesterperioden (juni-aug) eller under 
planerad semester annan tid p i iret. 

2. Man har haft annan ledighet under tiden 
1 juni - 31 december. 
UtSver dessa fall kan semester betalas ut i 

pengar om det finns synnerliga skal, exem
pelvis kraftigt forsimrad ekonomi. Vid 
enstaka tillfalle kan ocksi beslut fattas om 
utbetalning av sparade dagar. 

Produktionschefen har beslutanderitt i 
dessa frigor. 

• Riktlinjer /or utbetalande av f&rskott pa 
lon 
Forskott betalas endast ut i om det har blivit 
fel i lonerapporteringen. 
Utover detta kan forskott endast betalas ut 

om det finns synnerliga skal. Beslut i sida
na fall fattas av personalchefen. 

•Anpassad arbetstidfor personal i produk
tionen^ 
Lyder s i hir i sin helhet: 

"Anpassad arbetstid for personal i produk
tionen 
En anstalld kan beredas anpassad arbetsdd 
under en Svergingsperiod. Prbvning sker i 
varje enskilt fall och grundar sig p i den 
anstalldes social situation och/eller medicin-
ska skal. Medicinska skal skall styrkas av 
lakarrekommendation. 

En anpassad arbetstid kan tillstyrkas under 
6 minader i taget och ska fbrliggas s i att 
bide den anstalldes behov och verksamhe-
tens krav tillgodoses". 

Enda andringen jamfbrt med gallande beslut 
ar att det skrivs in att "den anpassade 
arbetstiden kan tillstyrkas under 6 minader 
i taget". 

Bordlagda 
Faljande riktlinjer etc bordlades for behand-
ling vid samverkansmbtet den 28 September: 

•Riktlinjer for beviljande av ledigheter 
Detta ar det mest omfattande dokumentet 
dar det fmns en rad (snava) arbetsgivartolk-
ningar av hur reglemaom ledighet i Villkor-
savtalet och Fbrtroendemannalagen/avtalet. 
Dessa riktlinjer har inte godkdnts av de 
fackliga organisationerna. Om du fir prob
lem med tolkningen i dessa frigor ska du 
vanda dig till ditt fackliga ombud! 
'Riktlinjer for tilltrdde till arbelsplatsen 
•Handlingsprogram mot droger 
•Krdnkande sdrbehandling i arbetslivet 
•Sexuella trakasserier i arbetslivet 
•Riktlinjer for bemanning vid tillfdlligt 

personalbehov 

Lagledare pa IRM 
Fem personer hade sokt de tre lagledartjans-
tema p i IRM. 

Arbetsgivaren fbrordade Benny Nystrbm 
och Micke Bohlin (natt) och Janne Friman 

(dag). 
SEKO accepterade fbrslaget. 
De t v i som inte fitt tjanst fir mbjlighet att 

sbka i den inttesseanmalan som inom kott 
gir ut om arbete som lagledare/bitradande 
lagledare inom terminalen. 

Lokalfragorna 
Planering pigir fbr att teknikema och andra 
ska flytta upp frin plan 1 till plan 3 ( f d. 
Storas manuella sortering). 

Det stora pausrummet p i 3,5 norra gaveln 
stings darfbr att dar ska ett antal av de 
nytillsatta logistiksamordnama sitta under 
tiden som deras blivande lokaler p i plan 1 
gors i ordning. Darefter (1-2 minader?) ska 
denna lokal byggas om till t v i sammantra-
desrum och ersatta nuvarande Haga ( 
sbdra) och FrOsunda (plan 3 bakom SSM 
21). I Haga ska det dock finnas kvar viss 
konferensutrusming si att det rummet kan 
anvandas vid lagtraffar etc. Frosunda ar 
tankt som lagledarrum. 
Pausrummet p i 3,5 nordost (bredvid datas-

tugan) gbrs om till rbkfritt och frischas upp 
nar pausrummet 3,5 norra stangs. 

Frigan om samlokalisering av datastugan 
(plan 3,5) och Datafbreningens lokal (pi 
plan 2,5) diskuterades iterigen. 

Nigra av terminalkontorets lokaler ar 
undermiliga och behover ersattas. 

Tom Tornqvist och Gunnar Bjorklind har 
fitt i uppdrag att ta fram en lingsiktig lokal-
plan. 

Arbetsmiljoronden / Handllng-
splaner 
Enhetemahade lamnat in sina handlingspla-
ner fbr arbetsmiljb det kommande iret. 
Planema iterremitterades dock till de loV ' i 
samverkansgruppema for prioritering ./ 
itgardema (i viiken ordning de ska genom-
foras). 

FOLKSAM 
Behdver du hjaip i forsakringsfragor pa ditt eget hemsprak? Da kan 
du vanda dig till Folksams Intemationella Informationscenter! 

Afghar)ska 

Majnon Hekmat - 040/661 62 90 

Arabiska 
All Mohammed - 040/661 62 78 

Banafsheh Soheili - 040/62 80 

Polska 
Tatiana Miralm - 040/661 62 74 
Leszek Bojko - 040/661 62 76 

Bosniska, kroatisaka, serbiska 
Milan Cucak - 040/661 62 84 

Somaliska 
Kalif Mire - 040/661 62 88 

Persiska 
Mehdi Katuospour - 040/6616282 

Spanska 
Pilar Svensson - 040/661 62 72 
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Samverkansgnippen fbr Tomteboda fattar 
darefter (vid samverkan den 28 September) 
beslut om vilka itgarder som ska laggas in 
i budgeten. 

Operatorsunderhallet 
OperatQrsunderhillet kommer under hdsten 
att starta aven p5 SSM, GSM/FSM samt 
IRM. 

Forsta delen kommer att handla om TAK 
(=tillganglighet, anvandningsuttayttjande 
och kvalitet). 

Lidbanor till manuella sorteringen 
Tv4 fbrslag till lidbanor till de bida manu
ella sorteringama har tagits fram. Eftersom 
utrusmingen redan firms ar fOrhoppningen 
att kosmaden ska stanna p i en n iv i si att 
LTP:ama kan byggas redan i hdst. 

Brandskyddsorganisationen 
Efter minga ars prat kan det kanske ocksi i 
praktiken bli en fbrbattring av brandskyddet 
p i Tomteboda. 

En organisationsplan - hur det ska fungera 
i teorin - ar nastan klar. Enligt den kommer 
troligen lagledaraa att bli utrymningsledare 
och s.k. restvardesansvariga (= skyd-
da/radda den utrusming etc som gir att 
radda vid en brand). 
Nasta steg blir utbildning/ovning fbr lagle

dare och darefter fbr all personal. 

CRMC/Rikslagret 
Tomteboda har nu tagit over ansvaret fbr 
Rikslagret (fbr tomgods). I samband med 
det ar de t v i som ar placerade dar inlinade 
frin Arsta. De fir under hasten vaija om de 
vill stanna hos Arsta (och arbeta p i Arsta-
terminalen) eller folja med verksamheten 
och bli anstallda av Tomteboda (och jobba 
i vastberga). 

Peter Gadd har tillsatts som produktions-
chef for GRMC (Grappreklamcentralen) 
och Rikslagret frin den 1 September med 
KJell Pettersson som bitradande. 

Som bekant ar sjalva bladningen av grupp-
reklam utiagd p i en entrepren8r i Stock
holm, IKAB. Postens anstallda ansvarar for 
kvalitetskontroll, kundkontakter mot Servi
cenatet och tryckerier, etc. 

Samverkansformer for IRM- och 
CSM/FSM-enheterna 
SEKO aktualiserade frigan om hur samver
kan skall ske nir nuvarande Smi-enheten 
delas i tv i . Ska det vara t v i samverkans-
grupper eller kan - i likhet med fbrhillandet 
p i plan 2 - de tvi enhetema samsas i en 
samverkansgrupp? 
Frigan bordlades fbr vidare behandling p i 

nasta samverkansmbte. 

Lokalfragorna igen 

Sanering pigir av lunchrummet pi plan 3,5 
nordbst, vilket ska kompensera fbrlusten av 
3,5 norra. 

SEKO tog iterigen upp frigan om KSM:s 
lunchrum och fick till svar att Jouko L och 
Bosse H samt fbrbatu-ingsgrupper i OP-UH 
arbetar med frigan. Frigan hanger ihop 
med DIL:ens placering. Fbrslag finns att 
gbra ett par rockader och flytta hela DlL:en 
till Postikeriets och IKAB:s lokaler i sbdra 
delen av plan 2. Istallet skulle Postikeriet 
averta en del av DIL:ens nuvarande lokaler 
och OLC/Vastberga resten. 1 detta scenario 
skulle lKAB:s verksamhet pi plan 2 flytta 
till vastberga och OLC:s nuvarande lokaler 
dar! 

Enligt detta upplagg skulle det ocksi kun
na ordnas ett lunchrum fbr KSM i DIL:ens 
nuvarande sammantradeslokaler. 

Caraget 
SEKO piminde dels om nattamas mbjlighet 
att anvanda garaget nattetid, nu nar "skals-
kyddet" installerats (och s i sminingom 
barjar fungera!!), dels om terminalens 
allmanna behov av P-platser och att detta 
bevakas nu nar alltfler flyttar in i huset. 

Vi fick till svar att en bversyn av p-platser-
na pigir. P-platsema i garaget ar pi vag att 
hyras ut till Grabe och andra postintressen-
ter. 

Enligt SEKO bar man dock ha en klar 
uppfatming om den framtida tillgingen pi 
p-platser innan alia garageplatser avyttras. 

"Time care" pa OIL 
Ett fbrsbk med en TimeCare-liknande mo-
dell fbr arbetstidsplanering kommer att 
genomfbras under sju veckor pi DIL:en, 
med start i September. 15 personer ingir i 
fbrsbket, som ingir som en del i ett projekt 
pi brevnatsnivi. 

Passerkorten 
Pinsamhetema ventilerades annu en ging. 

All produktionspersonal kommer att fi 
tilltrade till plan 2 och 3 hela dygnet from 
sondag t.o.m. fredag. 

Det kommer bara att ta litet tid att ligga in 
detta i datasystemen! 

Fokusgrupperna 
Samverkansgruppen beslat att rapport ska 
lamnas vid nasta sammantrade. 

Nasta ordinarie sammantrade 
Hills den 28 September. 

Jan Ahman 

Avtalsnotiser 
Mertid eller overtid for 
deltidare? 
Nar en deltidare arbetar "Overtkl'' 
en vanlig vardag utgir som regel 
ffirst mertid upp till "ordinarie ar-
betstidsmatt fOr heltidare". 

Fragan har gailt vad som menas 
med "ordinarie arbetstidsmatf. 

I LOneadministrativ information 
(LA-info) nr 2/2000 gavs fOljande 
rimliga tolkning: 

"Ordinarie arbetstidsmiitt fdr heltid 
Sir veckoarbetstiden/5. 

Exempel. For arbetstagare med 
38 timmars vecka utgdr mertid upp 
till 7-36/dag och sedan blir det 
Overtid. 

FOr de med 36 timmars vecka 
utgir mertid upp till 7-12/dag och 
sedan blir det Overtid." 

Tiliaggas kan att fOr dem med 39 
timmars vecka sa utgir mertid upp 
till 7-48. 

Observera att detta galler ma-
nadsavl6nade. FOr timanstailda 
galler alltid 8 timmar per dag som 
arbetstidsmatt. 

Om du anser att du inte fatt mer-
tid/Overtid enligt denna tolkning -
kontakta ditt fackliga ombud eller 
direkt till respektive lOneadmints-
tratOr! 

19-dagarsregeln 
Enligt semesterlagen galler en 5-
respektive 19-dagarsregel under 
vissa villkor. Bida reglerna hand
ler om att man "gratis" kan fa le
digt hela eller delar av tjanstgO-
ringslOrdag/sOndag i anslutning till 
semestern. 

Enligt vart avtal sa galler sarskil-
da regler for dem med koncentre-
rad (intermittent) tjanstgoring. 

5-dagarsregein galler Overhuvud 
taget inte. Daremot galler 19-da
garsregeln, och den galler - enligt 
en farsk tolkning - bide for hel-
och deltidare med intermittent 
tjanstgoring. 

/JA 
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Tomtebodas nya scheman 

"Ett riktigt hyfsat resultat" 
• Det kan vara intressant med lite infor
mation angiende schemafbrhandlingama 
som nu ar avslutade, eftersom det fore-
kommer olika diskussioner i terminalen. 

Schemagrupp 
Nar vi fbrhandlade om Futurum informe
rade arbetsgivaren om att vi miste se over 
de scheman som fmns i terminalen. Man 
informerade ocksi om att en schemagrupp 
var tillsatt for detta indamil . Om jag 
minus r i t t var det p i samverkan den 28 
mars som arbetsgivaren informerade om 
detta. V i frin SEKO frigade d i varfor 
inte vi fick vara med. Svaret blev att 
schemagruppen skulle samla in informa
tion for att kunna komma med olika fbr
slag och vi blev inbjudna 8 maj t i l l en 
fbrsta traff med schemagruppen. V i an-
malde d i att Ake Anevad och Inge Sved 
kommer, men vi tycker att det i r olyckligt 
att arbeta med scheman p i detta satt, fbr 
det kommer att bli oro och ryktessprid-
ning. 

Fdrslag 
Jag (Ake Anevad) var med den 8 maj men 
Inge Sved hade fbrhinder. V i gick igenom 
olika fbrslag som schemagruppen hade 
tagit fram som arbetsmaterial och delade 
in oss i olika arbetsgrupper. Jag var med 
p i ett arbetsgrappmbte och sedan hade 
bide jag och Inge fbrhinder p i kommande 
mbten. Jag var aldrig sfressad bver detta 
fbr jag har arbetat med scheman p i olika 
sitt i terminalen sedan 1994 och vet att 
det ar fbrst nar arbetsgivaren lagger ett 
konkret fbrslag som man kan bbrja fbr-
handla p i allvar. Jan Ahman och Bertil 
Carlsson gjorde ett bra arbete i maj och 
juni med att ta emot schemagruppens alia 
fbrslag och tolka konsekvensema av 
dessa. Det ar ocksi v i r t att poangtera att 
schemagmppens studieresa t i l l Malmb 
gjordes fbre den 8 maj d i jag var med 
fbrsta gingen. Dirfor tar varken Inge eller 
jag nigot ansvar f5r formuleringama om 
Mahnbterminalens satt att arbeta. 

Remiss 
Nar vi fick ett konkret fbrslag av arbetsgi
varen s i sa vi att vi skickar ut detta p i 
remiss och efter vir t fbrslag flyttade vi 
fram schemastarten frin 1 September till 1 

oktober. V i sa t i l l arbetsgivaren att det 
kommer att komma minga synpunkter p i 
detta schemafbrslag eftersom vi visste att 
minga delar av det var impopulira. V i 
bestamde d i att vi samlas den 13 augusti 
och gir igenom alia synpunkter och fbr
handlar 17 augusti. Schemafbrslagen 
skickades hem til l alia berbrda i bbrjan av 
ju l i . Vi pipekade fbr arbetsgivaren att det 
ar diligt att gbra detta under semestertider 
men vi var bverens om att senare an 1 
oktober kan vi inte starta. Vi sa di att vi 
skulle ta stbrsta mbjliga hansyn til! 
personalens synpunkter. 

Har vi d i gjort detta kan man friga 
sig? 

Organisationen 
Innan vi fbrhandlade scheman s i hade vi 
fbrhandlat organisationen. Arbetsgivaren 
vil l absolut ha en egen enhet fbr IRM. Dar 
hade vi en annan isikt. Vi ville tillsatta 
t v i chefer for GSM/FSM och IRM dar en 
hade huvudansvar fbr IRM. Detta fbr att 
kunna umyttja samordningsfbrdelama 
schemamassigt. Arbetsgivaren var och ar 
bvertygad om att IRM miste vara en egen 
enhet fbr att bbrja fiingera batfre an nu 

"Ett steg pa vagen 
mot att gora Tomte
boda till en bra och 
effektiv terminal" 

Eftersom man gjorde Ibsningen med 
scheman bver hela dygnet och fbrde in 
blockning av Bromma, Kista och halva 
Solna gick vi med p i detta. Vi behbver 
blockningen fbr att bka volymema i huset. 
Med den fbmtsatmingen och att bide 
arbetsgivaren och SEKO just nu anser att 
SSM och GSM/FSM ska vara egna enhe
ter s i bbrjade vi g i igenom synpunktema 
frin personalen. Nu nir sbkningama och 
placeringama i r klara s i visar det sig att 
GSM och IRM behbver ett intimt samar
bete och chefema Per Roxne och Anders 
Thyni vill ha ett nara samarbete. Det 
gladjer mig och gir val i linje med SEKO 
klubb Tomtebodas uppfattning. Man kan 
ha olika synpunkter p i om organisatio

nen ska se ut som den gbr. Vi diskutera-
de detta i SEKO:s klubbstyrelse och 
blev bverens om att just nu i r detta den 
bista Ibsningen som alia i huset kan 
enas om. Fbrhandlingar i r alltid en 
kompromiss av olika viljor. 

Fdrhandlingsresuitatet 
Hur gick det d i i fbrhandlingama? 

GSM/FSM ^ 
Tvaskift 
Tviskiftama ville absolut inte bbrja 
06.15. Vi Ibste detta med att sbka ett 
daglag som bbrjar 06.15 och skbter invag-
ningen. Tiden som blev undertid la vi i 
tidbank p i 40 timmar. Vi i r bverens om 
att bvertidsreglema galler nar vi tar ut 
dessa timmar. Det iimebar i praktiken att 
det blir en arbetstidsforkortning p i ca. 25 
minuter i veckan p i detta schema mot att 
man har dessa fria timmar. V i ska reglera 
hur man tar ut dessa timmar i ett sarskilt 
avtal och vi kommer att lyssna p i syn
punkter frin personalen fbr att skriva ett 
s i bra avtal som mbjligt. Min bedbmning 
ar att i f r i n att fbrslaget for GSM/FSM 
var riktigt d i l ig t Rir personalen s i blev 
det ett av de basta schemana efter fbr
handlingama. 

Natt t 
Nattama slutar 22.30 istallet fbr 24.0oVS 
fredagar och en extravakt var ittonde 
vecka p i 8 timmar. Min bedbmning ir 
att det ar ett bra schema om man vill 
arbeta extremnatt. 

I 

Deltid 
Det finns inget sbndagsarbete langre p5 
dagen p i GSM/FSM. Jag vet att minga 
deltidare ar missnbjda med detta, men 
det var kompromissen vi valde att gbra 
nar v i fbrhandlade organisationen, 
Kanske g i r det att hitta individuella 
Ibsningar nar vi arbetat ett tag i den 
nya organisationen. Det kan kanske 
finnas behov p i andra enheter s i det 
g i r att arbeta bver enhetsgranserna. 

Dagtid 
Skapat fbr att tviskiftare ska slippa arbeta 
frin 06.15. Ett bra dagtidsschema om 
man ar morgonpigg. 

0 
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SSM 
Tvaskift 
BOrjar 07.00 istallet fbr 07.30 och bbrjar 
14.00 3 e.m. p i t v i veckor fbr att f i plats 
med arbetsplatstraff och motion. Jag vet 
att tviskiftama p i stora vi l l fortsatta arbe
ta 07.30 t i l l 15.30. Visar det sig att man 
klarar posten s i att det ar mbjligt och att 
vi konmier p i ett bra fbrslag vad man ska 
gbr mellan 15.00 t i l l 15.30 s i lovarjagatt 
satta mig i fbrhandlingar om det. 

Natt 
Nattama fick det schema de enligt min 
information ville ha. Nu visade det sig 
att det inte var tillrickligt fbrankrat. 
Tom Tornqvist har lovat gbra allt ISr 
att Ibsa problemet fbr de som ej vill/kan 
arbeta enligt detta schema. Vi har kom
mit bverens om att starta med detta 
schema och eventuellt fbrhandia om det 
om det ar personalens bnskemil. 

Deltid 
Anpassas t i l l tviskiftamas tider. Fbrhand
las lokalt med Tom Tbmqvist. 

IRM 
Tvaskift 
Ingen sbkte detta schema som startade 
06.15 och hade helgtjinstgbring. Vi frin 
SEKO fomtspidde att ytterst f i skulle 
sbka. Vi hade ratt i v ira antaganden 
och det gladjer oss att vi kunnat kanna 
av medlemmarnas bnskemil och att 
arbetsgivaren var s i fornuftiga s i man 
slopade detta schema. 

Natt 
I stort sett lika som GSM/FSM. Vi har 
pipekat att det blir tufft att handsortera 
(blocka) frin 23.00 ti l l 06.30. 

Deltid 
V i kom bverens om att ta bort dagpassen 
och de tidiga eftermiddagsinstallelsema 
enligt personalens bnskemil. 

Extremeftermiddag 
Alia jag pratat med sager att minga an-
malt infresse fbr detta schema och det 
visade sig inte vara nigot problem att 
fylla upp platsema. 

Friskvard 
Gemensamt for schemana p i alia enheter, 
aven de som inte behandlas i denna arti
kel, ar att en timmes friskvird/vecka 
shemalaggs. Det ar ett stort framsteg anser 
vi, och hoppas att det ska bidra t i l l att 

vanda den diliga frenden mot aUt fler och 
langre sjukskrivningar p i terminalen. 

"Affarsdagar/utbildning 
I samtliga scheman har ocksi lagts in 12-
16 timmar utbildning/affirsdag per i r . 
Dessa timmar i r inte schemalagda, utan 
tas ut vid behov. 

Jattejobb 
Min isikt om processen schemafbrhand-
ling som startade i slutet av mars och 
avslutades 17 jul i i r att alia vi som arbetat 
med det, fackliga representanter, 
arbetsgivare, kontaktpersoner till sche-
magmppen och alia som haft isikter har 
gjort ett jattejobb. Under vagen har det 
varit missfbrstind och ibland starka kans-
lor frin sorg ti l l ilska. Resultatet blev 
enligt min isikt riktigt hyfsat. Minniskor 
som hamnar i klam f i r vi fbrsbka hjalpa 
med anpassade eller personliga scheman 

• CityMail Group (CMC) redovisar 
fbrsta halvarct 2001 en omsattning pa 
80,2 miljoner och ett resultat pa + 6,7 
miljoner i den dominerande del av 
"gruppen" som kallas fbr Internatio
nal. Det ar ju ett fantastiskt resultat 
for att komma fran CityMail. 

Nu ar detta inte hela sanningen. 
Sammantaget redovisar CMG efter 
jamfbrelsestbrande poster i sedvanlig 
ordning en fbrlust, dock enbart 9,5 
miljoner den bar gangen. Fbrlusten 
harrbr sig framfbr allt fran ncdskriv-
ningar i dotterbolaget Real Logistics, 
som ursprungligcn var ett samar-
betsprojekt med ASG, ASG Direct. 
Nar tyska Postens dotterbolag Danzas 
kbpte ASG var de inte langre intresse-
rade av samarbetct med CityMail , 
som da tog bver hela agandet. Med 
mindre lyckat resultat; bolaget sattes 
i vanlig CityMail-ordning i konkurs 
nigon dag efter publiceringen av 
halvarsrapporten. 

Utdeln ingen 
CiMG iiger fortfarande en mindre del av 
det som de fiesta fbrknippar med City-
Mail, utdelningsverksamheten i Stock
holm, Gbteborg och Malmb, som nume-
ra gar under namnet CityMail Sweden. 
Brittiska Royal Mail (som ar utdel-

om det gir. Om vi bbrjar hjalpa varandra 
mer bver enhetsgransema s i fmns det 
sakert mbjligheter. V i miste ocksi fylla 
upp luckoma som fmns speciellt p i nat-
ten. Dar ar det gladjande att arbetsgivaren 
vi l l utbka deltidamas mbjlighet att hbja 
sina itaganden ti l l 75 procent. 

Bra terminal 
Om vi nu bbrjar gbra det basta av denna 
fbrhandlingskompromiss istallet fbr att 
bara titta p i andras fbrdelar och inte se 
sina egna fbrdelar i det schema vi ar pla
cerade p i , s i har vi tagit ett steg p i vigen 
mot att gbra Tomteboda ti l l en bra och 
effektiv terminal som vi kan trivas i , trots 
att vi miste gbra dessa andringar nu och 
froligtvis fler organisations- och schema-
fbrandringar i ft^tiden. 

Ake Anevad 
OrdfSrande SEKO klubb Tomteboda 

ningsbolaget inom Consignia = f.d. Post 
Office) iiger merparten i det bolaget och 
de kommer att Ibsa in CMG:s resteran
de iigarandel. 
Tyvarr siigs ingenting om resultatet Rir 

utdelningsbolaget i CMGis rapport. 

Cross-border 
CityMail international sysslar dels med 
s.k. cross-border mail eller "avg utri
kes" pa vanlig postsvenska, dvs fbrsiin-
delser som ska skickas fran Sverige eller 
andra europeiska lander over griinsen 
till ett annat land. CMG samarbetar 
med G3, som ar ett joint venture mellan 
hollandska TPG, brittiska Consignia 
samt Singapore Post. 
Dessutom gor CityMail Group affiirer 

med "inbound mail" ellerankommande 
utrikes. Utdelningen i Sverige kiiper 
CMC i forsta hand av CityMail Sweden. 

Till sist si ska man ocksa ge sig In pa 
att i Storstockholm distribuera osorte-
rad kontorspost. Aven har samarbetar 
man med CityMail Sweden. 
Cross-border mail ar iin sa lange den 

storsta verksamheten inom CMG med 
en omsiittningsbkning pa 25 procent 
mellan fbrsta och andra kvartalet i ar. 
Haller den trenden i sig innebar det 
minskade volymer fbr Posten. 

Jan Alinum 

f 

CItylUiail pa plus? 
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Deutsche Post mot nya vinster 
Siemens tar over brittisica terminaler? • Missndjet vaxer 
• Deutsche Post Sr med sina 300.000 an
stallda och med en omsStming p i ca 150 
miljarder kronor Europas stdrsta postlbre-
tag. Och mest framgingsrika. Det Sr inte 
bara det att vinsten for fbrsta halviret i i r 
uppgick till drygt 13 miljarder kronor. En 
rad beslut har dessutom gitt fbretagets vSg 
det senaste halviret; beslut som skapar 
fbrutsatmingar fbr bolaget att ytterligare 
stirka sin stallning p i den postala varlds-
marknaden - fbr det ar dar som Deutsche 
Post World Net (DPWN) - bolaget heter s i 
numera - spelar. 

I mars friade EU-kommissionen DPWN 
frin de anklagelser, som det USA-baserade 
UPS, varldens stOrsta lattgodsdistributSr, 
1994 riktade mot bolaget. UPS pistod att 
Deutsche Post korssubventionerade paketen 
med pengar firin den monopolskyddade 
brevaffaren. Kommissionen friade DPWN 
belt frin dessa anklagelser. 

Svenska Posten tar efter. Outsourcama 
liar hittat en fristad i Polisskolan. 

Remailing 
Nigot samre gick det i en annan friga. Jag 
rapporterade forra iret i Facktuellt (nr 
3/2000) att EU-domstolen gett klartecken 
till Deutsche Post att ta ut fulit inrikesporto 
for remailade forsandelser som Citibank i 
Tyskland skickat via Holland. 

Den har gingen var det British Post Office 
(numera Consignia) som 1998 infbr EU-

kommissionen hade anklagat ty skama fdr att 
fbrsena och eflertaxera vad de ansig vara 
brittisk post till Tyskland. (Domen finns 
annu inte tillganglig p i natet s i det i r svirt 
att uttalasig om detaljema). EU-kommissio
nen slog i sitt beslut den 25 juli i i r fast att 
tyskama enligt deras uppfatming handlat fel 
och dOmde dem till ett symboliskt skades-
tind p i 1 EURO. Orsaken till de liga bbter-
na angavs vara att rattslaget var oklart; bl.a. 
hade de tyska domstolama tidigare accepte-
rat Deutsche Posts agerande (miste syfta p i 
Citibank-affiren). 

DPWN klarade sig alltsi lindrigt undan 
denna ging, men Kommissionen utlovar 
betydligt sfi-angare straff om saken uppre-
pas. Frigan ar vad beslutet kan f i for all
manna konsekvenser: ar det numera fritt 
fram med remailing inom EU-omridet? 
Facktuellt iterkommer efter att ha last do
men. 

Friades i USA 
USA:s storkapitalister ar som bekant de 
varsta fbresprikama for "frihandel", omreg-
lering och annat elande. Men nir starka 
konkurrenter tar sig in p i deras hemmaare-
na, d i blir det liv i luckan! Framsta hato-
bjekt fbr UPS och Fedex, de t v i stSrsta 
privata lattgodsdistributbrema, ar sedan en 
tid DHL Worldwide Express, som till 46 
procent ags av Deutsche Post. Bl.a. s i har 
UPS anklagat DHL infdr USA:s transport-
myndigheter (DOT): dels fbr korssubventio-
nering, dels att DHL:s amerikanska dotter
bolag DHL Airways bryter mot USA:s 
regler fbr agande av flygbolag. 1 USA ar det 
namligen s i att minst 75 procent av rdstema 
i ett USA-baserat flygbolag miste innehas 
av USA-medborgare. Hut f-n tyskama och 
DHL slingrat sig ur detta kan man undra 
bver, men hursomhelst s i friades Deutsche 
Post av DOT. Fortsattning lar fdija! 

Fdrlanger monopolet 
Deutsche Post bygger sin expansion p i en 
monopolskyddad hemmamarknad fbr bre
ven; dar ar det inte utan att man kan ge UPS 
ratt. Man kan jamfbra deras starka utging-
slage med virt sargade svenska Posten som 
dels tvingats konkurrera med konkursryttar-
na i CityMail, dels miste saija ut stora 
varden for att tacka den pensionsskuld som 
staten upparbetet under minga i r - istallet 
fbr att anvanda detta kapital till att starka 
fbretaget.. 

Den tyska regeringen har dessutom - trots 

kritik - beslutat att fbrlanga brevmonopolet 
fram till och med i r 2007, utan att awakta 
det nya EU-direktiv som ar under mangling 
i Bryssel. Hos vira politiker finns som 
bekant inga som heist antydningar i den 
rikmingen. 

Aktierna sjunker I varde 
Deutsche Post ombildades till aktiebolag 
1995 och i november fbrra iret sildes 29 
procent av aktiema ut p i bdrsen (vilket, 
inbringade drygt 60 miljarder kronor). Nu 
har regeringen fbreslagit att resten av bola
get ska privatiseras. En smolk i giadjebaga-
ren i r att aktiema sjunkit med nastan 20 
procent sedan de inttoducerades. 

Outsourcing 
Som en fbljd av bolagiseringen och privati-
seringen - och de itstramningar fbr vanligt 
folk som ar ett av syftena med dessa knep -
borjar nu ocksi briken med personalen. I 
juli meddelade Deutsche Post att de genom 
storre distrikt tinkte gbra sig av med 3.000 
av sina 80.000 brevbarare. Efter fackliga 
protester skbt man sedan upp beslutet. En 
tid i alia fall. Det gjorde man daremot inte 
med den outsourcing av mellanomridesttan-
sportema, som man beslbt om tidigare i i r -

USPS outsorcar 
personalens < 
klagomal 
• Tro det eller ej men I USA ar 
Posten fortfarande statsigt med i|S 
monopol pa brevfdrsandelserna. 
Det knakar i jittefbretaget 
(800.000 anstallda!) som i ar i r 
pa vag mot en fbrlust pa 20-30 
miljarder. Naturligtvis harropen 
om privatisering hojts aven har, 
bl.a. har den avgaende generaldi-
rektOren ("General Post Master") 
uttalat sig i den riktningen. 

En lustig detalj i detta mSrkliga 
land ar att USPS nu planerar att 
utsorka de anstalldas klagomal! 
Man tanker sig att ett fristaende 
personalagt foretag ska behand-
la de i dagslaget 126.000 klago-
mil som anstillda varje ar riktar 
mot fOretaget, 

Jan Ahmaniy 
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dar hade man fackets stdd. I alia fall om 
man ska tro tidningen Post-express. 

Siemens tar over 
brittisica terminaler? 
Deutsche Post ar trots allt ett framgangsrikt 
fSretag och nar det regnar p i prasten sd 
stanker det p i klockaren och darfdr ar dar an 
si lange relativt lugnt ute p i de tyska brev-
baringskontoren och sorteringsterminalema. 

1 Storbritaimien ar laget annorlunda. Con
signia, f d British Post Office, har bekym
mer med ekonomin (4 miljarder i fbrlust 
fbrra iret) och, inte minst, med fbretagsled-
ningens relationer till personalen! 

^ Under fbrra iret uppgick antalet strejkda-
gar till sammanlagt 62.000 och i maj i i r 
sti-ejkade 6.000 sorterare under tie dagar. 
Ursprunget var missnbje med arbetsfbrhil-
landena p i Watford-terminalen utanfbr 
London. Nyligen vamade CWU, det brittis
ka postfacket, for generalstrejk om Consig
nia fullfbljer sina planer p i uppsagningar 
och fbrsamrad sjukersittning. 

"Fortroendet har kollapsat" 
En partssammansatt undersbkning av fbrhil-
landena inom Royal Mail, tillsatt som en 
fbljd av orolighetema, ar inte nidig i sin 
kritik av fbretagsledningen. "Sorteringster
minalema drivs som gammaldags fabriker 
dar personalen maste rdcka upp handen for 
att fd gd pa toaletten", kommenterar Lord 
Sawyers, som lett ufredningen, och fortsat
ter: "Detta dr ett foretag dar tilliten, respek-
ten och fortroendet mellan parterna har 
kollapsat". 
Rapporten konstaterar ocksi att Royal Mail 

ikommer att vara sirbart gentemot konkur-
rentema och "the regulator" (Postcomm; 
motsvarigheten till virt Post & Telestyrel-
sen), om man inte loser problemen och blir 
av med ryktet att vara "strejkdrabbat och 

^pdlitligt". 

Managementguru 
Nigon vecka efter rapporten visade det sig 
att ledningen tanker anlita en svindyr mana
gementguru frin USA, uppfostrad hos 
Varldsbanken, for att forbattra stamningen 
inom bolaget! 

Darefter meddelade man att man tanker 
salja ut fordonsparken. Nigra dagar senare 
kom beskedet att fbretagsledningen ocksi 
vill outsourca bl.a. IT- och redovisningsdi-
visionema. De overvager ocksa att l i ta 
Siemens ta bver driften av sorteringstermi
nalema! Sammanlagt vill man ligga ut verk
samhet till ett varde av 15 miljarder kronor 
p i entreprenad. 

Atgarder som knappast lar fbrbattta de 
brittiska "industrial relations"\ 

Alcatel blir Solystic 

USA:s krigsindustri ger 
sig in i postbranschen 
• Alia storbrevsmaskiner inom Brevna-
tet, men ocksi minga GSM, har tillver-
kats av Alcatel, urspmngligen ett franskt 
bolag. Fbr ett par i r sedan silde Alcatel 
sin "postala" del t i l l det tyska industrifb-
retaget Mannesman. Mannesman (som 
p i senare i r gett sig in p i telemarkna-
den) kbptes direfter upp av brittiska 
Vodafone, mest kind fbr sina jitteaffirer 
inom telekommunikationsbranschen. 

Northrop Grumman 
Vodafone var i fbrsta hand infresserade 
av Mannesmans telekomdel och beslbt 
darfbr att salja av "maskinema", som 
kbptes av Siemens. Eftersom Siemens 
redan ar stbrst i varlden p i sortering
smaskiner krivde bide EU och USA:s 
konkurrensmyndigheter att bolaget skul
le slippa den delen av Mannesman t i l l 
ett annat fbretag. 

DarftJr blev det t i l l sist (?) s i att Nor
throp Grumman tog bver det fbretag 

som by ggt minga av vira sorteringsmas
kiner. Northrop tinker bedriva verksam
heten i ett helagt dotterbolag med nam
net Solystic. 

Krigsindustrin 
Northrop Grumman ar ett USA-fbretag 
med huvudkontor i Los Angeles och 
med en omsitming p i 160 miljarder 
kronor. Fbretagets huvudsakliga verk
samhet i r tillverkning av avancerade 
teknologiska produkter t i l l USA:s flyg-, 
rymd-, skeppsbyggnads- och krigsindus
tri , men man gbr ocksi redan idag en del 
affirer med US Post (USPS). 

Solystic/Alcatel hiller fbr narvarande 
p i att installera 537 storbrevsmaskiner 
(AFSM-100) i t USPS. Bolaget har 
ocksi ett kontrakt med brittiska Royal 
Mail att utveckia nista generations 
SSM, som bl.a. pistis kunna sortera 
40.000 ftirsandelser/timme. 

Jan Ahman 

Som Ibk pi laxen meddelade Postcomm i 
mitten av September att de tanker behandia 
en ansbkan frin Hayes, ett av Storbritannien 
Storsta fbretag, att fi bedriva utdelning-
sverksamhet i London, Edinburgh och 
Manchester. Om ansOkan beviljas innebar 
det en CityMail-Iiknande situation i Storbri
tannien: ett privat bolag tillits att skumma 
gradden av mjolken. 

Mlssnoje pa andra hall 
Ocksi p i andra hi l l jaser missnojet med 
postpoiitiken. 1 Belgien strejkade man mot 
de itstramningar som genomfbrs infbr en 
planerad privatisering av belgiska Posten i r 
2004.1 Iriand jaser missnbjet med Ibnema 
bland de 1.800 postmastama, "manga tjanar 
mindre an de nationella minimildnerna". 1 
Osterrike riktar sig protestema mot stang-
ningen av mindre postkontor. 1 Frankrike 
hotar fackfbreningama med strejk om La 
Poste fullfbljer planerna p i divisionalise-
ringen av fbretaget. Bara ryktet (som fbme-
kas av fbretagsledningen) att den australi-
enska Posten tanker ersatta fast anstallda 
heltidare med entreprenorer var tillrackligt 

fbr att facket skulle anordna ett protestmbte 
i Sidney. Osv. 

Gamla Postverken 
Helt sakert finns det en hel del gammalt som 
behSver fbmyas i Postverken varlden Over. 
Servicen ar ju ratt skral p i sina hi l l (Royal 
Mail klarar exempelvis bara 86,5 procent av 
bvemattbefordran). Men huvudsidan i det 
som nu bander i r nigot annat. Det ar samma 
omregleringspolitik, som vi i Sverige redan 
sett alldeles fbr mycket av (men tyvarr lingt 
ifrin allt, mer kommer!). Herrama kallar det 
falskeligen fbr "avreglering". Men vad i r 
det for "avreglering" nar de nationella (en
bart inom EU 12 stycken), statiiga, politiskt 
styrda postmonopolen ersatts av tte-fyra 
huvudsakligen USA- och tysklandsbaserade 
storforetag utanfbr all politisk kontroll. Vi Si 
inte dar riktigt an, men det ar dit vi ar p i 
vag. 

Det ar hog tid att de fackliga organisatio
nerna, men ocksi andra folkliga grupper, tar 
sig samman och mobiliserar mot denna 
utveckling! Det i r darfdr gladjande att det i 
februari nasta i r planeras en anti-avregle-
ringskonferens i Berlin. Frigan arom SEKO 
tanker delta! 

Jan Ahman 
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Postens halvarsresultat 

Postpoiitiken ocli lekstugorna 
resulterar i nya miljonfdrluster 
• Postkonceraens nettoomsattning upp
gick ti l l drygt 12 miljarder under fbrsta 
halviret i i r , en svag minskning jamfbrt 
med samma period fbregiende i r . 

Resultatet efter finansiella poster och 
efter skatt sjbnk frin +360 miljoner t i l l -
61 miljoner, en fbrsamring med 421 mil
joner. Drar man ifrin Postgirots vinst 
(233 miljoner) slutar de rbda siffroma for 
fbrsta halviret 2001 p i -294 miljoner. 
Och nu handlar det inte lingre om extra-
ordinara avsattaingar t i l l pensionsitagan-
den eller avvecklingspengar utan fbrluster 
i rbrelsen. 

Besparingsprogram 
Det fbrsamrade resultatet fbrklaras dels 
med lagre volymer (som dock varit fbrut-
sagbara eftersom man i delirsrapporten 
hinvisar t i l l hbga volymer av engingska-
raktar under fbregiende i r ) , dels "frami-
triktade satsningar", som man kallar det. 
Bland annat avser man introduktionen av 
det nya servicenatet. 

- Med anledning av det Icraftigt forsdm-
rade resultatet... har beslut fattats om att 
genomfora besparingsprogram for att 
astadkomma betydande kostnadsmins-
kningar pd kort och Idng sikt, heter det i 
ett pressmeddelande i samband med rap
porten. Ingenting sags om vad man menar 
med det. 

Postpoiitiken 
Vad ar d i orsaken ti l l det urusla resultat 
som uppnitts - frots att det inte skett nigra 
stbrre ofbrutsigbara volymforandringar. 
Och frots alia de rationaliseringsprogram 
som nu under flera irs tid drabbat de 
tiotusentals postanstallda som varje dag 
ser till att posten faktiskt kommer fram? 
Och det i varldsklass. 

Man redovisar inte lingre resultatet fbr 
breven respektive paketen, vilket fbrsvi-
rar en analys. 

En viktig orsak i r utan tvekan den soci-
aldemokratiska regeringens fortsatta 
postpolitiska strypgrepp. Ersattningen fbr 
kassaservicen ar annu inte avgjord. Men 
annu viktigare ar att den snedvridna mark-
nadssituation som omregleringen av post-

marknaden lett t i l l . CityMail/Royal Mail 
tillits att fortsatta dumpa marknaden p i 
de mest Ibnsamma volymema medan 
Posten har ansvaret att skbta hela den 
bvriga distributionen. Posten har ging p i 
ging anklagats for att dumpa prisema 
men i sjalva verket ar det j u tvartom: 
CityMail har hittills alltid gitt med fbrlust 
med den prissitming som bolaget tillam-
par. Idag redovisas inte langre deras resul
tat, men med stbrsta sannolikhet handlar 
det fortfarande om stora fbrluster inom 
brevutdelningen. Regeringens tvehigsna 
instalhiing ti l l paketrbrelsen i r en annan 
faktor som faktiskt aventyrar hela den 
verksamheten. 1 det getingbo som denna 
bransch utgbr fmns det inte plats fbr fals-
ka agarrepresentanter av Gbran Perssons 
och Bjbm Rosengrens typ. Aven utfbrsalj-
ningen av Postgirot innebar sannolikt en 
fbrsvagning. 

Politiska skurkstreck 
Til l sist ska man ocksi - som Grabe sa 
riktigt pipekar i ett av sina uttalanden (har 
han list Facktuellt?!) - komma ihig att 
Posten har fbrsvagats av de enorma av-
sattningar som bolaget tvingas gbra ti l l 
pensioner och Futumm. Pengar som sta
ten borde ha betalat nar man genom bola
giseringen och avregleringen helt andrade 
fbmtsatmingaraa fbr det tidigare affirs-
verket Posten. Aven detta skurkstreck ska 
laggas nuvarande och tidigare regeringar 
t i l l last. 

Lekstugor 
En andra orsak ar den lekstuga som tycks 
rida inom huvudkontoret. Det bbrjar 
faktiskt bli dags att friga sig (och f i ett 
svar!) vad alia dessa "konceraprojekt" 
egentligen har kostat? Och hur minga 
miljoner i Ibnekostnader drar alia de nya 
tjanster som tillsatts p i denna niv i ; senast 
61 (sextioen!) "logistiksamordnare". 

P i Tomtebodaterminalen tvingas sorte-
ringspersonalen fringa ihop sig bl.a. fbr 
att tio nya "logistiksamordnare" ska f i 
plats i ett av lunchrummen! 

Det diliga resultatet och de nya "bespa
ringsprogram" som detta leder till skarper 

ytterligare den politiska frigan, vad det i r 
fbr politik och politiker som styr det bar 
landet, men ocksi den fbretagsledande: 
gama en vision t i l l , men fbrst ett slut p i 
alia lekstugor inom servicenit och affir-
senheter och allt vad f-n det heter. 

Jan Altman 

ITP-forhandilngar 
med forhinder 
• PTK har under flera irs tid fbr
handlat om ITP-avtalet, somi gmnden 
reglerar den tjanstepension som aven 
vi numera omfattas av(ITP-P). 

Fbrhandlingama med arbetsgivaren 
har ging pi ging sttandat, senast i juni 
i ir. Motsattaingama med arbetsgiva
ren, men aven intemt inom PTK, 
handlar framfbr allt om humvida pen-
sionen fortsatta att vara fbrminsbes-
tamd (idag garanteras man 10 procent 
av slutlbnen) eller om man ska gi bver 
till ett premiebestamt system (dvs 
arbetsgivaren sitter av en viss procent 
varje ir varefter pensionens storlek \ 
blir beroende av hur fondema utvec-
klas). 

Fdrmansbestamd , 
SIF, som ar det stbrsta forbundet inom 
PTK, har (tack och lov!) lagt ett fbr
slag dar man skulle behilla fbrmins-
bestimd pension fbr inkomster upp t i l l 
23.000 kr/min. Daremot skulle arbets-
givarens avgifter beriknas pi ett an
norlunda satt. Andra experter inom 
PTK anser emellertid att SlF:s fbrslag 
innebar fbrsamringar fbr dem med 
Ibner bver 23.000 kr/min samt att 
arbetsgivarens kostnader ekar fbr 
aldre anstallda. 
PTK:s fbrhandlingsdelegation skulle 

ha friffats pi nytt den 11 September, 
men mbtet installdes. Istallet fraffas 
kartellens styrelse i slutet av minaden. 

/JA 
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# 

I 

Allt detta hande 
Alia dessa handelser intraffade 
Nar.... 
intellektuella, politiska och fackliga ledare 
salde sig billigt under tidernas oslagbara rea 

Allt detta hande 
Nar.... 
det var svart att andas 
och nagra forsokte oppna fonstret 

Allt detta hande 
Nar.... 
instangda manniskor i morkret 
forsokte tanda ett ljus 

Allt detta hande 
Nar.... 
maktens galna hundar 
forsokte erovra vara rattigheter 

Deras skott 
var ett skott mot demokratin och freden 
De var naiva 
De var atta och bara G8 
Vi ar manga 
Miljontals, hundratals miljoner 
Men vem borjar nasta gang 
Vet ej! 
Men hall for oronen 
Det blir miljontals skott 

Masood Punjabi 

Masood Punjabi adjetar 
pA Tomteboda SSM 

Arstaroster 

J o s e f Tewolde, Sma/C5 , i 
Posten s e d a n 1980. 

Har du markt av chefsbytet? 
- Jag traffade honom bussen 
redan forsta dagen som han var 
har, han verkar Oppen. Vi har dis-
kuterat frigor med honom som vi 
inte har kunnat diskutera med 
nigon chef tidigare. Hans syns 
ofta p i golvet, det ar ovanligt! Det 
har blivit en annan atmosfar p i 
Arsta. Och s i har jag hjaipt honom 
att tolka en ging nar det var besOk 
p i terminalen, jag kan franska. 

Storsta arbetsmiljoproblemet? 
- Lokalen ar for bullrig och det ar 
fortfarande minga tunga lyft. Jag 
jobbar i maskingruppen, maskiner-
na stir tatt! Men en del har ocksi 
gjorts, stolarna bl.a. Och sulorna 
har hjaipt mycket. 

Ndjd med semestern? 
~ Jag tog ut tio veckors semester 
och komp och ikte hem till Eritrea. 
Det ar generOst att man kan spara 
p i sig ledighet p i det sattet. Har 
varit hemma ett par ginger tidiga
re och hjaipt till med uppbyggna-
den. Vi ar en ung nation och nu ar 
det relativt lugnt efter senaste kri
get; det finns en entusiasm och 
framtidstro i landet. 

Janne Gebring/Janne Ahmt 
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Tittar Grabe in 
S T R A X INNAN J A G S K U L L E A K A p i se
mester traffade jag Bjdra Kristensen p i 
tmmelbaneperrongen i Farsta. Han hade 
varit och haisat p i Tore Sifberg p i Farsta 
sjukhus. Det stod inget vidare t i l l med 
Tore fbrstod jag och mycket riktigt nSr 
jag kom tillbaka efter min semester och 
borjat jobba hdrde jag att han var dOd. 

Tore jobbade p i Fldde for de som inte 
vet. Jag kande inte Tore speciellt v i l men 
vi heja alltid och bytte nigra ord, alltid 
juste och hjalpsam och ti l l synes p i gott 
humdr ni r man gjorde bort sig ute p i 
jimvagen. Tore hade arbetat stdrre delen 
av sitt yrkesverksamma liv p i posten. 
Sjalv ar jag en grongdling i sammanhang
et med mina 13-14 i r . Jobbar man minga 
i r p i en arbetsplats i r det minga minni
skor man lar kinna och fblja i livets alia 
skiften. En del mer, andra mindre. Folk 
gifter sig, f i r kanske bam, skiljer sig, 
triffar nya partners och utvecklas i t olika 
h i l l . En del bli r sjuka eller fkr alkoholp-
roblem, mir mer eller mindre bra. 

A N D R A GdR S T O R R E E L L E R M I N D R E 

K A R R L 4 R E R . Hur som heist fbljer vi va-
randras bden i skiftande grad. Atminstone 
s i lange vi jobbar kvar p i bygget. Vi h i l -
sar p i varandra, fbr det mesta i alia fall, 
aven om vi inte kinner varandra sarskilt 
val. Arbetskamrater dbr ocksi i sjukdo-
mar, olyckshandelser eller fbr egen hand. 
Allt kan naturligtvis handa oss under ett 
lingt yrkesliv p i samma arbetsplats. Alia 
blir aldre och snart sommarjobbar val 
bambamen om dom inte redan gbr det p i 
terminalen. Efler jobbet eftermiddag, 
kvall eller morgon drar vi i regel snabbt 
hem eller var vi nu ska, naturligt nog. 
Fast ibland har jag kant att det ar jakligt 
trist med en arbetsplats s i pass stor med 
s i pass minga medarbetare som inte har 
nigon typ av informell mbtesplats dir 
folk fr in olika delar av huset kan mbtas 
mera spontant s i att siga. Och d i raknar 
jag inte med de olika pausutrymmena 
eller for den delen inte heller restaurang-
en, det enda stallet i kiken dar man kan 
tankas springa p i varandra, den har val 
lite fbr mycket av skolbespisning bver 

sig. Kort sagt ett trevligare stalle dar man 
kan ta en kopp kaffe, tillging fbr alia t i l l 
dags och fackpress och givetvis en tv. 
Tja, det gir j u att utveckia hur lingt som 
heist. I den bar inte alltid lika seribsa 
posttidskriften som minga andra kan man 
v i l ta ut svingama lite. Silunda lanserar 
jag id6n; bygg ett fik, eller innu helh-e en 
restaurang i kassans lokaler. Varfbr ska 
Postikeriet ta bver dessa fbmimligt be-
lagna lokaliteter? De i r inte s i minga. 
Det racker nog med norra andan av kiken 
i Dilen och Ksm gamla pausutrymmen 
om man bygger om lite, d i r fmns toaletter 
ocksi. V i skulle behbva en plats nara ar-
betsplatsen, inte Vastra Skogen eller Sol
na Centmm, dar alia som har lust kan ses 
en stund och koppla av fbre eller efter 
jobbet. I vantan p i bussen, en kali dryck 
efter motionspasset. Faktum i r att platsen 
ar den basta. 

Staf fan 
Millner 

fick sista 
ordet 

T R U C K T R A F I K E N SKA FORSTAS heist 
bort. Den nis frin markplanet nara en-
tren. Alia kan ta sig dit utan passerkort. 
Tank vilket andningshil i dessa tider nar 
vi snart bara f i r rbra oss efter snitslade 
banor p i bestamda tider. 1 och fbr sig 
skulle man ju kunna tro att arbetsgivaren 
bara vil l se oss p i jobbet under strikt ar
betstid men det i r val audi inte mbjligt, 
kreativiteten flbdar ju bast utanfbr arbets
tiden. Har kan man diskutera postens 

Ibnsamhet och utvecklingen p i bbrsen, 
basta liren ti l l V75 eller livets allvar, sor-
ger och gladjeimnen i stbrsta albnanhet. 

Tittar Grabe in kan Totte dryfta range-
ringens konst o.s.v. 

SNART B Y G G S J U E T T N Y T T huvudkontor 
bar ute och platsen blir t i l l en rejal byaf̂  
garbetsplats med allt vad det innebar. Dw. 
gir fbrresten sakert att bygga om hela 
gamla Direktinlimningsdelen ti l l ett 
mindre shoppingcenter kanske med sys-
tembolag och post i butik s i behbver i r ^ 
vira nya hyresgaster stressa ti l l Sohia 
Centmm p i lunchen fbr att handla och ita 
eller ta ut pengar. Det fmns bergsikert 
Ibnsamhet i det bar i ratta bander fbrstis. 

N O G SPANAT . Men det kanske inte vore 
helt fel om det i ett bus flillt med folk av 
olika kategorier och dignitet fans ett in-
formellt andningshil, ovantade mbten och 
s i dar. Hur det nu skulle se ut. Fast kas-
san ligger bra t i l l . Sen tror v i l i och for 
sig jag inte annat an att dom fiesta vil l 
hem frin jobbet fort som fan efter avslutat 
arbetspass. Fast det i r klart. V i vet j u inte 
hur lange vi har nigon verksamhet kvar 
p i Tomteboda. ^ 

I Y N G R E DAGAR jobbade jag ett kort tag 
p i Kockums varv i Malmb. Di r fanns en 
riktig s i kallad bmksanda eller vad man 
nu ska kalla det, itminstone delvis k v i ^ 
Massor av anstallda. Alia var vi Kockw 
miter. Jobben var trygga . Behovet av 
stora tankfartyg oandligt. Tills dom bbrja
de bygga mycket billigare i Asien. 1 som-
ras promenerade jag omkring p i det gam
la varvsomridet, nu lage for Bomassan 
01. Har byggs nu exklusiva bostader for 
fantasipriser. Vem vet, Bomassan 2010 
kanske hills i Solna ! 

Staffan Millner 

Staffan Millner ar ordforande i sektion 
Klump/Flode pa Tomteboda och ledamot 
i Tomtebodas klubbstyrelse. 
Artikein har tidigare publicerats i tidningen 
Din Rost 
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