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FACKTUELLT 
S E K O post • Klubbarna Arsta och Tomteboda 

Arlanda: 

Nu ar det allvar! 

Nr 1/sept 2002 

• Nar nu det tredje Arlan
daprojektet ar inne i sitt 

•^utskede sags vindama 
blasa at Large. 

Dvs det storsta altemati-
vet, som beror Uppsala, 

.^^landa, Tomteboda och 
eventuellt ocksa Vasteras, 
skulle byggas. 

Man ar fran projektledning-
ens sida beredd att flytta 
hela Uppsalaterminalen och 
slakta Tomteboda - den 
terminal som har det basta 
laget i Storstockholm - t i l l 
fbrman for den verklighets-
frammande hypotes - stor-

Danska 
sagor 

Sid 10 

Valet over -
vem vann? 

I 
Sid 2 

mm 1 

driftstankande och flyg-
platsromantik - som hela 
projektet grundas pa. Man 
planerar ocksa for att lagga 
ner ytterligare terminaler i 
landet och frakta posten ti l l 
Arlanda och sortera den 
dar. 
Regionalpolitik intresserar 

inte utredningsherrama. 
Inte heller att den nya ter-

minalen inom oversk&dlig 
tid - for alltid? - kommer att 
sakna jamvagsansiutning. 

Att dessutom 1.000 man-
niskors framtid berors ar i 
sammanhanget ett vaxel-
mynt. 

Man far hoppas att de som 
i slutanden ska rakna pa 
projektet och ta hansyn ti l l 
mer an den inre kretsens 
intressen - prestige? - avra-
der fi-an byggandet. 

Beslut ska tas i koncem-
styrelsen i november. 

Las mer om Arlandapro
jektet pa sidan 4! 

I 

O) 
.c 
c 

Postens nya tiuvudkontor vid Tomteboda. Ingen vacker syn 
annu - men det blir flott v^rre nar det blir Mart. 

Det nya skrytbygget ger aniedning till jSmfdrelser med stan-
darden befintliga octi kommande terminaler! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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valet over -
men vem vann? 
• Jaha, ja. Valet ar over men vem 
vann? I skrivande stund trater man i 
Stockholms stad och landsting fortfa-
rande om vem som skall regera med 
vem. Maktskiftet som utropades pa 
valnatten bidde en tumme? Du som 
laser detta vet hur det gick. P i rikspla-
net utropades Goran Persson till seg-
rare. Detta da bans parti lyckades 
overtraffa senaste valresultatet. Men 
far ban fortsatta regera? De dar mask-
rosoma verkar vilja inga i rosenbus-
ken. Sjalv konstaterar jag att Vans-
terpartiet tappade troligen t i l l Sossar-
na och soffliggama. Gladjande nog 
for en postarbetare tappade modera-
tema dramatiskt mycket. Det torde 
innebara att privatisering av Posten 
inte blir av. 
Kommunikation 
Jag har intresserat foljt debatten mel-
lan Tomtebodaklubben och Posten -
las Bertil Nilsson - gallande besok av 
politiker under valtider. Jag havdar att 
Bertil Nilsson bar fel nar ban ungefar 
havdar foljande: 

"Vi skall inte har nagra som propa-
gerar for sitt parti pa Postens ar-
betsplatser under valet, ddremot or 
man alltid vdlkommen under andra 
tider". 

Han har totalt missat poangen med 
besoken. Det ar en dubbelriktad kom
munikation, dar den besokande far en 
inblick i det postala arbetet, och den 
postanstallde ges en inblick i det poli-
tiska vardagsarbetet. Detta ar mycket 
viktigt i skenet av det alltmer minska-
de valdeltagandet. 

Klafingrighet 
Pa Arsta har vi besok av samma poli
tiker under valen som mellan valen. 
SEKO:s syfte ar att fa fler att bli in-
tresserade av politiken och darmed ga 
och rosta. Politikema far en inblick i 
de olika anstallningsforhallande och 
hur politiska beslut oversatts t i l l verk-
ligheten pa Posten. V i hade ocksa en 
debatt pa restauranten pa Arsta mellan 

olika landstingspolitiker frSn "block-
en". Pa restauranten far vi vara ifred 
for Bertils klafingrighet. 
Jag tror att det finns ett politiskt syfte 
med Postens felaktiga tolkning av sin 
egen policy. Enskilda Postchefer ar 
troligen nqjda med lagt valdeltagande. 
Far ett visst "block" overtag kommer 
privatiseringen av Posten som ett b r e \
pa Posten! Bertil Nilsson (och Tomte-
bodas chef Peter Salomonsson?) bi-
drar t i l l det minskade valdeltagandet. 

Micke Tall ar ordforande i Klubb Arsta 
Postterminal 

Posten tycker dock att Bertil Nilsson 
ar sa duktig i det postala att ban nu 
blir chef for hela Posten Produktion. 
Foretradaren Alerfeldt forsvinner t i l l 
Projekt E 25, vad detta innebar far vi 
se. Vem som eftertrader Bertil vet vi 
inte vid presslaggning. Kanske den 
personen kan oka medinflytandet i 
ROS-arbetet. Den debatten drivs bra, 
tycker jag, av Tomtebodaklubben och 
klubben i Goteborg. 

Det ofattbara 
Pa Arsta tar vi emot en del av de tap-
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pade volymema pa Tomteboda. Ett 
antal personer har fatt erbjudande "att 
folja med posten". Det racker tydligen 
inte for att overtalighetsdiskussionen 
skall avklinga. Om nu ingen pa Arsta 
fbrstatt det, sa paverkas vi alltid av det 
som bander pa Tomteboda. Aven om 
det ofattbara skulle handa, att en ny 
Arlandaterminal skulle fa Tomteboda 
att laggas ner belt, skulle det iimebara 
konsekvenser for oss alia. SEKO kam-
par for att alia inblandade skall fa 
rattvis behandling. Darfor ar klubbar
na overens om att starta ett gemensamt 
projekt med arbetsgivaren gallande 
personalutveckling/avveckling i 
Stockholm. Volymema kommer val 

inte att direkt oka i Stockholm. 

Nya nivaer? 
Klubb Arsta har tidigare satt sitt hopp 
ti l l ett lagutvecklingsprojekt, som ett 
led i att fa postarbetet pa lagniva mer 
varierat och intressant. Nu har de tva 
stora sorteringsenhetema kommit sa 
langt att de formar nya organisationer 
i linje med detta. Vara sektioner ar de 
som kan detaljema, men Klubben ar 
oroad over om lagutvecklingsprojektet 
verkligen far genomslag i organisatio-
nema. Kommer det att skapas nya 
nivaer mellan enhetschef och lagen? 

Micke Tall 

effektiviseringen av administratio-
nen verkligen kommer att genom-
foras. Vi har deiliga erfarenheter av 
tidigare forsdk, men vi har varit 
oerhort tydliga i vara krav till led-
ningen om att detta miste genom-
fOras. Vi har samtidigt sagt att nag
ra generella sparbeting i nulSget 
inte ar mojiiga att genomfOra i pro-
duktionen 

Nddvandig bantning 
Vi har inga garantier for att E 25 
loser alia problem med for stora 
overheadkostnader, om inte s ^ 
maste andra atgarder kompiettera 
projektet. Det avgorande ar att 
ledningen klarar att genomdriva 
den nedvandiga bantningen av en 
alltfor dyr och stor administration i 
Posten. 

SEKO Posten 

S^ur SEKO Postens medlemsinforma-
tion, vecka 39. Nytietsbreven anslas 
som regel pa klubbamas anslagstavlor. 

Redaktoren: 
• I och med detta nummer av Fack
tuellt Sterupptas tidningssamarbetet 
mellan Tomteboda- och Arstaklubbai-
na. Vi har mSnga fackliga och postpo-
litiska fiigor gemensamt och jag uwr 
att vi har gladje av att lasa om vad som 
bander hos grannen. 

En gemensam lidning kan ocksS ses 
som ett tecken pS ett namiare sainarbe-
te mellan klubbarna nar brevnatsled-
ningen drar St mmskruvama. De pro
jekt som nu ar pS vag att avslutas inne
bar att en grSns f6t vad som ar anstan-
digt har passerats. 

Jag tror att m^ga med mig accepte-
rar att sjunkande voiymer och nya 
effektivare maskiner innebar tarre 
timmar och att anpassningar till detta 
mSste g6ras. 
Men alt fa detta som fiirevandning tor 

att sis sttnder arbetsorganisalionen, 
stycka upp och lagga ner hela termina
ler ar nSgonting annat. 

Det ar en grym kattens lek med rat
tan, som man trodde att man skulle 
slippa se inom Brevnatet. Det var all-
tsS detta som dolde sig bakom 
ROS:en?! 

Vi t Stockholm kanner ocksS allll^r 
vai till sattet att hantera frSgoma pi 
ft&n fftrr, 

I det har numrel av tidningen kom
mer svar pS detta tal; fler lar komma, 
och i olika former! 

Det har varit val och utgSngen kom-
menteras av nSgra skribenter. MInga 
hoppas nu ph ett battre samarbete med 
regeringen fdr att lOsa Postens prob
lem. 
Ett stort problem i sammanhanget ar 

EU- och det planerade EMU-med-
lemskapet och regeringens positiva 
installning till detta. Det ar en svSr 
ekvation att sitta ena dagen i Bryssel 
och driva pi fortsatt omreglering - och 
sedan nasta dag i Stockholm lova dkat 
stod St svenska Posten. Om man nu 
har gjort det. 

Det ar en baksida av valutgSngen att 
de EIJ och EMlJ-vanliga kraflema har 
fbrstarkts. Ironisklnog blir det antagli-
gen lattare ftJr borgerligheten att driva 
igenom den Odesdigra EMlJ-anslut-
ningen med en (s)-regering! /JA 

\ J 

SEKO:s koncernfack: 
"Nodvandigt med effektivisering 
av Postens administration 
• Under fredagfSregiende vecka 
(20/9) genomforde Posten en 
chefskonferens dar fokus lag pet 
enbart tva fr^gor. Den ena fragan 
var projektet E 25 som syftar till att 
minska kostnaderna for Postens 
administration med 25% och den 
andra fragan handlade arbetet om 
att skapa Den Goda Arbetsplatsen 
i Posten eller 14-punktsprogram-
met som det ocksa kallas. Bada 
fragorna ar mycket viktiga, och vi 
tycker att ledningen gjort en bra 
prioritering som valt att visa att 
dessa fragor har h6gsta prioritet. 

Stort ansvar 
Nar det galler kostnadsminskning-
ar har dessa i allt vasentligt skett 
inom omradena Servicenat, Pro
duktion och Postakeriet. S E K O : s 
medlemsgrupper har tvingats ta ett 
stort ansvar for den ekonomiska 
situationen 1 foretaget, nagot som 
ocksa paverkat situationen negativt 
pa manga arbetsplatser. 

For att sakra foretagets framtid, 
och for att sin egen trovardighet 
maste Postens ledning se till att 
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Arlandaprojektet: 
NU ar det allvar! 
• Nar nu Arlandaprojektet gSr in i sitt 
slutskede har vinden vSnt igen: Nu ar det 
Large som galler! 

Inledningsvis kan det vara skal i att 
repetera fbrutsattaingama fbr projekte-
ringen av en ny stor Arlandaterminal: Den 
ska dimensioneras fbr 750.000 f6rsandel-
ser (normalbrev) per dygn (hela Tomtebo
da sorterar idag ca 500.000 normalbrev 
per dygn). Den ska rymma Arlanda utri-
kes verksamhet, Hub:en, hela Uppsalater
minalen samt voiymer motsvarande 18-19 
(man beraknar dessa till 45 procent av 
nuvarande Tomteboda). Ca 700 personer 
beraknas arbeta i terminalen. Arlanda 
large ska vara inflyttningsklart i februari 
2005. 

• Projektledningen har beslutat att fl5det 
inom terminalen ska vara av "rak" modell, 
dvs ratt igenom huset med tvh kajer. SE-
KO:s representanter foredrar ett "U-fl6de" 
med en kaj. 

Betonggolv? 
• Golvbelaggningen ar inte beslutad an. 
Tre altemativ diskuteras: 

- Betonggolv med nSgon form av ytbe-
handling och ljuddampande Stgarder 

- Enhetlig belaggning med antingen 
linoleum eller giunmi 

- Olika belaggning inom huset med 
antingen linoleum eller gummi. 
Tomteboda har linoleumgolv pk plan 3 
och obehandlat betonggolv ph. plan 2. 
"gummigolv" fmns bl.a. pS vissa av termi-
nalema pd Arlanda. En provremsa med 
gummigolv ska laggas ut pk Uppsalater
minalen. 
• Jamvagen utreds fortfarande. I ett halv-
langt perspektiv (5-10 Sr?) ska en omlast-
ning i Marsta & la GronsaksspSret "snab-
butredas". I ett lingt perspektiv (10-50 
Sr?) ska en spSrlosning fram till huset 
undersokas - nu kopplat till utredningama 
om flygbransletransportema till Arlanda. 

100 miljoner i omstalining 
• Det blir - enligt senaste budet - antingen 
en liten klumpmaskin eller s.k. 
"crossbelter"-system i terminalen. 
• Personalprojektet har i sin debapport 

redovisat olika scenarier fdr personalom-
satming och olika turordningskretsar om 
den stora terminalen byggs. Utifrin dessa 
altemativ har kosmaden fbr introduktion, 
Futurum, etc beraknats till mellan 16 och 
drygt 100 miljoner. 

Christmas list 
• Alia lokalprogram och bygghandlingar 
i evrigt ligger hos NAP, den tilltankte 
hyresvarden. De gjorde en snygg presen
tation av sitt material den 9 September; 
dock framkom inget nytt. Noteras kan att 
NAP - ett USA-baserat bolag - kommen-
terat de fackliga kraven p i arbetsmiljQ etc 
som en "Christmas list"! Det ar si de 
tanker. 

Byggnaden projekteras till ca 18.000 
kvm. MOjlighet fmns att expandera med 
ytterligare 7.000 kvm. 
• En preliminar - men ofullstandig -
milj6konsekvensutredning har presente-
rats. 

• Light-altemativet (=endast nuvarande 
verksamhet p i Arlanda flyttar in i nytt 
bus) utreds parallellt med den stora utred-
ningen - men med vilket infresse?. 
• Det s.k. kalkylprojektet ska rakna p i 
inte bara Arlanda utan ocksi Nateffekter 
och gruppreklamsprojektet. De ska utgi 

frin tre scenarier: 
• Nulage = Arlanda light utan struktur-

fbrandringar 
• Arlanda light med strukturfbrandringar 
• Arlanda large med strukturfbrandringar 

I praktiken har man redan avskrivit det 
fbrsta altemativet. 

Beslut i november 
• Enligt tidsplanen ska projektet presente-
ras for koncemstyrelsen den 23 oktober. ^ 
Beslut ska tas vid nastkommande kon-
cemstyrelsemOte den 20 november. 
• Projektarbetet har hittills kostat 1,3 
miljoner - men d i ar inte personalkostaa-
der fbr projektdeltagama inraknade. ^ 

Arlandaprojektet skulle aldrig ha satts 
iging. Tyvarr har det nu gift s i mycket 
prestige i det att man om inte annat av det 
skalet vill fuUfblja det. 

Vad finns det egendigen fbr skal att i 
detta lage bygga en ny storterminal p i 
Arlanda? Inga. Gangse direktfirstank om 
stordriftsfbrdelar kryddat med flygplatsro-
mantik ar upphovet till projektet. 

Man bOr dessutom uppmarksamma den 
kir av manniskor som flyter omkring i 
utredningsvarlden inom Posten, aven 
inom Brevnatet. Vi kanner alia till nam- ^ 
nen p i de tongivande i sallskapet. De 
miste naturligtvis ha nigot att gora och 
sysselsatts nu med det ena projektet etter 
det andra. Detta samtidigt som man exem-
pelvis p i Tomteboda inte ansett sig ha rid ^ 
att invanta en naturlig avging fbr 10-20 
personer nar volymema sjunker utan 
istallet velat genomfora uppsagningar. Det 
ar ackligt. 

vaija fei hypotes 
Infbr slutspurten p i Arlandaprojektet kan 
vi konstatera: 
• Hypotesen att en sammanslagning av 
halva Tomteboda, Uppsala, Utrikes och 
ev. delar av Vasteris skulle bli effektivare 
och billigare for Brevnatet ar tagen ur 
luften. Bara en mycket avancerad mate-
matik kommer darfbr att kunna rakna hem 
projektet. 

Hypotesen att mindre terminaler ar ef
fektivare styrks daremot av Brevnatets 
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egna uppfbljningar av kostnad per fbrsan-
delse, kvalitet, personaltrivsel, etc. 

Trots detta vdljer man hela tiden att 
starta olika miljonprojekt utifran den 
forsta hypotesen. 

Maskinkonceptet 
• Volymema visar sedan ungefSr ett Sr 
tillbaka en snabbare nedStgSende trend. 
An ar det dock en bra bit kvar innan man 
behdver iSgga ner nSgon av de nuvarande 
tolv terminalema av det skalet. Minimis-
torleken pS en terminal bestams egentli-
gen av maskinkonceptet: sS lange det 
finns underlag fbr 1 GSM, 1 FSM och 
kanske ocksS en SSM sS finns det ocksS 

^plats fbr en terminal. 
I sjalva verket borde man ta tillfSUet i 

akt och skapa mindre terminaler i Stock-
hohn istallet fbr att kora hit post frSn hela 

^landet fbr att fylla tvS storterminaler! 
• Regionalpolitik, vad ar det? En grund-
tanke bakom Arlandaprojektet (och Natef
fekter) ar som sagt att det pk sikt ska 
fiimas tvS stora terminaler i Stockholm 
som ska sortera en stor del av landets 
post. Varfbr ska man flytta sorteringen av 
post frSn orter ute i landet till Stockhohn 
av alia stallen?! 
• Ett antal av de arbetsmiljdkrav som 
SEKO stallt pk en ny terminal har accep-
terats i ord under projektets gSng. Vad 
galler flSdet och kajlosningen ar vi dock 
inte ense och golven ar annu inte klara. 
FrSgan ar ocksS om aven Postens projek-
tansvariga i slutanden kommer att betrakta 
arbetsmiljokraven som en "Christmas 

^ l i s t " . 

ingen klattervagg med pool 
Man kan i det bar sammanhanget inte 
heller avhSUa sig fr&n att jamfora arbets-

^ m i l j o n i en tankt Arlandaterminal med 
den som planeras fbr det pSgSende HK-
bygget. PS Arlanda blir det inga klatter-
vaggar och relaxavdehiingar med pool. I 
sjalva verket handlar det om att med 
nabbar och klor Stminstone forsoka fS en 
fysisk arbetsmiljo som motsvarar den som 
byggdes pS 80-talet och en bit in pS nittio-
talet! 
• JamvagsfrSgan har inte losts och lar 
droja - om det nSgonsin blir nSgon jSm-
vag. De tvS tankta kvarvarande termina
lema i Stockhohn-Uppsala saknar darmed 
jamvagsanslummg inom overskSdlig tid. 
Ar det inte fantastiskt! 
• Ovriga miljokonsekvenser ar inte fMrdi-
gutredda och det ska bli intressant att se 
hur man lyckas sy ihop Stminstone ett 

noll-altemativ fbr miljOn. 
• Ingen konsekvensbeskrivning fbr "rest-
Tomteboda" har presenterats. 

Rattsloshet 
• Projektet - beslut om byggande - kom
mer att tas utan hansyn till hur det blir 
med den maskinella finstallningen - som 
i alh^ hdgsta grad kan komma att pSverka 
terminalnatet. 

• Med hanvisning till laget vid en flyg-
plats kommer skarpta "sakerhetskrav" att 
galla fbr terminalen. PS grund av den 
rattsloshet, dessutom med rasistiska 
inslag, som spritt sig efter den 11 Septem
ber bOr sS litet postal verksamhet som 
mojligt bedrivas pS flygplatser och lik-
nande. Denna aspekt Sr egentligen ett 
tilhackligt skal fbr att omedelbart lagga 
ner hela Arlandaprojektet. 
• Den nya terminalen kommer huvudsa-
kligen ligga utanfor "grindama" pS Arlan
da. Idag har de som arbetar innanfbr 
grindama rabatterade priser pS Arlanda 
Express. Denna mOjlighet fbrsvinner 
darfor med sannolikhet for den utrikesper-
sonal som har den idag. 
• Tomtebodaterminalen har ett suverant 
lage vid jamvagen och de stora traflkle-
dema i Stockholm (det ar bara avfarten 
frSn Norra Lanken som fattas - varfbr inte 
avsatta en del av alia projekmissar till att 
arbeta med den frSgan istallet!). Den 
ligger ocksS bra till fbr den personal som 
ska gora jobbet. Det ar ocksS markligt att 
se hur man nu ar beredd att starta ett nytt 
bygge pS Arlanda och binda upp sig fbr 

nya hyresavtal - samtidigt som frSgan om 
Logistiks framtid i huset dras i ISngbSnk. 
• l.OOOanstalldaharhSllitspSstrackban-
ken under hela det bar Sret. Den oro och 
det lidande det skapar och den kraft det 
tar frSn vasentligt fbrbattringsarbete bryr 
man sig inte om. Inte heller de forsam-
ringar det innebar fbr alia dem som i 
slutandan tvingas flytta till Arlanda. 

Ett gott skal 
Finns det dS inget gott att saga om en ny 
stor Arlandaterminal? 
Jo faktiskt! Det fmns en stor fbrdel. Om 

all sortering av post frSn Mellansverige 
(och litet till) samlas i tvS terminaler i 
Stockholm skulle det starka personalens 
och fackets stallning. Det skulle bli betyd-
ligt svSrare fbr arbetsgivaren att bedriva 
den utpressning som pSgSr idag. DS kun
de man inte langre spela ut terminalema 
mot varandra. 

Argumentet ar inte sS tokigt, det skulle 
rentut sagt vara f-t skSnt att arbeta fackligt 
under de villkoren! och dessutom tror jag 
att aven mSnga sorterare pS exempelvis 
Tomteboda bOrjar komma till en punkt 
dar vilket beslut som heist ar bra, bara 
man slipper ovissheten och Overhetens 
eviga tjat om Arlanda - men trots det 
vager argumentet lattare an skalen fbr att 
skrota Arlandaprojektet! 

Jan Ahman 
2002-09-17 

Sankta portonf 
I Tyskland. Jag rapporterade i fbrra num-
ret av Facktuellt att EU-kommissionen 
beslutat att Deutsche Post skall betala 
tillbaka 5,2 miljarder kronor till tyska 
staten. Kommissionen ansSg att DPWN 
anvant monopolvinster pS breven och 
statliga bidrag som man fStt fbr att upp-
ratthSlla den alhnanna p 
ostservicen till att subventionera paketaf-
faren. 

Nu kommer nasta steg: en prissankning 
pS brevtjanstema fr.o.m. den 1 januari 
2003. Priset fbr ett "standarbrev" sanks 
med 1,8 procent till 0,55 (=ca 5 kr). 
Priset for "storbrev" justeras ner med 5,9 
procent till 1,12 (ca 10:20 kr). Portot for 
vykort sanks med hela 12 procent till 
0,45 (=ca4:10kr). 

Typiskt nog "anpassar" man samtidigt 
taxepolitiken till bl.a. Sverige genom att 
avgiftsbelagga eftersandning och lagring, 
som man hittills inte har behovt betala fbr 
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Verksamhetskommittens septembermote 

Farre eller battre terminaler? 
Verksamhetskommittin sa-
mordnar SEKO:s fackliga 
arbete inom Posten Produk
tion. Varje terminal inom 
Brev- och Paketnaten har 
var sitt mandat i Verksam-
hetskommitt^n. Jan Ahman, 
Tomtebodaklubbens repre-
sentant, rapporterar fr in 
kommitt^ns septembermote 
som hdlls under tvk dagar i 
Skine. 

Avtalsfragor 

Ny Idmbildningsmodell 
Se sSrskild rata p i nasta sida! 

Lonesdttning vid sjukbidrag 
Bjarae Hansen frigade om vad 
som egentligen galler vid lOne-
sattoing av dem som har sjuk
bidrag etc. Frigan har, trots 
tidigare diskussioner vid kom-
mitt^ns moten, annu inte klar-
lagts. Motet uppdrog i t Sune 
Sjodin och Erik Charlesson att 
skicka ut en information till 
alia i kommitt^n om vad som 
galler. 

Ldnepaslag i trappan 
Frigan togs upp hur man han-
terar pislag fbr dem som lig
ger i trappan, utover den "au-
tomatiska" uppflyttningen. 
Risken med sidana pislag 
(som belastar potten) ar att 
nasta uppflytming i trappan 
inte blir nigot vard eftersom 
man tack vare det individuella 
pislaget redan kanske har 
passerat det belopp som galler 
for nasta steg. 

Losningen ar, piminde Julie 
Thorelli frin GOteborg, att 
man i det lokala avtalet skriver 
in att individuella pislag for 
dem som ligger i trappan ska 
flyta ovanpi, som en liten 
trevlig kork som guppar p i 
vatmet, dar man sitter p i bryg-
gan med metspdet i hand (fast 
riktigt si kanske han inte ut-

tryckte sig!). 

Koncernfacket 
Koncermidet har utsett en ar-
betsgrupp som ska se dver SE
KO Postens organisation. 
Uppdraget ar att se Over hela 

arbetsordningen och resursfbr-
delnmgen inom SEKO Posten 
samt den demokratiska proces-
sen och kommunikationen. 

Arbetsgrappen leds av Sune 
Sjodin. Han redogjorde fbr 
utredningsdirektiven och de 
fbrslag utifrin dessa som ar
betsgruppen presenterat. 

En sammanfatming av punk-
tema i fbrslaget: 

• Den gemensamma verk-
samhetsplanen fbr koncern
facket ska vara utgingspunk-
ten fbr arbetet p i alia omri-
den. 

• Klubbarna ska battre kunna 
piverka koncemkommitt^ns 
verksamhet 

• Farre klubbar som alia (?) 
ar representerade i kommitt^n 

• Onskvart med klubbar som 
organiserar alia anstallda i 
Posten inom ett visst geogra-
fiskt omride (utom i storsta-
dema). 

• En effektiv och milmedve-
ten kommunikation 

• Ett nytt fbrtroendemannav-
tal som fbratom lokal tid aven 
ger utrymme fbr centrala upp-
drag p i alia nivier. Dessutom 
"flexibel" tid som kan anvan-
das fbr fackliga projekt. 

• Medinflytandeavtalets am-
bitionerom fackets medverkan 
frin "ax till limpa" ska genom-
foras. 

• Utbildnings- och utvec-
klingsplan forfbrtroendevalda. 
Utvecklingssamtal p i alia ni
vier i facket. 

• Koncemkommitt^n/ridet 
ska vara den fasta strakturen i 
SEKO Posten och verksam-
hetskommitt^ema den flexibla 

(som anpassas efter Postens 
omorganisationer) 

• Aven medlemmar som inte 
tillhOr de stora kollektiven ska 
representeras av SEKO Posten. 
MOjlighet fmns att bilda en 
lokal fbrhandlingsorganisation 
fbr chefer/specialister i Stock
holm, Goteborg och MalmO. 

• Koncem- och verksamhets-
facket ska ha bra kontakter 
med de geografiska avdelning-
ama. 

• Samarbetet med skyddsor-
ganisation ska starkas, bl.a. 
genom att en samordnad HSO 
ska ingi i koncermidet. 

En sarskild arbetsgrapp har 
bildats fbr kommunikations-
fi^goma. Den leds av Mats 
LOof PO Brandeker, Sune 
Blomqvist och P-G Johansson 
ingir i gruppen. 
PO redogjorde fbr nigra fbr

slag till aktiviteter for att for-
battra kommunikationen i SE
KO Post: 

• Direktinfo till anslagstavlor 
• En gemensam tidning fbr 
SEKO Posten 
• Rycka upp hemsidoma (det 
ar ju vad det handlar om aver^ 
om PO kanske inte anvande 
just de orden!) 

Maskinell fInstallning 
• Kenneth Petersson utrymme for projektet 
rapporterade om detta och dessutom ligger 
projekt, ateruppvackt nara en brevterminal. En 
fr^n de doda. Siemensmaskin placeras 

Det nya finstallning- i Lund och i den finstal-
sprojektet leds fran Ser- ler man den post 
vicenatet, men aven Pro- (sma/C5) som plockas ur 
duktion ar inblandad. Malmoterminalens IRM. 
Kenneth Petersson del- Forsoket beraknas starta 
tar i projektet fran S E K O i oktober. 
Produktion. Ett grundkrav fran S E -

KO:s sida ar att brevba-
Forsok i Lund raren aldrig ska behova 
1998gjordesenforstudi- hantera fler an de tva 
e inom Utdelning och buntar man har redan 
dareftergenomfordesett idag (brev + gruppre-
storstilat projekt, ID- klam). 
Posten/l-Brev, pa huvud-
kontorsniva. Vidare har I de lander som redan 
Utdelning genomfbrt kor maskinell finstall-
forandringar (jag vagar ning (Danmark, Tys-
inte anvanda ordet "for- kland, Finland och kan-
bSttringar" I samman- ske n^gra till) finstaller 
hanget) i de manuella man enbart sma/C5. Den 
rutinerna i brevbararens forsta finstallningsmas-
fdrarbete (kamfacken). kinen (en .Romec) som 

Man har valt ut Lund klarar bade OS och 04 
som forsdksstation. Det testas nu av Royal Mail, 
ar ett av de fa brevba-
ringskontor som har /JA 
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• Elektroniskt veckobrev 
• Minadsbrev till fbrtroende-
valda 
• sarskild avtalsinformation 
• "Porten" 
• Ta fram ett "survival kit" fbr 
SEKO-ombud. 

I den korta diskussion som 
foljde konstaterades att det 
redan fmns sarskilda klubbar 
for arbetsledare m.fl. i Malmfi 
och Goteborg medan det i 
Stockhohn nyligen bildats en 
sarskild sektion fbr dessa 
grupper pS Arstaterminalen. 

-^Dubbla SEKO-klubbar p i 
samma arbetsplats skapar en 
del nya problem, exempelvis 
representationen i samverkans-
gruppema. 

inbjuden gast -
Jan-Allan Ekiund 
Jan-Allan Ekiund som ar chef 
for paketterminalen i Toftanas 
redogjorde fbr samarbetet med 
DPD. 

Utvaxlingen med DPD sker 
vid tre terminaler: Orebro 
(Norge), Stockhohn (Fmland 
och Baltikum) samt MalmO 
(Danmark och Ovriga lander). 
Uppsamlmg och spridning av 
DPD-paketen sker i det vanli-
ga paketterminalnatet och fbr-
sandelsema behandlas dar som 
vanliga inrikespaket. Hittills 
har samarbetet resulterat i 
4.000 nya kollm/dygn. Samar
betet med DPD galler fOretag-
spaket. 

Eklunds bedOmnmg av sa-
marbetsavtalet med DPD var 
positivt och han hOll inte med 
"de tveksamma roster om DPD 
som hors inom Posten idag". 

Smasaker 
som kan bli stora saker - eller 
en flopp? 

Smisaker ar en ny produkt 
mittemellan foretagspaket och 
brevklump. Tanken ar att stop-
pa overstrOmningen av voiy
mer frin fbretagspaketen till 
den billigare (och mindre lOn-
samma?) B-klumpen och kans
ke rentav vanda strOmmen si 
att en del B-klump istallet gir 

Ny lonebildningsmodell? 
• Enligt det postcentrala tiliaggsavtalet till 
lOneavtalet 2001 - 2004 ar partema Overens 
om att "tillsdtta en partsammansatt arbets-
grupp som har till uppgift att ta fram en lone
bildningsmodell. Modellen skall innehalla 
kriterier for den lokala Idnesdttningen. Ar
betsgruppen skall sdrskilt beakta behovet av 
lokal anpassning av modellen". 
Sune Sjodin som ingir i arbetsgruppen som 

SEKO Postens representant lamnade en rap
port om arbetet. Gruppen skulle enligt avtalet 
ha presenterat ett fbrslag i viras men arbetet 
bar dragit ut p i tiden. Han betonade darfOr att 
det i hOstens lOnerevision inte finns nigot 
avtal om en central lOnemodell. Vill man 
tillampa nigon form av lOnemo-
dell/lOnekriterier lokalt si miste de lokala 
partema vara Overens om detta; annars ar det 
traditionell fbrhandling som galler. 

Han piminde om att det aven vid "traditio
nell fbrhandhng" finns en gemensam part-
suppfatming i det centrala lOneavtalet, vilken 
bl.a. sager att "Idnesdttningen ska vara indivi-
duell och differentierad med hdnsyn till verk-
samhetens krav och arbetsuppgifiernas art 
ochinnehall, individuell kompetens, duglighet 
samt uppnadda resultat i relation till satta 
mal". 

Engagemang 
E>et ar ocksi si, sade han, att all lOnesatming, t 
vilken form den an sker, baseras pi verksamhets-
kompetens ("vad du g6T"),yrkeskompetens ("hur 
du gor") samtpersonlig kompetens ("hur du ar"). 

Syflet med gruppens arbete ar att ta fram ett nytt 
ramavtal: 

• Skapa engagemang hos medarbetama 
• Veta varfbr man har den I6n man har 
• LOnemodellen ska stOdja rekryteringen 
• Hantera lOnespridning 
• Styrmedel fbr att utveckia verksamheten 
• Eliminera godtycke 
• Upplevas som rattvist, kanda kriterier 
• Koppling till verksamhetens och medarbeta-
rens utveckling 
• Medarbetaren ska kunna piverka sin lOn och 
veta hur 
• LOnesamtal 

For att en lonemodell ska fungera kravs 
• Lingsiktighet och tilamod 
• FOrtroende mellan partema 
• Man miste ta smi steg 
• Modellen miste standigt utvecklas, den miste 

"vSrdas" 
• Tidshorisonten fbr att f i en fimgerande modell 
ar flera ir. 

Den Idnedifferentiering som blir fBljden av/ar 
syftet med en lOnemodell med kriterier ska 
grunda sig pi: 

• Arbetets innehill 
• Arbetsprestationen 
• Personlighef Social kompetens 

Fackliga krav 
Sune Sjodin avslutade med att lista ett antal 
punkter SEKO som facklig organisation miste 
beakta: 

• LOnemodellen ska tydligt beskrivas som ett 
avtal mellan arbetsgivaren och SEKO 
• Lokalt ska varje lOnerevision starta med en 
fbrhandling om hur mycket av lOnepotten som 
ska laggas in i den lokala lOnemodellen. 
• LOnesamtal fir inte innehilla konkreta loften 
om lOnehOjningar 
• SluUesultatet miste tydligt presenteras som ett 
lokalt lOneavtal mellan SEKO och arbetsgivaren 
• Lokal utbildning om lOnemodellen/kriteriema 
gemensamt med arbetsgivare och fack 
• Det miste finnas en klar och tydlig majoritet 
(=minst 70%?) bland vira medlemmar innan 
man infOr en lokal lOnemodell 
• Alia lOnehOjningar/lOnesattaing utanfiir lOne
modellen ska ske i samverkan. 

Inga belopp 
Sune understrOk att chefen inte fir nSmna nigra 
belopp vid lOnesamtalen; lOnen uttryckt i kronor 
och Oren ska sattas i fOrhandlmgar mellan parter-
na utifrin de avtalade kritenema. SEKO har 
darfOr began att "lOnesamtal" byter namn till 
"lOnedialog". 

Till sist redovisade han sin personUga uppfatt-
ning om infbrandet av en lOnemodell med krite
rier. Ska den nuvarande skrivningen i detcenfi-a-
la avtalet - lOnen ska vara "individuell och 
differentierad" - finnas kvar, ar det, enligt Sunes 
uppfattning, battre att ocksi infbra en avtals&t 
lOnemodell; annars ar risken att chefen tolkar 
avtalet och satter lOnema. 

Arbetsgmppen kommer att sprida tre exempel pi 
lokala lOnemodel ler som tiliampas idag: Postike-
riet, Sundsvall och Vaxjo. Tidsplanen ar att sluta 
ett avtal som kan boija tiliampas vid lonerevisio-
nen hosten 2003. SEKO kommer preluninart att 
ta stallning till ett avtalsfiSrslag vid Koncemkom-
mittens mOte den 29 oktober. 

/JA 
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som "smSsaker". De smi sa-
kema fSr vSga upp till 3 kg 
och har 0-2 befordran. De ska 
sorteras och distribueras i pa-
kematet. 

Defmitivt beslut om produk-
ten ska tas den 30 September. 

Sune Sjodin mgSr som 
SEKO-representant i projektet. 
Nigra besked om vilka effek-

ter produkten kan tankas inne
bara fbr klumphanteringen i 
brevnatet kimde mte ges i 
dagslaget. 

Nateffekter och de 
andra projekten 
PO bOrjade - fbr att illustrera 
allvaret i det som nu bander 
inom Brevnatet - med att rita 
upp en bild med tv i axlar. Den 
ena neditgiende axeln illustre-
rade brevlednmgens fbrhopp-
nmgar om att p i sikt krympa 
antalet brevterminaler frin 
tretton till tvi. Den andra up-
pitstigande solen, fbrlit axeln, 
illustrerade SEKO:s krav p i 
"den goda arbetsplatsen": ju 
firre terminaler, desto battre 
arbetsfbrhillanden p i de kvar
varande. Som exempel namn-
de han att vi skulle kunna kra-
va 6-timmarsdag (eller 30-tim-
marsvecka). 

VerklighetsfrSmmande 
Fan trot. Vilket var det under-
tecknad framfbrde: vi b6r satta 
ner klackama nu, vi bOr krava 
att E25 (rationaliseringen inom 
administrationen) aven omfat-
tar Bertil Nilssons administra
tion, han har for mycket folk 
som kan syssla med olika 
idiotprojekt, brevledningens 
hypotes for de aktuella projek
ten grundar sig p i antagandet 
att storre terminaler alltid ar 
effektivare, ett antagande som 
ar verklighetsframmande. 
Verkligheten - deras egna siff-
ror - talar for den motsatta hy
potesen, att mindre terminaler 
ar effektivare. Dessutom tas 
inga regionalpolitiska hansyn -
varfbr ska aUt mer av landets 
post sorteras i Stockholm. Etc. 

Kenneth Petersson och PO 
konstaterade att Bertil Nilsson 

"fitt hjalp" av de sjunkande 
volymema och ansig att nigot 
miste gOras mot den bakgnin
den - men ska vi rekommende
ra osthyveln (dvs att man skar 
litet p i alia terminaler som 
drabbas av minskade voiymer) 
eller fbredrar vi att nigon eller 
nigra terminaler stangs belt 
eller delvis och hela eller delar 
av dessa voiymer skickas till 
de kvarvarande/fullvardiga 
terminalema? De redovisade 
ocksi uppfatmingen i fr.a. Na-
teffektsprojektet att vinstema i 
fransportsystemet luin bli st5r-
re an evenmella fbrluster i 
driftskosmaden p i enskilda 
terminaler (om man plockar 
bort vissa voiymer och styck-
eskosmaden fbr resterande 
fbrsandelser darmed Okar). 

Konsekvensanalyser 
Nigon pipekade att det ska 
gOras konsekvensanalyser en
ligt SAM av Nateffekts- och 
Arlandaprojektet. Heinz 
Grentzelius (NorrkOping) upp-
manade ledamotema att driva 
den frigan lokaU p i berOrda 
terminaler. 

Ludde frin Vasteris frigade 
om nigra klubbar deltar i loka
la personaldelprojekt - han 
hade fitt reda p i att ett sidant 
startats i Vasteris utan att 
facket informerats. Svaren vi-
sade att det var si och si med 
den saken. 

Avsluta medinflytandet 
Bjame Hansen (MahnO) fbre-
slog att vi ska krava ett svar p i 
fbrslaget om 6-timmarsdagen. 
Julie pipekade att den maski
nella finstallnmgen (kommer 
strax till den!) ocksi piverkar 
de andra projekten. Till sist 
fbreslog Hasse Skog frin Go
teborg att vi ska avsluta me
dinflytandet om det fortsatter 
som hittills med projekten. 
Jag glOmde namna att Hikan 

HammarstrOm och Kenneth 
Petersson inledningsvis redo
gjorde fbr det aktuella laget i 
Arlanda- respektive Natef-
fektsprojekten. Detta har redo-
visats i bl.a. Produktionsextt-a 

nr 14 och Arlanda Xpress nr 4 
och de rapporter undertecknad 
fortlOpande har lamnat frin 
Arlandaprojektet (den senaste 
publiceras p i annan plats i 
detta nummer av Facktuellt). 
Se ocksi nasta avsnitt om Kal
kylprojektet! 

Sjukfranvaron 

ar fortsatt hOg inom brev-
och paketnatet och ligger i 
genomsnitt pS 38 da-
gar/anstaild/Sr. 

Ett grupparbete genomfOr-
des med uppgift att ta fram 
Stgarder fOr att sanka sjuk-
frinvaron. 

Redovisningen frin grup-
perna gav foljande recept 
for att minska sjukfranva
ron: 

• Okad grundbemanning 
• Okat inflytande Over ar-

betsorganisationen 
• FOrbattrat ledarskap 
• "Den goda arbetsplatsen" 

ar ett mycket viktigt pro
jekt 

• Friskvird pci arbetstid 
• Belastningsergonomisk 

utbildning och fler hjaip-
medel 

• Arbetsrotation 
• Mi Bra-grupper 
• HaisoinspiratOrer 
• Massage 
• Frukt och vatten 
Konstaterades dessutom att 
man en terminal just nu har 
en ganska bra bemanning 
tack vare de sjunkande vo
lymema - kanske ska vi 
siSss for att inte anpassa 
bemanningen fulit ut till vo-
lymnedgingen. 

Inbjuden gast -
Lars Eriksson 
Lars Eriksson leder det s.k. 
Kalkylprojektet. 

Kalkylprojektet ska rakna p i 
effektema av alia de stora pro
jekt som nu ar p i vag att 

avslutas: Arlanda, Nateffekter, 
GRM samt Ovriga mindre 
stnikturprojekt. 

Man utgir frin tre scenarier: 
• Nulage = Arlanda light utan 

strukturfbrandringar 
• Arlanda light med struktur

fbrandringar 
• Arlanda large med struktur

fbrandringar 

Man raknar p i konsekvenser-
na fbr varje terminal, irsvis 
under perioden 2002 - 2015. 
Man utgir frin en volym-
minskning som innebar halve-^ 
rade voiymer fram till i r 2015 
(-50%). 
Aven omstalhiingskostoader-

na ska tas med i kalkylen, pi-
mmdes han om. ^ 
Kalkylen omfattar Brevnatet, 

exklusive ePP. Piverkan frin 
andra delar i Posten och andra 
projekt tas inte in (exempelvis 
smisaker och maskmell fms-
tallning). Avstamning mot 
dessa (liksom mot ePP) gOrs 
pi en "hOgre" nivi (Bo Aler-
felt, Bertil Nilsson). 

Masklnupphandllngen 
PO Brandeker deltar som 
SEKO-representant i upphand-
lingen av nya GSM/FSM. Ett 
antal leverantOrer har mtervju-
ats. ^ 

Ergonomi - FSM 
Jan-Eric ROnnqvist (HSO och 
Verksamhetsridet) lamnade en 
redovisnmg av FSM-projektet. 

Han mledde med konstate-
randet att FSM:en ar en mas-
kintyp som bygger p i att man 
gOr de rOrelser som man inte 
ska gOra: under kna och ovan-
fOr axelhOjd. 

Frigan togs upp vid Natsam 
i augusti. SEKO framfOrde dar 
att den lingsiktiga lOsningen 
ar att maskinema byggs om. 
Kortsiktigt ska man se Over 
a r b e t s o r g a n i s a t i o -
nen/rotationen, arbetspassens 
langd, lagsammansatmingen. 
Ett medel fbr att fOrbattra er-
gonomm vid maskinema ar 
ocksi att anvanda videofihn-
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ning, som nu genomfSrs p i tv i 
temiinaler: Arsta ocii Tomte
boda. 
Natsam i augusti beslutade att 

FSM-problemen slca tas upp i 
de lokala samverkansgrupper-
na for att dar besluta om lokala 
itgarder. Frigan kommer att 
tas upp p i nytt vid Natsam i 
november. 

Bjame, Ludde och Torsten 
Andersson (Alvesta) kommen-
terade att FSM-problemen 
upplevs olika vid olika termi
naler (=hos dem upplevs det 
inte som ett lika stort 
problem). 

PO undrade om det kan vara 
si att det ofta Sr kvinnor som 
arbetar vid FSM:ama - och att 

^ det kan vara en forklaring om 

det ar tyst kring frigan? 

Kompetensutveckling 
Heinz Grentzelius, som ansva-
rar fbr de har frigoma i kom-
mittdn, rapporterade - att 
egentligen har det inte hant 
nigot nytt. Det lilla som skett 
har mest riktat sig mot ledare 
och specialister. 

Exempelvis visade en rund-
friga att endast Arsta startat 
"Medarbetarskapsutbildning-
en" - och aven dar ar det prob
lem, rapporterade Raili Kallio-
vaara. Handledare har utbil-
dats och dessa har kOrt utbild-
nmgen med sorteringschefer-
na. Nar det ar dags fcir utbild
ning av sorteringspersonalen 
har utbildnuigstiden krympts 
frin 17 till 4 timmar. 

~ De anstallda ar u-otta p i 
alia utbildningar som startas, 
men aldrig fiillfbljs, avrundade 
hon, och namnde fler exempel: 
OP-UH, maskmkdrkort etc. 
— Vi pratar fbr mycket stmk-

turer och rapporteringssystem, 
avslutade Jan-Eric diskussio-
nema, vi borde agna oss mer 
i t fbrdjupning, till exempel av 
(produktions)systemen. 

Kommitt^n beslOt att starta ett 
eget projekt om kompetens
utveckling. Heinz fick i upp-
drag att fram direktiv till nasta 
kommittemOte. 

Politikerbesok 
Undertecknad rapporterade om 
de problem man haft pi Tom
teboda infbr irets val. 
Terminalchefen fbrbjod poli

tiska bes5k anordnade av fack
et (tvi mOten med riksdags-
och landstingspolitiker frin (s) 
och (v) i sammantrades-
rum/lunchrum under rasttid). 
Han hanvisade till en mndskri-
velse som Bertil Nilsson i v i 
ras skickat till terminalchefer-
na angiende "politikerbesOk 
under valrOrelsen". 

Rundskrivelse utgir frin ett 
utlitande av en av Postens ju-
rister, Stieg Ahlin. Denne ut-
trycker arbetsgivarens stind-
punkt si har: 

"Utgangspunlaen ar att Pos
ten som arbetsgivare inte med-
ger politisli agitation pa vara 
arbetsplatser, varken av vara 
anstallda eller utomstaende. 
Vara anstallda far heller inte 
utova politisk propaganda un
der sin tjdnstgdring. 

Samtidigt innebar detta inte 
att politiker ar portforbjudna 
pa vara arbetsplatser. Det ena 
undantaget ar om Posten ge
nom ndgon arbetsgivarfdretra-
dare vdljer att bjuda in en po
litikerfor tex ett arbetsplatsbe-
sok. Det primdra skalet for 
detta bor vara att det ligger i 
postens intresse. 

Det andra undantaget ar om 
ndgon av vara fackliga orga
nisationer bokar en postal lo
kalfor att bjuda in en politiker 

som medlemmarna kan ga och 
lyssna pa utanfor arbetstid." 

Efter att klubben kontaktat 
Ake Kihlberg och denne ingri-
pit p i hSgsta nivi fick klubben 
"dispens" att i i r anordna de 
mOten som anmalts. 
Terminalchefen p i Tomtebo

da tolkar dock Bertil Nilssons 
och Stieg Ahlms svar till ho-
nom som att det var just en 
dispens. Klubben fir inte 
anordna fler politiska mo-
ten/bes5k om inte de centt-ala 
riktlinjema fbrst andras! 

Ovriga termmaler hade inte 
haft samma problem, utom 
Goteborg, men dar lOste det 
sig snabbt. 

Verksamhetskommitten gav 
ridet i uppdrag att tillsammans 
med konceraridet driva frigan 
vidare. 

Den vissnande ROS:en 
PO rapporterade om det brev som 
han efter beslut vid tidigare icom-
mitt̂ mOte skickat till Bertil Nils-
son angiende den skadliga inver-
kan pi medinflytandet, som ROS 
visat sig ha. 

Ridet traffar Bertil Nilsson den 
14/9 och har di utlovats svar om 
hur fackets medverkan i ROS kan 
fOrbattras. 

Kameror 
Arbetsgivaren vill ha fler kameror 
ute i terminalema. SEKO har mot-
satt sig detta 
Kameror har, visar det sig, satts 

upp pi itminstone en terminal, 
utan att facket har informerats. 
Fortsattning fSljer. 

info PC 
Undertecknad rapporterade om 
den kritik Tomtebodaklubben 
framfort till Posten mot beslutet 
att stanga tillgingen till Internet 
pi infodatorema, och den ord-
och skriftvaxling som foljt (redo-
visad i 7"omte/)otijFacktueIlt nr 
5/2002). Bl.a. utlovade informa-
tionsdirektoren i Posten att all 
personal ska tilldelas personliga 
RACF-id - vilket ingen terminal-
chef kommer att vilja betala. 

Kommitt6n beslot att uppdra it 
ridet att fortsatta driva kravet att 
Info PC ska oppnas igen for Inter
net. Jan Ahman 

Virserums konsttiall i norra Smaland rSds inte att ta sig an 
samtidsfragoma. Fram till den 13 oktober visas en satirisk 
utstallning om nya Posten och de konsekvenser den fir fdr 
medborgama. Hojdpunkten i utstallningen, som producerats av 
konstnaren Susanna Arwin och konsthallens Per Olin, visar 
Bjom Rosengren som gokur 

For sa ar det ju: Det ar de politiskt ansvariga som tvingat fram 
den hanJhanta omvandlingen av Posten och postens service! 
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Tva danska sagor 
F U C K A N M E D 
S V A V E L S T I C K O R N A 
Arstaterminalen har mider det senaste Sret 
haft en moderaare syn pS ledarskap dar 
det skall sattas fokus pS de "mjuka" frS-
goma som utveckling av personalen, att 
aktivt arbeta med rehabilitering, bSde nar 
det galler redan drabbad personal men 
ocksS fbrebyggande fbr att mmunera 
riskeraa fbr framtida ISngtidssjukskriv-
ningar. Det skall satsas pS en individuell 
utveckling av den enskilde arbetstagaren 
och man skall delegera arbetsuppgifter sS 
ISngt ner i organisationen som mdjligt sk 
att alia kan kanna sitt eget varde inom 
organisationen. Information / kommuni
kation skall vara begrepp som styr verk
samheten fbr att 5ka delaktigheten och 
darmed ges storre mOjlighet att pSverka 
det egna arbetet. 

Brant av 
Flickan med svavelstickoma bar brant av 
sticka fbr sticka och fbrt fram visioner av 
det som skall Sstadkommas mom en nara 
framtid. Det ar en hel del som redan har 
hant. Bland annat har man infbrt ledars-
kapsdagar som tar upp frSgestallningar 
inom olika ormSden och som skall medfb-
ra en kompetenshqjning fbr de som idag 
ar ledare. Vidare har man tagit fram ett 
utvecklmgsprogram fbr nya ledare fbr att 
sakerstalla ledarfbrsflrjnmgen i framtiden. 

Dessa atgarder tycker SEKO ar lowdrda 
och stodjer detta fuUt ut eftersom vi lange 
har efterlyst en dndrad inriktning av 
ledarskapet. 

Man kan se framfbr sig flickan med sva
velstickoma som tander den ena stickan 
efter den andra och som varje gSng mSlar 
upp en bild av hur det skulle kunna vara 
och det ar bara att hoppas att terminalen 
inte slutar pS samma satt som i sagan. 

K E J S A R E N S N Y A K L A D E R 
PS enheten Stora Brev skall man g6ra en 
fbrandring i ledningsstrukturen och man 
har tagit fram en ny befattnmgsbeskriv-
ning for att fS tydliga krav att utgS frin. 
Posten har bestamt sig fbr att utlysa dessa 
tjanster och ersStta nuvarande sortering-
schefer och som motsvarar dessa krav. 

SEKO har varit med och deltagit iproces-
sen med att ta fram dessa riktlinjer och 
med forhoppningen att hitta personer som 
motsvarar beskrivningen. 

Trovardighet 
Den kravbild som vi enats om ar det oer-
h6rt viktigt att bibehSlla fbr att vi inte 
skall tappa all trovardighet nar det handlar 
om ett nytt ledarskap. De personer som 
fStt fbrtroendet att bli de nya ledama 
kommer att fS dessa tjanster pS prov un
der ett Sr. 

Fran SEKO.s sida ser man pa dessa till-
sdttningar med en viss oro eftersom det dr 
fraga om vdldigt stora skillnader mellan 
dagens arbetsuppgifter och de uppgifter 
som skall galla iframtiden. Vi kommer att 
vara med och diskutera de krav som kom
mer att laggas pa dessa nya sortering-
schefer men ocksa stdlla krav pa att de 
lever upp till det arbetskrav som vi blir 
overens om och aven ga igenom vilka 
kvalitetskrav som skall galla framover. 

Owe Olausson dr sekreterare i Klubb Arsta 
Postterminal 

Nalcen 
Om Posten inte tillsStter personal som fSr 
den kompetens som erfordras sS kommer 
konsekvensen bli att det handlar om 
"kejsarens nya klader" dvs. man sSger en 
sak men g5r nSgot belt annat och dS stSr 
man naken i personalens Ogon och har 
tappat all trovardighet. 

Owe Olausson 

Arstaroster 

Jeanette Chamorro GSM 

Hur har semestem varit? 
Mycket bra, hade 3 veckors 

semester. Var hem ma fdrsta 
veckan och var sedan pa Mal-
lorca 1 vecka, plus ytterligare 
1 vecka hemma. V^dret kunde 
man ju inte klaga p^. 

Hur ser du din Ion och 
vad har du for fdrvdntningar 
pa idnerevisionen? 
~ Jag arbetar som tidsbeg-
rdnsad och anser mig vara 
underttetalad i fdrhdillande till 
Ovrig personal. 

Vi tidsbegransade utfdr ett 
arbete som alia andra och 
borde ha samma Ifin. F6rvan-
tar mig att komma upp till 
samma IdnenIvS som mina 
arbetskamrater. 

Hur ser du pa din arbetsmi-
Ijd? 
~ Jag tycker att jobbet ar fy-
siskt trottande och att det ar 
ett allmant tungt jobb. Man ar 
trott efter en dag jobbet, 
det kanns i kroppen. 

Text: Janne Gebring 
Foto: Goran Borgqvist 
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"Slaget om Stockholm" 

Synpunkter fran 
valrdrelsen 
• Pa manga satt har det en fantastisk 
host med sommarvader langt in i 
September men det har ocksa varit 
valar. SEKO Stockholm har satsat 
mycket pa valet, inte minst genom 
kampanjen " Radda Stockholm " som 

^ a n genomfbrt i samarbete med Gra-
.ikema och El-ettan dar man genom
fbrt bade seminarier och debatter pa 
Malmen. 
Pa Arsta har vi haft arbetsplatsbesok 

(•v Lars Ohly fran vansterpartiet, An-
nika Billstrom fran socialdemokrater-
na samt Hakan Meijer fran LO samt 
en liten debatt om landstingsfragor. 

Vi har engagerat oss i det politiska 
arbetet och dragit vart stra t i l l stacken 
och manga arbetskamrater har kom
mit med kommentarer om vara kandi-
daturer inom vara respektive partier 
och det har genomgaende varit positi
va och det har varit valdigt roligt att 
kanna detta stod. 

Vagmastare 
Valresultaten ar sakert kanda aven om 

/,|fcnte partioverlaggningama ar klara i 
detta nu sa har rostsiffroma pekat pa 
ett okat ansvar for sjalva samhallet 
och inte bara peka pa egoismen som 

^ramforallt moderatema forde fram. 
,«Jar det galler riksdagsvalet blev det 
tyvarr sa att okningen av socialde-
mokratemas mandat skedde pa be-
kostnad av motsvarande minskning 
hos vansterpartiet, vilket innebar att 
miljbpartiet far en vagmastarroll och 
det ar trista fakta. Ett stort skal t i l l 
detta ar att norrbottenpartiet fick sa 
manga roster att vansterpartiet och 
socialdemokratema tappade mandat 
och det blev tungan pa vagen i riks
dagsvalet. 

Ruiner 
Men nar det galler landstingsvalet 
skedde en tydlig forflyttning av roster 

fi-an det borgerliga blocket fill det 
socialistiska blocket dar socialdemok
ratema och vansterpartiet maste fa 
hjalp av miljopartiet for att fa en ma
joritet. Har kommer det att bli mycket 
arbete eftersom den tidigare borgerli
ga majoriteten lamnar ett landsting i 
ruiner. Vinsten i Stockholms stad var 
det mest ovantade resultatet och som 
visade pa att lagga ut mycket verk
samhet pa entreprenad som i de fiesta 
fall leder t i l l fbrsamringar for de aldre 
och de unga som inte haft nagon som 
tagit ansvar for deras basta och det 
har valjama reagerat pa. 

Farre rostar 
Valdeltagandet fortsatter dock att 
sjunka, trots bl a SEKO:s anstrang-
ningar att fa valjama att bilda sig en 
uppfattning och sedan ga och rosta. 
Det ar ocksa ingen hemlighet att det 
ar vara bada partier som bmkar forlo-
ra pa lagt valdeltagande. 

Som avslutning vi l l vi tacka for det 
stod som sa manga gett uttryck for. 

Micke Tall 
Postvanstem 

Owe Olausson 
Postsossen 

W 1 
Facktuellt -

ledande 
postfacklig 

tidning 

Arstaroster 

Anette Bruk^n Larsson IRM 

Hur har semestern varit? 
~ Vadret har ju varit jatte tint 
sa jag har varit ute i skargSr-
den med egna bdten. Har ock
sS hunnit med 1 vecka i den 
underskOna staden Lissabon 
plus en del mindre utflykter. 

Hur ser du p4 din Idn och 
vad har du fdr fdrvUntningar 
pii idnerevislonen? 
~ Tycker nog att jag har en 
fdrhallandevis bra Idn jamfort 
med andra industrijobb men 
fdrvantar mig andii att fd en 
hSjning vid kommande I6nere-
vision. 

Hur ser du pd din arbetsmi-
IJ6? 
~ Klimat aniaggningen verkar 
inte fungera nSgot vidare bra, 
antingen ar det fdr kallt eller 
f5r varmt. Jag tycker ocksa att 
det ar dallgt att man inte kan 
atgarda smSsaker pa ett snab
bare satt. Jobbet ar en aning 
enahanda sa lite mer arbet-
svariatjon skulle inte skada. 
Bullret ar ocksa ett problem. 

Text: Janne Gebring 
Foto: Goran Borgqvist 
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Ledarskapsutveckling 
• Vi ar 22 stycken frin terminalema i 
Arsta, Tomteboda samt Goteborg som har 
fitt mojligheten och fbrtroendet att ge-
nomgi ett utvecklmgsprogram fbr nya 
ledare. 

Vi ar 10 deltagare frin Arsta som valts 
ut av de 60 - 70 st. intresseanmahiingar 
som lamnades in. 
Antagningen var uppdelad pi tvi delar, 

det forsta var en enkat som gav svar pi 
egenskaper hos oss sOkande. Den andra 
delen av antagnmgen bestod i en intervju 
dar aven SEKO var delaktig. Efter inter-
vjun var den en vantan pi svar ifall man 
antagits eller ej. 

internat 
Innan programmet drog iging hade vi pi 
terminalen en infroduktion av kursen samt 
att alia deltagare i programmet fick var sin 
mentor. 

Programmet ar uppdelat i fem olika 
kiustillfailen pi tvi till tte dagar, dar varje 
kurs behandlar ett huvudamne. Alia 
kurseraa sker pi intemat med cirka en 
minads intervall. 

Mellan kurstillfiUena ar det aven mlagt 
studiedagar pi den egna terminalen. 

UtOver detta tillkommer en del kurslitte-
ratur som ska lasas mellan kurstillfailena. 

Motiverade 
Mina intryck av introduktionen och av 
fbrsta kursen ar att detta ar nigot Posten 
tror pi och vill satsa pi. Sedan ar det upp 
till oss deltagare att ta till vara den mQjlig-
het som Posten har givit oss. 
Posten har inte givit oss nigra garantier 

fbr nigon framtid som ledare eller chef 
utan man ar tydlig i att poangtera att detta 
ar en mojlighet fbr oss att utvecklas. 
Man kan aven se det som att Posten har 
tar en chans, fbr det finns inga garantier 
fbr att vi kommer att utvecklas i den rikt-
ning som Posten tankt sig. 
Men genom antagningsforfarandet si har 

man fitt ihop ett grupp av motiverade 
deltagare. Det kunde man marka pi virat 
fbrsta kurstillfaUe. 

Man har redan tankar pi ytterligare en 
kurs eftersom efterfrigan var si stor frin 
personalen pi Arsta. Om si blir fallet kan 
jag bara rekommendera att den som har 
fimderingar att sOka bijr gOra det. 

Lars Johansson 
Stora/Klump Arsta 

Kompetens och f riskvard 
• Arsta Posttemiinal har nu antljgen begi-
vats med en haisoutvecktare, nigot som vi 
halsar valkommet i mycket positiva ordalag. 
Hon, fOr det ar en hon och namnet Sr Karin 
Sundquist, hiller som bast pi att instaUera 
sig och planera verksamheten. Vi gamla 
postisar som genom Sren utsatt vira kroppar 
fSr de mest vidriga arbetsfbrhillanden med 
monotona, repetitiva, tunga, mindre ergono-
miskt anpassade och stressiga arbeten har ett 
jattebehov av att f i lite kroppslig terapi. Dom 
fiesta av oss har ju kSnningar av skador 
nigonstans i kroppen. 

Delta I aktiviteter! 
Arbetet har ju knappast heller blivit mindre 
tungt eller mindre repetitivt genom den 
"teknikutveckling" som posten genomgitt 
under ett antal ir. Enligt virt formenande 
fmns har mycket att gOra och vi vill uppmana 
vira medlemmar att fbrsaka delta si mycket 
som mojligt i olika aktiviteter. 

Men det finns andi lite smolk i bagaren. 
Det ar ju namligen si att man frin Postens 
sida utbildar oss teoretiskt fbr att klara av 

olika arbetsuppgifter och detta som ett obli-
gatorium arbetstid. 

Lukrativt med f riskvard 
Men nar det giller det som man.skuUe kunna 
benamna fysisk kompetens, dvs. en fBrbere-
delse fbr kroppen att kunna sti emot och 
klara dessa pi sikt skadliga arbetsuppgifter 
som vi utfbr har man en mer njugg install
ning. Man borde naturligtvis jSmstalla dessa 
kompetenser och itminstone dela pi den tid 
det tar att skaffa sig en fysisk kompetens. Pi 
Tomteboda har man mbjligheten att trana pi 
arbetstid med itminstone I timme i veckan, 
hur detta har utfallit vet vi i dagslaget val
digt lite om men det kan ju fmnas aniedning 
att iterkomma till det. Att bjuda pi en viss 
del av arbetstiden ar naturligtvis en kostnad 
men den kostnaden ska stallas mot de kosma-
der som de hOga och Okande sjukskri vningar-
na utgOr. Si belt krasst, det ar lukrativt att 
satsa pi friskvird. 

Janne Gebring 

Arstaroster 

Wojtek Roginski Stora Brev 

Hur iiar semestem varit? 
- Har varit lite varstans pa 
semestern bl.a. pa landstailet I 
Katrineholmstrakten i Gote
borg och i Polen. 

Hur ser du p4 din Idn och 
vad har du for fdrvdntnlngar 
pit Idnerevisionen? 
- Jag tycker att Ibnenivdn ar 
allmant sett for lag med tanke 
pa arbetsmiljdn och att arbetet 
Pel meinga satt ar kravande 
inte minst ur ett fysiskt per
spektiv. 

Hur ser du p4 din arbetsmi-
IJd? 
~ Det finns en hel del saker 
som kan fOrbattras framfdrailt 
ar det stdrande med det bom-
bardemang av Intryck, bade 
ljud och synintryck, som man 
utsatts for i det dagliga arbe
tet. Ett satt att mildra detta 
vore att avskarma med Ijudab-
sorbenter i lokalen. Arbetsmi-
Ij6n ar ett komplext begrepp 
dar miinga faktorer samver-
kar och fflrstarker varandra. 

Text: Janne Gebring 
Foto: Goran Borgqvist 
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Tomtebodasamverkan 

Overtalighet pa Tomteboda -
men inga uppsagningar 
overtaligheten 
UtifrSn sina berakningar av voiymer, 
nyckeltal och ekonomiska krav anser 
arbetsgivaren att det fmns en Overtalighet 
pk ca 20 A A den 7 oktober och ytterligare 
ca 15 A A den 1 januari 2003. 

^liOr att klara produktionen pk plan 3 med 
'Harre anstallda planerar arbetsgivaren att 
genomfbra fbljande fbrSndringar: 

• En gemensam nattorganisation pk plan 
0^. SSM-enheten fki ansvaret for natten. 

• All postOppning och postfbrdelning 
laggs over pk IRM-enheten. 
• Kvallsdeltidama pk GSM och SSM-
enheteraa (drygt 20 personer) flyttas Over 
till IRM:en. 
• Sorteringen av ekonomibrev utstrScks 
till 17.00. FOrst dSrefter ska i normallSget 
a-postsorteringen bOija. 
• Inga schemaandringar forutom natt-
schemana pi plan 3 (se sarskild ruta). 
• Ovanstiende forandringar ska vara 
klara till den 26 September nar ocksi 
uUuUningen av det nya Servicenatet bor-
jar inom virt uppsamlingsomride. 
• Driftledarorganisationen ses Over. 

^ Atgarder fOr DIL:en och FlOde har inte 
^edovisats annu (Klumpens personallage 

ar ungefar ±0). Inte heller fbr administra
tionen. 

ggoolgrupp 
^ e itgarder fbr att minska antalet an

stallda / utayttja antalet produktionstim-
mar battre som hittills har genomfbrts har 
gett fbljande resultat: 

• Poolgruppen. 5 intresserade har hittills 
anmalt sig. Poolen kommer tidigast iging 
den 1 oktober. Bl.a. rider delade mening-
ar inom Posten vilket datasystem som 
fir/ska anvandas fbr planering och bok-
foring i systemet. Det verkar dock luta i t 
att TimeCare anvands. Poolen kommer att 
startas si snart de praktiska problemen 
lOsts och i fbrsta hand koras som ett prov 
fram t.o.m. mars nasta ir. Den som deltar 
i poolen fir 1.000 kr/min i lOnetiillagg 
samt 36-timmarsvecka. 

• Futurum har Oppnats och sOkningen 
gick ut den 16 September. Resultatet blev 
sju ansOkningar, vilka motsvarar 5,5 A A . 
• Deltidspension. Nigra 60+ har sOkt 50 
procent delpension. Summa 2,0 A A . 

Andra terminaler 
• Lediga jobb p i andra terminaler. 

- Tvi nattheltidare har hittills sOkt och 
fitt jobb pi Arsta. Arsta erbjuder ytterli
gare 8 nattjobb, i fbrsta hand 75 procent 

och i andra hand 100 procent. 
- Arlanda utrikes behOver ingen ny 

personal idag, men terminalen har en 
stOrre personalomsattaing an p i Tomtebo
da. Darfbr beraknas de tre som sOkt om-
placering dit kunna f i det, aven om det 
drOjer en tid. 

~ Uppsala har inget personalbehov f.n., 
men kommer i fbrsta hand att erbjuda 
Tomteboda kommande lediga jobb. 
• FOrbatU-ad tjanstetidsfaktor fbr den som 

med pohtiker av olika kulOrer. 
/JA 

Politikerbesok 
• Alia arbetsgivare anser av havd att de 
bestammer Over vad som fir och inte fir 
gOras p i arbetsplatsema. Det galler 
ocksi besOk utifrin av olika slag. Sjalva 
bjuder de naturligtvis in vem de vill, 
aven om personalen kan fuma det bide 
stOtande och stOrande att ha direktOrer 
och annat lOst folk springande i lokaler-
na 

Vill personalen eller deras organisatio
ner bjuda in nigon ska det begiras till-
stind. Det har alltid varit kansligt med 
politiska besOk av olika slag. Dock har 
vi genom iren tillkampat oss en praxis 
att det ar OK att de fackliga organisatio-
nemas bjuder in politiker till mOten eller 
"arbetsplatsbesok", si lange det mte stOr 
produktionen 

Tva ynka tillfallen 
Infbr hOstens val ville vi frin klubben 
bjuda in politiker vid ynka tv i tillfallen. 

Svaret blev NEJ! Med hanvisning till 
en skrivelse frin en av Postens jurister, 
Stieg Ahlin, meddelade terminalchefen 
att det ar fbrbjudet fbr facket att anordna 
"politiska mOten" p i arbetsplatsen. Si
dana fir hit las i lokaler utanfor arbets
platsen och p i fritid. 

Vir avsikt var att bjuda in en riksdags-
man och en landstingspolidker under en 
fikapaus; nej, det var inte tillitet. 

"Dispens" 
Efter att klubben begart och fitt hjilp av 
koncemfackets ordfbrande Ake Kihl
berg fick vi till slut tillitelse att anordna 
de arbetsplatsbesok vi begart. Detta skall 
dock, meddelade terminalchefen vid 
Tba-samverkan den 30 augusti, enbart 
ses som en dispens. Det ar i fortsatming-
en absolut fbrbjudet att anordna nigon 
form av politisk aktivitet p i arbetsplat
sen. Om vi exempelvis infbr ett kom
mande EMU-val vill anordna nigot 
besOk eller mOte miste de centrala par
tema fbrst komma Overens om nya reg-
ler. 

Yttrandefriheten 
Det ar i dagslaget svirt att riktigt 
Overblicka hur turema har gift. Antagli-
gen ar arbetsgivarens agerande ytterliga
re ett exempel p i omregleringspolitikens 
syfte att pressa tillbaka arbetare och 
Ijansteman p i alia omriden - aven vad 
galler motes- och yttrandefi-iheten. 

Det ar ocksi, vilket klubben pipekat 
fbr berOrda, beklagligt att se hur chefer 
i Brevnatet inte fbrstir den goodwill for 
Posten det innebar om man tar emot 
politiska "beslutsfattare" med oppna 
armar istallet fbr att stanga dem ute. I 
det besvarliga lage som Posten befinner 
sig behOver man goda relationer ocksi 
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har <30 ir, mOjhghet att g5 vid 58 
Sr/fbrtida pension samt avgingsvederlag: 
Det ar f.n. belt stangt att f5 umyttja andra 
lOsnmgar an Futurum eller delpensionen. 
• FOra over voiymer till Tomteboda frin 
terminaler som har svirt att rekrytera 
personal. Inget gensvar an p i det kravet! 

5AA "fattas"... 
Med ovanstiende itgSrder samt nigra 
naturliga avgingar och forflytmingar 
inom Posten kommer antalet timmar i 
produktionen att reduceras med ca 15 A A 
till den 7 oktober. 

Klubbens uppfattning ar att 
• Vi accepterar nerdragningar som mot
svarar volymtappet och motsvarande. 
• Vi accepterar inga nerdragningar som 
leder till hirdare arbetstempo, fbrsamrad 
arbetsrotation och Okad stress. 
• Vi har accepterat att faststalla en viss 
"Overtalighet" fbr att kunna Oppna Futu
rum, trots att vi egentligen anser att Futu
rum ar en felaktig metod fbr Tomteboda, 
eftersom den leder till att de f i yngre 
anstallda som vi har lamnar termmalen. 
• I den min de itgarder som redovisats 
ovan inte racker till kan VI INTE AC-
CEPTERA UPPSAGNINGAR. Ytterliga
re anpassningar till minskade voly-
mer/motsvarande ska lOsas med natm-lig 
avging och itgarder riktade till de aldre 
som vill gi i hel- eller delpension. 
• Vi anser ocksi att de tre Stockhohnster-
minaleraa ska ses som en arbetsmarknad. 
Vi har darfOr began att en sarskild 
"Stockhohnsgrupp" omgiende bildas fOr 
att hantera dessa frigor. 

... men gladjande besked 
Mot denna bakgrund ar det gladjande 
att Brevnatschefen den 23 September 
samlade berdrda terminalchefer fOr 
diskussion om personallaget inom 
Storstockholm. Resultatet av detta 
mote blev att 
• En sarskild arbetsgrupp med upp
drag att hantera personalbehovet pi i 
fbrsta hand Tomteboda och Arsta till-
sStts. Gruppen leds av Troels Nielsen. 
• Det blir t.v. inga uppsagningar pi 
Tomteboda. Overtaligheten ska istallet 
losas genom omplaceringar till Arsta, i 
sista hand enligt turordningsiistan. 

Arbetsmiljo 

• HSO har gjort en ny sammanstallning 
av arbetsskador och tillbud. Tlllbuden 

med tmckar och firdolyckor har Okat. 

• HSO har tagit upp farorna med att 
snedda over korgdrden framfbr K-huset. 
Sedan Postikeriet flyttat dit ar dar an fler 
lastbilar och stOrre risker. All personal har 
numera behOrighet att gi p i "loftet" frin 
norra gaveln till receptionen; den vagen 
bOr anvandas. Dessutom bOr det Over-
gingsstalle som gir frin parkeringen till 
gavehi p i terminalen milas upp si att det 
syns. 

• HSO har ocksi arunalt frigan om (den 
obefintliga) belysningen langs gingvagen 
p i avfartsrampen frin Norra Lanken. Han 
anser att terminalledningen bor engagera 
sig i frigan och kontakta kommunen. 
Terminalchefen har tiUbakavisat detta och 
anser att detta ar en friga fbr kommunen 
och mOjligen fastighetsagaren. 

• HSO har vamat fbr kobildningen (av 
Idngtradare) pd Terminalvdgen utanfOr 
hOgtrafikskajen. Den utgOr en trafikfara. 

• Skyddsombudens tilltrdde till datarum-
met har inte lOsts annu, trots beslut p i 
tidigare samverkansmOte. Claes ThOm-
blom tick i uppdrag (vid Tomtebodasam
verkan den 30 augusti) att snarast ordna 
med den behOrighet som behOvs fbr att 
kormna in dar. 

• Enheternas handlingsplaner fbr arbets-
miljoitgarder under kommande verksam-
hetsir ar visserligen inskickade, men inte 
prioriterade. Jouko Lehtinen behandlar 
handlmgsplanema och iterkommer med 
ett fbrslag fbr hela terminalen. 

• Sorteringsfacken. Pengar finns avsatta 
i irets budget. Test pigir, men har inte 
avslutats och inga fack har kOpts in. Ny 
rapport kommer vid samverkan i novem
ber. 

• I hela brevnatet pigir nu ett projekt for 
att forbdttra arbetsmiljdn vid FSM.arna. 
Erhan GOmUc leder projektet p i Tomte
boda. Projektet ska tas in i TLG:s (Termi-
nalens LedningsGrupp) aktivitetslista. 

• Rokkurerna pa plan 2, en av Samver-
kansgruppens hetaste och mest segdragna 
frigor! HSO protesterade vid samverkan 
den 30 augusti mot det beslut som tagits 
vid fbregiende samverkansmOte i juni. 
Han fOreslog att det istallet kOps in en 
rOkkur (till Kund) med utsug ut ur huset -

Tba-roster 

Namn: Tina Malmsten 
Aktuelt som: Fdrsorterare i 
Bromma-sorteringen Tomte
boda, tre dagar 1 veckan, dagti-
dare, tidsbegrdnsat anstdlld. 
I Posten: Sedan tvS Sr. BOrjade 
direkt pS Tomteboda, har aldrig 
arbetat i Bromma. 
Arbete utanfdr Posten: Per
sonlig assistent. 

Hur trivs du pa Tomteboda? 
~ Bra! Ganska kul staile, stort, 
mycket olika folk; gillar det. Jag 
jobber i en liten grupp, men i ett« 
stort sammanhang. Stor kon-
trast till mitt andra jobb. 

Om Tomteboda tar 6ver 
Brommasorteringen nasta ar 
- vill du stanna kvar da? 
~ Jal 

Nagot som kan fdrbattras? 
- Vill kunna pSverka mer. Och 
battre Ion! 

Ndjd med vaiutgangen? 
~ Nej! Fel sida vann. 

Hur har sommaren och se
mestern varit? 
- Har varit pS landet i Vaster-
gOtland och vSrdat min sjuka 
mor. 

/JA 
\
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istallet fcir att hyra en med fdter. Dess
utom se till att de andra rOkstallen som 
fmns i huset fir ett direkt utsug istallet for 
dessa filter som inte fimgerar, samt kostar 
mycket pengar i serviceavtal Det skulle 
bli bide battre och billigare fbr termina
len. Jouko Lehtinen fick i uppdrag att pS 
nytt utreda frigan i samrid med HSO. 
(Ovriga rOkkiu-er p i plan 2 ar befmtlig vid 
KSM samt ALA:ns som ska flyttas till 
spirhallen). 

I sammanhanget diskuterades ocksi om 
det mellersta rSkrummet p i plan 3 kan 
stangas. 

Personalfest 
^l^engar har avsatts i terminalens budget 
' fbr att antingen ha en fest eller Luciafiran-

de altemativt julbord; inte bidadera. Fri
gan tas upp igen vid nasta samverkansmO
te. 

infodatorerna 
Det centrala pibudet om Intemetfbrbud 
pi infodatorema galler fortfarande. Samti
digt har infodatorema p i plan 3 flyttats 
undan fbr att anvandas som arbetsdatorer. 
SEKO kravde (med instSmmande av 
informationsansvarige) att datorema 

• Gallande lOneavtal lOper pS tre Sr, 
frSn den 1 oktober 2001 till den 1 

^ok tober 2004. Enligt avtalet ska 
^ Ibnerna hOjas tre geinger. Den 1 

oktober i Qol med tre procent, den 1 
loktober i Sr med lika mycket och 

nasta Sr vid samma tkJpunkt med 
_ 2,9 procent. 

1? Det innebar att vi i Sr tiar en I6ne-
pott p i tre procent p i lOnesumman 
att fOrhandIa om pS terminalen. 

:: I pengar rOr det sig i genomsnitt om 
i; drygt 500 kr/mSn och heltkisanstaild. 

Inga krav faststallda 
Fbrhandlingarna beraknas starta i 
bfirjan av oktober. Klubben har 
annu inte faststailt kraven infOr Srets 
fOrhandlingar. Î ol yrkade - och fick 
vi - 400 kronor generelltoch lOnegol-
vet landade pS 16.900 kr/mSn for 
sorterare. Den sista hundralappen 
fOrdelades pS individuella pSslag i 
fOrhandlingama ute pS enheterna. 

Ett litet problem i irets fOrhandling
ar ar att ca 80 medlemmar byter 

flyttas tillbaka till urspmngliga platser si 
att personalen itminstone kan anvanda 
dem till att g i in p i Posten Idag. 

1 det svar som klubben fitt frin postens 
informationsdirektOr angiende stangning-
en av infodatorema, skriver hon att "varje 
medarbetare kommer i framtiden att kun
nafd ett sddant personligt RA CF-ID, efter 
beslut av ndrmaste chef. Terminalchefen 
klargjorde att han inte kan ta nigra sidana 
beslut p.g.a. att det inte finns nigra pengar 
till detta (varje behOrighet kostar 3-5.000 
kronor/ir). 

Behovsanstalida 
FOr narvarande finns ca 20 behovsanstali
da. Samverkansgruppen enades om att 
anstalla ytterligare 10 samtidigt som en 
begransning p i max 50 tim/minad infOrs 
i det lokala avtalet. De behovsanstalida 
ska anlitas fOr att ersatta Overtid vid vo-
lymtoppar, hOg sjukfrinvaro, etc. 

vastberga/sackdepan 
Efter de mer eller mindre frivilliga ompla-
ceringar/inlin som skett till Sackdepin ar 
det f.n. inte aktuellt med nigra tvingsom-
placeringar. 

Jan Ahman 

enhet samtidigt som lOnefOrhand-
lingarna startar. 

Byta sektion 
Ca 60 nattare frSn GSM och ca 20 
deltidare frSn GSM och SSM byter 
enhet och darmed ocksS S E K O -
sektion nar den nya organisationen 
trader i kraft pS plan 3. 

Flera styrelseledamOter flyttar frSn 
GSM till SSM och Sektion Stora, 
bland annat sektionsordfOranden. 

En diskussion fOrs nu i klubben och 
sektionema hur detta - liksom de 
praktiska problemen i samband med 
lOnefOrhandlingarna - ska lOsas utan 
att vi tappar kraft i det svSra fackliga 
arbete vi har framfor oss under hos
ten. 

FrSgan kommer att tas upp vid 
kommande sektionsmOten och rap
port lamnas vid klubbens budgetmO-
te i november. /JA 

Tba-roster 

Namn: Micke Nyman 
Aktuelt som: Fflrsorterare i 
Bromma-sorteringen. Dagtidare. 
Tidsbegransat anstaild. 
I Posten: Sedan november 2000. 
BOrjade direkt pi Tomteboda. 

Hur trivs du pii Tomteboda? 
- Helt OK. Jobbade pi restaurang 
tidigare, men ville ha omvSxIlng. Trivs 
med tiderna och arbetskamratema. 
Har blivit roligare och mer omvdxlande 
nu nSr vi arbetar Ihop med Ovriga fOr-
sorteringen. 

Vill du stanna kvar om Tomteboda 
tar over sorteringen? 
- Ja, men jag blir nog inte kvar s i 
lange 1 alia fall. Man ska inte stanna s i 
Idnge pi samma stdlle, men har inte 
tankt s i mycket pi vilket annat jobb 
det skulle vara. Kommer noga att bOrja 
studera, data och ekonomi kanske. 

Nigot som kan fdrbattras? 
- Vill ha ett sSkrare anstailningsavtal, 
vira tidsbegransade anstailningar 
fOriangs bara med nigra minader i 
taget. LOnen arfOr dilig! 

Nbjd med valutgingen? 
- Hade nog varit mer intresserad om 
jag vore aidre. Tycker att alia sager 
samma sak - men kanske mer miss-
nOjd om moderatema vunnit. 

Sommaren och semestem? 
- jattenojd! Var i Spanien en vecka 
och sedan pi landet, i Finland, strax 
utanfOr Helsingfors. Mina fOraidrar 
kommer darifrin. 

/JA 

\

Lonerevisionen 
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Tomteboda-Klumpen 

Tack Jouko - och valkommen Lasse! 
• Sedan mindagen den 23 September 
har vi en ny chef for Klumpsortering-
senheten. I alia fall det narmaste iret sk 
lange Jouko skbter Tomtebodas ekono
mi och sen fki vi val se. 

Vi halsar Lars Lovlie valkommen till 
denna dynamiska och spannande ar
betsplats samtidigt som vi naturligtvis 
tackar Jouko och onskar honom lycka 
till i arbetet med Tomtebodas fmanser, 

Nye chefen Lasse Ldvlie presenterar 
sig.... 

som ju betyder sk mycket for oss alia. 
Vad vi gor om ett ki vet val snart ingen 
i kaken sk det behbver vi val inte speku-
lera i de fiesta av oss sorterar sakert post 
i alia fall. Hur som heist tror jag sakert 
Jouko tar sig en titt ner dk och dk om 
inte annat for att utbyta lite isikter med 
nagra av alia vira engagerade medarbe
tare. 

Mycket engagemang 
For det ar helt klart att det verkligen 
finns mycket engagemang bland perso
nalen. Under aren som gift har vi blivit 
ett sammansvetsat gang som sliter pk 
vira skift dygnet runt nastan irets alia 
dagar och natter.. 1 en arbetsmiljo som 
val fStt stryka p i foten under de senaste 
irens besparingstryck. Si bar fir ett 
gammalt huvudskyddsombud nog lite 
att bita i . Men det passar ju i andra 
sidan valdigt bra och ter sig sakert som 
en riktig utmaning for Lars Lovlie. Jag 
tror det blir jattebra om vi bara fir arbe
ta under vettiga villkor. Har vi bara" 
lagom "mycket att gora, tillrackligt med 

personal och maskinen fungerar, tuffar 
den har skutan p i riktigt fint, sakert ett 
bra tag till . 

Ldneoversyn 
Snart bbrjar en ny Ibnebversyn och vi 
skall naturligtvis ha diskussioner som 
vanligt. Ett medlemsmbte kommer att 
hillas. Vidare ska vi givetvis ha ett 
medlemsmbte med tillhbrande sedvan-
lig fbrtaring a lamplig lokal under hos
ten dit forutom Klump /Flbdes personal 
aven Kunds medlemmar inbjuds. Datum 
for detta ar annu inte faststailt 

I skrivande stund vantar vi fortfarande 
p i bord till pausrummet. Jag vet att de 
ar bestallda men Kinnarps kanske till-
verkar dessa vartefter s a s si tids nog 
skall de val vara p i plats. Vidare beho-
ver vi armatur s i att vi slipper den har 
"operationssalsbelysningen" vi har nu. 
Vaggama vantar ocksi p i lite utsmyck-
ning. (Rom byggdes inte p i en dag!) 

Friskvardstimmen 
Sjukfrinvaron ar l ig p i Tomteboda , 
undantaget lingsjuka , skriver Peter 
Salomonson i Tomtebodanytt. Det ar ju 
gladjande aven om jag misstanker att 
det finns lite semesterdagar med i spelet 
som fbrrycker statistiken. Det borde val 
innebara att vi fortsatter med friskvird-

stimmen, pausgympan och liknande 
aktiviteter. Det visar v i l ocksi att det ar 
samhallsekonomiskt lonsamt med lite 
for stor personalkostym om vi nu bar 
det. Hoppas man tanker p i det hbgt 
uppe i Postledning nar man tittar p i hela 
postens personalsituation framledes. 
Problemet med den accelererande sjuk
frinvaron och de kostnader de orsakar 
samhallet var ju valrbrelsens stora friga.^ 
Med tanke p i var hbga medelalder ocl. 
att man vill att vi ska vara delaktiga i 
produktionen si lange som mojligt 
miste man val ta hansyn till vad som i 
sa fall kravs. Frin vir agare statens sida 
Annars ar ju allt bara skitsnack. 

Hdstform 
Hur som heist, efter en ling skon som-
mar ar det nu host med hog och klar 
luft. Hammarby bar kommit i hostform 
och sakrar kontraktet efter det bar mel-
laniret. Forhoppningsvis gor vi detsam-
ma. Bara inte spelreglema andras for 
mycket. 

Staffan MUlner 

Staffan Millner dr ordforande i Sektion 
Klump/Fldde 

... f6rbland andra Marie Jansson och Anette Lenander I bakgninden Torsten 
Andersson. 
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Posten erbjuder delpension 
• Postens erbjudande om delpension 
galler Sret ut. DSrefter tar arbetsgiva
ren stMllning till om det eventuellt ska 
fSriangas. Den som Ur intresserad av 
att trappa ner p i detta satt bor alltsi 
bestimma sig fbre nyir! Som vigled-
ning repeterar Facktuellt de grundlig-
gande villkoren. 

Syftet med delpensionen ar att 

r» ge ett nytt sStt att minska personale-
verskott eller av andra skal kunna 
medge arbetstidsminskning utan att det 
fbranleder en nyrekrytering 

• minska sjukfrinvaron genom en moj-
0^ lighet till kortare arbetstid och minskad 

arbetstbelasming 
• behilla vardefiiU arbetskraft p i deltid 

fbr att kunna kapa arbetstoppar 
• minska antalet fortida heltidspensiona-

rer 

Fdrmanligare 
Delpensionen galler tidigast frin 60 ir 
och infill 65 ir. Den kvarvarande deltid-
sanstallningen miste omfatta minst 40 
procent av heltid. Pensionen och deltid-
sanstallningen tillsammans fir omfatta 
hegst den anstallningsprocent man har 
idag. Den som har en konstimtorialans-
talhiing miste saga upp denna. 

Pensionen beraknas enligt reglema i 
I^TP-P, ilderspension fcire 65 ir (punkt 

5.2.1). 
Denna regel ar fbrminligare an den som 
galler om man gir vid 60 eller 63 i r enligt 

^l^overgingsbestammelsema, vilket belyses 
Ĵ?̂ av fbljande exempel. 

84 procent 
Om jag arbetar heltid och har 17.000 i 
minadslon och i genomsnitt hade 500 
kr/min i ob-tillagg och andra pensions-
grundande tillagg iret fdrra iret, har full 
tjanstetid (30 ir) och ansOker om 50 pro-
cent i delpension blir ersattaingen denna: 

• 50 procent i I5n = 8.500 kr/min 
• 50 procent i delpension = 6.268 kr/min 
= 72 procent av pensionsmedforande 
I6nen. 
• SUMMA per minad lOn + delpension = 
14.768 kr/min = 84 procent av nuvarande 
heltidslOn. Till detta kommer i detta ex
empel 250 kr/min i ob-tillagg om man i 

den kvarvande deltidsanstalln ingen ar 
berattigad till detta. 

Den som gir i pension enligt Overgings-
bestammelsema vid 60 ir fir enligt de 
regler som di galler 65 procent av den 
pensionsmedfbrande I6nen. I detta exem
pel blir det 11.375 kr/min = 65 procent av 
nuvarande heltidslOn. 

Delpensionen kan omprOvas om man blir 
lingtidssjukskriven eller beviljas sjukbi
drag eller fortidspension. Man kan sjalv 
valja att avsluta delpensionen och overgi 
till hel pensionering enligt Overgingsreg-
lema (och de villkor som galler fbr den). 
Man tillits daremot inte att avsluta del
pensionen fbr att itergi i tjanst p i de 
procent som delpensionen omfattar. 

Konsekvenser 
Den "ordinarie" tjdnstepensionen vid 65 
dr(lTP-P) beraknas pd deltidsanstdllning-
ens pensionsmedforande Ion och den 
pensionsmedforande Ion som ligger till 
underlagfdr delpensionen. Det innebar en 
nigot lagre tjanstepension (eftersom den 
pensionsmedfbrande lOnen fbr delpensio
nen "fryses" vid det belopp som galler nar 
man gir i delpension. Exempel Om min 
pensionsmedfbrande I5n nar jag gir i 
delpension ar 17.500 kr beraknas tjanste-
pensionen fbr delpensionsdelen p i detta 
belopp. Min pensionsmedfbrande I6n for 
deltidsanstallningen har naturligtvis hOjts 
nigot fram till 65-irsdagen. A andra sidan 
gOr kapningsreglema i pensionsavtalet att 
jag inte fir tillgodorakna mig de senaste 
fem irens lonehOjningar fuUt ut, varfbr 
skillnaden i slutanden inte blir si stor 
jamfbrt med om jag jobbat heltid fram till 
65 ir). Dessutom beraknas tjanstetidsfak-
tom fbr delpensionen fram till 65 ir, 
vilket kan vara av betydelse for den som 
inte uppnitt full tid (30 ir) nar man gir i 
delpension. 

Paverkas nagot 
Pi samma satt piverkas ocksi den kom-
pletterande tjanstepensionen (ITPK-P) 
nigot. Arbetsgivaren fortsatter att betala 
in premien till ITPK-P:n for deltidsans
tallningen och delpensionen, men efter
som delpensionens pensionsmedfbrande 
Ion "fryses" blir premien fbr den delen 
nigot lagre.). 
Not. Den "ordinarie" tjanstepensionen vid 65 

5r uppgir - enkelt uttryckt - till 10 procent av 
den pensionsmedfSrande lOnen. Den komplet-
terande tjanstepensionen innebSr att arbetsgi
varen betalar in tvi procent av min Idn i pre
mier; pensionens storlek blir beroende av hur 
dessa premier fftrrantar sig i det bolag jag sjalv 
valt. 

Den alhnanna statliga pensionen piver
kas sitillvida att ingen pensionsavgift 
betalas in fbr delpensionen (men sjalvklart 
fbr dehidsanstallningen). 

Bra erbjudande 
Sammanfatmingsvis kan man saga att 
detta ar ett mycket forminligt erbjudande 
till den som ar intresserad av att trappa 
ner - forutsatt att man hinner uppni en 
skaplig tjanstetidsfaktor fram till 65 ir. 

Om man har ratt att g i vid 60/63 i r 
enligt dvergingsbestammelsema kan man 
avbryta sin delpension och g i i hel pen
sion. FSr den som har ratt att g i vid 60 ir 
kan det exempelvis vara intressant att 
fbrst ta delpension ett par i r och senare g i 
med hel pension. Pensionen enligt 6ver-
gingsbestammelsema raknas upp med 
drygt tre procent fbr varje i r som man 
senarelagger sin pensionering. Det inne
bar att man vid 62,5 irs ilder fir en pen
sion p i ca 73 procent. 

soka fram till arsskiftet 
Det ar mOjligt att sOka delpension fram till 
irsskiftet. Darefter ska en utvardering 
goras huruvida erbjudandet ska sti kvar. 
Man ska vardera 

• kosmadema 
• eventuella "missar" i nuvarande erbju
dande 
• effekter av ett eventuellt nytt ITP-avtal 
• en eventuell ny statlig delpension 
• ev. effekter av den nya lagen mot disk-
riminering av deltidare och visstidsans-
tallda 

Vill man anseka om delpension ska man 
vanda sig till personalchefen. En forutsatt-
ning fbr att f i delpensionen ar ocksi att 
man kan komma overens om hur deltid
sanstallningen ska laggas ut och i sista 
hand att koncemledningen ger sitt god-
kannande. 

Jan Ahman 
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Postens halvarsresultat 

Okad fdrlust for brev och paket? 
• Posten redovisar en vinst for fbrsta 
halvaert i ar pa 570 miljoner, en for-
battring jamfbrt med samma period 
fbrra aret med 823 miljoner. 

Tyvarr ar verkligheten samre an vad 
dessa siffror, atergivna i den rosa 
pressen, visar. Plusresultatet uppnas 
genom att pengar frigbrs ur den reserv 
som tidigare satts av som sakerhet for 
beraknade fbrluster i kassarorelsen. I 
och med bildandet av Svensk Kassa-
service - och den bantade service som 
detta innebar - och det hbjda anslaget 
fran riksdagen (400 miljoner/ar 
fr.o.m. 2002) minskar forlustema i 
kassaverksamheten. Fbrsta halvaret 
uppgick de t i l l 60 miljoner. Darfor har 
916 miljoner hamtats - fran de dryga 
2 miljarder som avsatts - for att snyg-
ga t i l l halvarsresultatet i ar. Dessutom 
har 60 miljoner anvants for att tacka 
periodens negativa resultat i Svensk 
Kassaservice. Darefter aterstar 1,1 
miljard som reserv for beraknade 
fbrluster fram t i l l ar 2006. 

ningen gick t i l l sa lange den "gamla" 
kassaservicen fanns kvar. Da togs som 
bekant stora fbrluster (exempelvis 
drygt 1 miljard 1999) i kassarorelsen. 
Samtidigt redovisades ar efter ar mi-
Ijardvinster i brewerksamheten. Sa 
fort kassaverksamheten renodlats och 
reducerats och knoppats av rasar bre
ven. Det reser fragetecken kring hur 
intemredovisningen gick t i l l for den 
delen av kassaverksamheten som da 
gallde bantering av brev- och paket-
forsandelser (och som nu ligger inom 

Servicenatet och redovisas tillsam
mans med brev och paket). Det gor i 
sin tur att man kan fraga sig om de 
okade forlustema for brev och paket 
mer beror pa att man flyttat daliga 
siffror an pa samre resultat i rorelsen! 

Ti l l sist ska namnas att nettoomsatt-
ningen uppgick t i l l 11,7 miljarder 
fbrsta halvaret. Darav ligger ca 1 mi
ljard i de utlandska bolagen. -<>^ 

Jan A/tman 

^ 

Oroande 
Det oroande i halvarsresultatet ar att 
den tendens som syntes redan fbrra 
aret, namligen att ftirlustema inom 
"Meddelanden och Logistilc", som 
man kallar breven och paketen med 
kringverksamhet, fortsatter att oka. 
Halvarsresultatet uppgar t i l l -286 
miljoner (- 105 miljoner fbrra aret), 
men fbr andra kvartalet var det an 
varre: - 469 miljoner (- 252). 

Som forklaring til l det forsamrade 
resultatet anges kostnaderna for upp-
bygget av nya Servicenatet, effektivi-
seringsprogrammet E25 (som ska 
spara in 1 miljard pa tre ar, men som 
hittills tycks kosta mer an det sma-
kar), minskade intakter for Falcon 
Airs persontrafik, integreringen av 
nyfbrvarvade bolag samtde sjunkande 
brevvolymema. 

Redovisningen 
Det fmns aniedning att upprepa en 
tidigare fraga, namligen hur redovis-

UPS: 

Nytt avtal utan konflikt 
• Forhandllngarna mellan UPS 
och Teamsters resulterade den 16 
juli i ett nytt avtal om loner och 
anstallningsvillkor. 
Avtalet loper pa sex ar och inne-

haller bl.a. 

• loneokningar pa sammanlagt 5 
dollar under avtalsperioden (snitt-
lonen fbr en heltidsanstalld UPS-
chauffbr uppgar idag till 22.10 
dollar/tim) 
• inflationsgaranti som innebar 
ytterligare loneokningar om pri-
sernas stiger mer an tre procent. 
• sjuklbn och pensioner hojs med 
sammanlagt 3.75 dollar under 
avtalsperioden 

Deltid blir heltid 
•deltidsanstalldasl6ner(deltidare 
har avsevart samre villkor) hojs 
med ytterligare 1 dollar/tim under 
perioden 
• 10.000 deltidsjobb gors om till 
heltid 
• forbattrade villkor for deltids-
anstallda pensionarer 
• drygt 10.000 Jobb som idag ut-
fors av entreprenorer utan avtal 
med Teamsters blir "Teamster-

sjobb". 

230.000 medlemmar 
Teamsters organiserar 230.000 
medlemmar inom UPS. Avtalet ar 
det storsta avtalet som sluts inom 
den privata marknaden i ar och 
forhandllngarna har foljts med 
stort intresse - ocksa darfbr att 
den harda strejken i sambandfl 
med forhandlingarna 1997 fortfa
rande lever i starkt minne. 

"Idag firar vi att vi uppnittt det 
basta kontraktet i UPS historia",^ 
sade Teamsters ordforande J imV 
Hoffa i en kommentar och fortsat-
te: "/ ett ekonomiskt klimat dar 
minga arbetare forlorarsina pen-
sionsbesparingar och ser sina 
sociala formaner nedskurna, 
skyddar det har avtalet vara UPS-
medlemmar och deras famiijer 
och satter en ny standard for 
amerikanska arbetare". 

I den medlemsomrostning som 
genomfordes rbstade en stor 
majoritet for avtalet. 

Jan Ahman 
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Nuvia Florez Foretagsposten 

Hur har semestern varit? 
^ Den har varit l<anon. Han med att 

bes6l<a en del platser bl.a. Leksand, 
Norrtaije och Cypem. Vadret lamnar 
ju inte heller nSgot bvrigt att bnska. 

Hur ser du pS din Ion och vad har 
du for forvantningar pS Idnerevisio
nen? 
- Jag ar inte nOjd med min lOn. Re
dan vi fbrra lonerevisionen hade jag 
hOgre forvantningar pS lOnefOrhOj-
ning och det utifrSn de arbetsuppgifter 
och kompetens som kravs. 

Hur ser du pi din arbetsmiljd? 
~ pa foretagsposten ar det ju lite 

Jystare och lugnare an i Ovriga termi-
^ n l e n men det en del andra problem 

i stallettex. Det hSrda golvetoch det 
myckna vagndragandet. 

Nestor Dupo IRM 

Hur har semestern varit? 
~ Var 1 Vi mSnad i mitt hemland 
Filippinerna sS jag har hunnit vila upp 

mig. Har haft det mycket bra. 

Hur ser du pS din Idn och vad har 
du forforvantningar pa lonerevisio
nen? 
~ Jag tycker att lOnen ar ganska 
hyfsad fOr det har jobbet och fOrvantar 
mig att fOIja med upp lOnemassigt i 
samma utstrackning som alia andra. 

Hur ser du pi din arbetsmiljd? 
- Det ar mycket gSende och stSende 
arbete p i IRM vilket gOr att man 
anstranger benen en hel del. Det 
harda golvet gOr ocksa att man blir 
trOtt i benen. Att vi har bOrjat vaxia lite 
med klumparbete underiattar lite 
grann. LjudnivSn skulle kunna vara 
lite lagre. 

••••• 

Sima Sengupta Klump 

Hur har semestern varit? 
~ Har haft det mycket bra pa semes
tern och rest omkring en hel del i 
Europa. 

Hur ser du pi din Ion och vad har 
du fdr fdrvMntningar pa Idnerevisio
nen? 
~ Jag ar inte helt nOjd med lOnen, 
tycker att nivSn ar fOr lig. FOrvantar 
mig att fa lite mer i kommande lOnere
vision. 

Hur ser du pa din arbetsmiljd? 
~ Jag trivs bra pa klumpen men job
bet ar ibiand lite tungt och det kanns 
ibiand i kroppen. Luften kan vara 
valdigt torr och det kan vid vissa tillfal
len ge mig huvudvark. Alia ljud frSn 
maskiner och LTP- banor ar ocksa 
jobbigt och stressande. 

Text: Janne Gebring 
Bild: Goran Borgqvist 

Stockholmstermina-
lemas datafdrening 

dppen fdr dig som arbetar pi 
Arsta eller Tomteboda. 

Fdreningen disponerar en 
vaiutrustad lokal pa 
plan 2%, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/Sr. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/stclf 

Stockholmspostens 
konstforening 

Oppen fdr alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstailningsloka-

ier pa plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/Sr. Ou 

sitter in minst 100 kr/man pa 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan kdper konst fdr. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

httD://w1.875.telia.com/-
U87S09607. 

Postens fotoklubb 

dppen fdr dig som ar postan-
staiid och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

vaiutrustat mdrkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagne^ord, 
tel 08-581 725 93 

•M 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 Mir 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 
tel 781 76 04 

\



Avgrrt betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedant 

Lugna puckars mosebok 
• Vissa perioder tycker jag om att 
lasa dikter och just nu laser jag en 
bok av Bob Hansson som heter Har 
ligger jag och duger. Det ar en sam
manslagning av tva bbcker Heja vdrl-
den och Lugna puckars mosebok. I 
dikten "tiden som kom t i l l fmgrar" 
skriver han i en strof: 

Som poeten som ringer t i l l sitt jobb, 
sager 
"kan inte komma idag" 
och deras "varfbr da, ar du sjuk?" 
"nej, jag ar alldeles for frisk for att 
arbeta idag, 
men jag kanske kommer imorgon, 
om jag kanner mig samre" 

sorgeiT 
Jag tycker mycket om den strofen for 
den speglar hur jag egentligen skulle 
vilja att varlden skulle se ut. Man 
borde ha storre mbjligheter att lara 
kanna sig sjalv och sina vanner for att 
verkligen kunna leva. Nar jag laser 
den kommer det ocksa en stor sorg 
over mig. Sorgen handlar mycket om 
hur det ar pa Tomteboda nu och hur 
det var en gang nar jag borjade. 

Borjade gjorde jag 1988 efter att 
innan dess arbetat pa davarande Sta
tens Jamvagar som lokreparatbr och 
informator. Jag borjade arbeta 50% 
natt eftersom jag pluggade pa Kom 
Vux och tankte bli nagot nar jag blev 
stor. Nu bar det sig inte battre an att 
jag kom pa att jag inte ville bli det jag 
tankte och sa fortsatte jag pa Tomte
boda och fick utbkat atagande till 
75% natt. 

Nattuniversitet 
Ofta tanker jag pa en natt nar jag 
verkligen langtade efter att ga t i l l job
bet i borjan pa 90-talet. Jag, Mats-
Ake Faltstrom och Juha Hamari (ar

betar numera 75% natt pa Arsta) stod 
ofta tillsammans och kastade klump i 
klumpringen. Den har natten hade vi 
bestamt att vi skulle utreda vad Hu
manism var. Bade vad vi tyckte och 
det vi visste om Humanismen som 
vetenskapligt begrepp. Natten infria-
de mina forvantningar och den far sta 
som en symbol for mig for den tiden. 
Ofta kandes det som att jag gick pa 
nagon slags nattuniversitet nar jag 
arbetade pa Tomteboda. Det fanns tid 
att prata och det var manniskor i alia 
aldrar, fran hela Sverige och fran Jor-
dens alia horn. Arbetet var inte det 
viktigaste utan manniskoma med de
ras tankar och ideer var det viktigaste 
for mig och jag tror manga hade lik
nande kanslor for att jobba pa den 
stora postfabriken. 

Ake 
Anevad 
fick sista 

ordet 

Underbart 
Nu arbetar jag nastan bara fackligt 
och sitter i manga moten dar vi talar 
om att effektivisera och bli billigare 
per fbrsandelse. Sjalv har jag kopt 
konceptet fbr att jag fbrstar att det ar 
var enda chans att behalla Tomteboda 
som brevterminal, men ibiand sa 

smartar det ordentligt i hjartat. Snart 
finns det inte en tillstymmelse til l 
mojlighet att se maimiskoma istallet 
for arbetet, eftersom vi maste bli sa 
effektiva. Ibiand fiinderar jag allvar-
ligt pa att ge upp kampen om Tomte
boda for att stodja Bertil Nilssons^ 
Arlandaplaner. Bertil Nilsson har 
sjalv sagt att han vi l l bygga Arlanda 
large for att det ar den sista terminal 
han kommer att lagga ner. Det skulle 
vara underbart att vara facklig ordfo-^ 
rande darute pa Arlanda. Da skulle 
jag bvertyga styrelsen for SEKO 
klubb Arlanda att nu struntar vi i ef-
fektiviseringar och kraverresurser. Ar 
man pa en sadan terminal sa behover 
man ju inte ga med pa ett enda effek-
tiviseringsfbrslag innan postmangden 
sjunkit s i drastiskt att vi inte behovs 
for att klara hela Sveriges post. 

Uppdraget 
Nu kommer jag att fortsatta kampa 
for Tomtebodas bverlevnad eftersom 
det ar det uppdrag som vi i SEKO 
klubb Tomteboda fatt av er medlem-< 
mar och att jag tror att det ar en bra 
plats att ha en brevterminal. Tomte
boda har en sjal och framforallt ett 
hjarta men med for stora effektivise-^ 
ringar kommer bade sjalen och hjartat 
att krympa bort. Da drommer jag om 
gamla tider och tanker att med den 
maktposition Bertil tanker ge oss om 
Arlanda large byggs, sa kanske vi kan 
aterskapa en del mbjligheter att se 
manniskoma och livet fore arbetet. 

Sorgsna och drommande halsningar. 

Ake Anevad 

Ake Anevad dr ordforande i Klubb Brev 
Tomteboda. 
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