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dverrumplande beslut 

Flera terminaler 
5tangs 
• Chefen for Posten Produk
tion, Bertil Nilsson, besluta-
de den 22 maj, med bifall 

^rSn koncernstyrelsen, att 
stanga flera terminaler. Vax-
j6 paketterminal och Norr-
kopings brevterminal stangs 
helt och personalen sparkas. 
Arlanda utrikes och Tomte
boda brev stangs till storre 
delen. 

I samt'iga fall flyttas verk-
samheten ti l l andra terminaler. 

Drivits fram 
Besluten har drivits fram pS 
nigra veckor (kuppats igenom) 
utan verkligt inflytande for de 
anstallda och deras fackliga 
organisationer. Ingen kalkyl 

^ a r presenterats och de belopp 
som anges som besparing i de 
olika delama av beslutet fram-
stir som rena fantasisummor. 
Misstanken vaxer att kalkylen 

r riggad liksom i fallet med 
Arlanda Large. Det skulle i sk 
fall innebara att hundratals 

mSnniskor sparkas eller 
tvingsfbrflyttas utan att ens de 
ekonomiskaresultaten uppnis. 

Redovisa kalkylen 
Kalkylen miste redovisas och 
frSgan om brott mot samver-
kansavtalet klaras ut. 

Det ar inte bara en Mga om 
hederlighetutan paverkarock-
sk genomfbrandet av de beslut 
som fattats. 

I Stockholm har samarbetet 
mellan berorda SEKO-klubbar 
redan inletts. V 

Besluten vacker minga stora 
och smifrigor. Vem skajobba 
var? Blir det uppsagningar i 
Stockhom? Vilken verksamhet 
blir kvar pk Tomteboda? Etc, 
Etc. Vi har idag inga svar pk 
alia dessa frigor. Besluten har 
hastats fram och lamnatminga 
frSgor obesvarade. 1 detta 
nummer av Facktuellt redovi-
sar vi beslutet i grova drag och 
bakgrunden ti l l det. 

Jan Ahman 

Bertil Nilsson flyttar In och sorterarna sparkas ut. 
Lagom till 20-arsjubileet kors merparten av sorterarna ut ur 
huset pa Pampas. De stora ljusa lokalema pa plan 3 - 5tas 
overav Huvudkontorets folk och de arbetare som blir kvar far 
halla tillgodo med plan 2. Omreglerama stannarinte fornagra 
stopptecken, vare sig det gSller kalkyler, medinflytande eller 
fragan om vem som ska arbeta i de fina lokalema. 

I Bertil Nilsson visarsitt 
ratta ansikte 

Ledaren 

»ben pa internet: 
t.se/terminaiklubben/ 

Lugnet fore 
stormen 

Sid 19 

EMU-valet 
14 sept 
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• Onsdag den 21 maj 2003 var en sor 
gens dag for alia som arbetar pk Norrko-
pings brevterminal och VSxjo pakettermi
nal. Norrkoping ar en brevterminal med 
bra siffror pk alia varden som mats och det 
ar en ort med hog arbetsloshet. VaxjO 
paketterminal var i senaste nyhetsposten 
framstalld som en monsterarbetsplats. En 
arbetsplats vi andra borde ta lardom av. I 
VSxjo ar man troligtvis chockade och i 
Norrkoping blandas nog sorgen med vre-
den over att Bertil Nilsson ISgger ner 
terminalen for att fk rkd att kOpa nya ma-
skiner. 

Chockade 
Pi Arlanda utrikes ar man chockade och 
fbrhoppningsvis rasande over Bertil Nils-
sons logner. En av de birande huvudprin-
cipema i Arlanda large utredningen var att 
Posten behovde nya lokaler t i l l nuvarande 
verksamhet^Nar Bertil Nilsson fbrstir att 
ban inte kommer att fS investeringspengar 
ti l l Arlanda large av styrelsen, s i beslutar 
ban p i en kaffekvart att flytta storre delen 
av verksamheten ti l l Uppsala. Detta trots 
att det troligtvis g i r att behilla nuvarande 
verksamhet p i Arlanda i billigare lokaler 
an Arland light kalkylen, dar Posten fi t t 
ett skambud p i 30 miljoner om i r i hyra 
av det amerikanska bolaget NAP. Lufl-
fartsverket har visat stort intresse for att 
hitta lOsningar. 

Rattfardigat Idgnen 
Arlandabeslutet om flytt till Uppsala 
bevisar att Bertil Nilssons enda syfte 
med Arlanda large var att kunna iigga 
ner s i minga terminaler som mdjiigt i 
Sverige. Nar det kom till kritan s i be-
tydde inte kvalit^n pi utrikesposten och 
tidsfdnstren speciellt mycket. D3rmed 
anser jag det bevisat att Bertil Nilsson 
ar en Idgnare. Glad er personalen i 
Uppsala, VSsteris, Karlstad och Nas-
sjo. Ni slipper bli nedlagda i nulaget for 
att vi tillsammans kampade s i hirt mot 
Arlanda large. Glom bara inte bort att 
sorja med Arlanda, Norrkoping och 
Vixjo och lit detta piverka varje nivi 
p i v ir samverkan. NSr vi har en h&gste 
chef for Posten Produktion som enligt 
min uppfattning ar en Idgnare, s i pi-

verkar det alia andra chefer i organisa-
tionen. Dom sjalva om min uppfattning 
stammer och var pi er vakt om ni anser 
att jag har ratt, for d i har Bertil Nils-
son rattfardigat Idgnen i hela organisa-
tionen. 

En maktfaktor 
Har p i Tomteboda ar personalen gladc^ 
over ett besked eftersom vi levt under 
flytthot t i l l Arlanda de senaste itta iren. 
De fiesta jag pratat med sager att Arsta Si 
ett bra mycket battre altemativ an Arlan
da. De som arbetar p i v i r klumpenhe^ 
glads i t att det kommer att bli mer klump-
sortering p i Tomteboda. Arstapersonalen 
som arbetar med klump i r troligtvis be-
svikna over att den flyttas. Vi kommer att 
gora en bra flytt aven om det blir jobbigt 
och nar vi slipat t i l l kantema s i blir nya 
Arsta en maktfaktor att rakna med. En 
terminal dar man sorterar en tredjedel av 
Sveriges post ger personalen mycket makt 
om de vill . 

inte fatt granska 
Personligen ar jag daremot rasande p i 
Bertil Nilsson for att han anvander oss pa 
Tomteboda fSr att fk loss pengar av styrel
sen, for att investera i nya maskiner. Vax-
jo sparar 33 miljoner om lokalema kan 
hyras ut och Norrkoping sparar 70 miljo
ner om lokalema kan hyras ut. Dessutom-
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s& har atminstone vi i SEKO inte fItt 
granska kalkylema. Dessa osakra 103 
miljoner racker troligtvis inte for att f l 
styrelsen att godkannamaskininvestering-
ar i nya paketmaskiner och kombimaski-
ner for brev. Jag tror att for att vara saker 
pk att inte f l ett nej, sk havdar Bertil att 
Tomteboda brevs flytt t i l l Arsta gor oss 
33% billigare och sparar 79 miljoner och 
Arlandas flytt t i l l Uppsala sparar 32 miljo
ner arligen. Vi publicerar pk annan plats i 
tidningen ett brev jag skickade ti l l Bertil 
Nilsson den 14 maj, dar jag fbrklarar 
varfor jag anser att det inte gdr att spara 
79 miljoner pk att flytta Tomtebodas 
brewerksamhet t i l l Arsta. Min forhopp-

^ l i n g ar att nigon pa Arlandaterminalen 
tycker till offentligt om pastiendet att 
flytta storre delen av Arlanda ti l l Uppsala 
sparar 32 miljoner. 

^Bert i l Nilsson har anvant oss pa Tomte
boda och Arlanda som en bricka i spe-
let for att fk investera i maskiner. Han 
gor oss delaktiga i nedlaggningen av 
Norrkoping och Vaxjo. Vi har inte fitt 
se kalkylerna och Jag har lart mig att 
allt som ar sant t i l att granskas. Darfftr 
kommer jag att anse att dessa berakna-
de besparingar ar Idgn tills jag har fitt 
granska kalkylerna och blivit overbevi-
sad om att de ar sanna. Om kalkylerna 
inte ar sanna s i har Bertil Nilsson ag-
nat sig i t bedrageri och lurat Postens 
styrelse. Den uppfattningen kommer 
jag att vidhilla tills en kalkylgrans-
kning visar annat. 

j^ASO arbetslosa 
Bertil Nilsson har visat sitt rStta ansikte. 
Jag har fitt den uppfattningen att minsk-
ningen i Posten produktions centrala ad
ministration var en order av Borge Oster-

• • l o l m . Utan den ordem hade Bertil Nilsson 
^ troligtvis inte minskat sin stab. Daremot 

gir det bra att gora 450 sorterare arbets
losa for att kunna kopa nya maskiner utan 
att redovisa kalkyler. S i gor en man som 
anser att han och hans stab ar en fbrutsatt-
ning for att vi sorterare ska finnas. 

Jag horde av en av vira terminalchefer 
att en chef i den centrala administratio-
nen sa till honom att det var s i jobbigt 
att rationalisera. Den terminalchefen sa 
d i att det har vi gjort lange i produk
tion. Chefen i den centrala administra-
tionen sa d i att det Mr ju bara sortera
re. Har har vi nigot vi ska ta fasta pi . 

Vem behdver vem? 
Enligt den idealistiska historieuppfattning-

en s i behovs Bertil Nilsson och hans stab 
fbr att vi sorterare skakunnafmnas. Enligt 
den materialistiska historieuppfattningen 
s i ar vi sorterare en forutsattning for att 
Bertil Nilsson och hans stab ska kunna 
fiimas. Var och en av oss miste sjalv ta 
stallning vad vi tror, men Bertil Nilsson 
har genom sitt agerande visat att han 
fbren-aderden idealistiska historieuppfatt
ningen. Startskottet for klasskampen har 
avlossats. 

Min uppmaning till alia fackliga fore-
tradare i S E K O Posten produktion ar 
att lit beslutet som togs 21 maj bli 
startskottet for en hirdare attityd. L i t 
det piverka samverkan pi alia nivaer. 

Granska alia fdrslag frin arbetsgivaren 
med utgangspunkten att Bertil Nilsson 
har rattfardigat lognen i organisatio-
nen. Det ar dags att lagga allt ROS 
babbel om delaktighet i t sidan, for det 
audi bara dimridaer for att lura oss. 
Varje samverkansforhandling bor 
praglas av att fi ut s i mycket makt och 
pengar som mdjiigt till vira medlem
mar. 

Ake Anevad 

Ake Anevad dr ordforande i Klubb Brev Tom
teboda. 

S E K O Posten Produktions uttalande 
med anledning av terminalnedlaggei-
ser och omstruktureringar 
• Postens besvarliga ekonomiska situation 
i kombination med volymminskningardbeio-
|)as som skal tor au vidtaonislruktureriiigs.it-
gSrder som leder till att mer aji 1300 an
stallda antingen blir av med jobbet eller far 
vasentligt andrade villkor tor sitt dagliga 
aibete Ett av varldens mest effektiva temii-
nalnat utsatts an en giing iftr haiidgripliga 
tfiraiidringar trots att man is efler ai staiidigt 
(ivertraffar ekonomiska resultat samt pieste-
rar allt battre k\alitet 

Som fackliga toretradare kan vi konstatera att 
den iver Posten Produktion visar n&s det 
galler att lagga ner/omstrukturera tenninaler 
saknar sitt motslvcke inom koncemen 

Mot bakgriind av presenterat underlag 
har S E K O framfdrt att vi inte kan stalla 
oss bakom besluten i nulaget. Varken 
kalkyler, bedfimning av personaleffekter 
eller konsekvensbeskrivningar foreligger 
som rattfardigar besluten. 

Posten Produktions ledning har nu fatiat ett 
inriktningsbeslut med koncemstyrelsens 
goda minne. SEKO Posten kommer nu med 
all kraft och beshitsanihet tbija den kommaii-
de genomtbrandefasen. 

Ledstjaman i foiaiidringsarbete verkar vara 
nedlaggeiser. specialiseringaroch koncenira-
tion. Denna tendens mot extremrationalise-
ringar maste br>las! SEKO efterlrigar en 
genomtankt och trovardig satsning pA perso
nalen. 

Den psykiska oeh fysiska arbetsmiljon inom 
tenninalnatet kommer att tbrsSnirats om 

ledningen fortsatter att enbart nyltja rationa-
liseringsvinsiertbrtramtida inkopav snabha-
re maskiner alteinativt inlevereia dessa till 
koncemkassan Ledningen inom Posten 
Produktion nî ste bOrja tanka om pa allvarl 

Kvalitetsutmarkelser pi nationeli eller euro-
peisk niva i all ara - nu vill vi se att Posten 
Produktions ledning satsar pa personalen 

Inom Posten Produktion hai- vi del tvivelakti-
ga nOjet att aga Postens hogsta sjuktal Detta 
ar helt oacceptabelt. SEKO Posten kommer 
att tordjupa sitt fackligl arbeie fî r ail \anda 
den destruktiva sJukfT4nvaron som nu vidhat-
tar tenninalnatet. 

Ska terminalarbetet kunna locka manniskoi 
i framtiden. ska nuvarande personal kunna 
behSlia sin lojalilets- och ;uisvarskansla fbr 
jobbet. sa ar det hOg lid for ledningen att 
borja tanka i hell andra banor, 

Vi har nu nau till vags ande. SHKO Posten 
sager nej till ett produktionsklimat som 
praglas av sjalvsvalt och franitidspessimism. 

Vill Posten Produktion vinna "Stora rationa-
liseringspriset" dS har man ocksa inlett en 
akenvandring dar man varken har personalen 
eller SEKO Posten med sig. 

Posten Produktions ledning maste borja 
tanka utveckling och inte enbart avveckling! 
Sa enkelt ar det! 

SEKO Posten Produktion 
Verksamhetskommitten 22 maj 2003 
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Brev till Bertil Nilsson 
Ake Anevad, ordforande i 
Klubb Tomteboda, skickade 
detta brev til! Bertil Nilsson 
den 8 maj, sedan vi i Klubb 
Tomteboda fitt kannedom 
om den s.k. plan B. Som 
bekant gjorde brevet inte sa 
stor verkan, men det ar av 
intresse att kanna till bak
grunden till de beslut som 
drevs igenom. 

Hej Bertil! 
Om jag vote du skulle jag tala 
om vad jag vill i Prodsam. och 
sedan saga till representantema 
for personalorganisationema 
att, sprid nu det bar t i l l alia 
berorda klubbar och hjalp oss 
att rakna p i kalkylema. Du tar 

en jatterisk med att centralstyra 
en fbrandringsprocess p i det 
bar viset om det skulle visa sig 
att kalkylema inte hiller. Vis 
av Arlandaprojektet borde du 
vilja ha med alia som kan syna 
dessa forslag fran alia h i l l in-
nan du tar beslut. Det som an
nars kommer att handa Sr att vi 
kommer att hilla dig ansvarig 
for att ha slosat bort fbretagets 
pengar och orsakat en massa 
manskligt lidande for projekt 
som inte gav det du lovade 
ekonomiskt. 

Delaktiga 
Efter vir t styrelsemote idag 
vil l jag fdrst delge dig SEKO 
Klubb Brev Tomtebodas upp-

Tomtebodaklubbens fortroendemannakonferens den 
23 maj. Pia Zetterberg, ordforande i Sektion GSM/IRM 
och inbjudne gasten Troels Nielsen, nyutsedd chef fdr 
Produktionsomride Stockholm. 

r 41 

fattning: 

1. Vi anser att du ska lita re
gion Stockholm satta sig ner 
och arbeta med hur vi kan ra
tionalisera driften. Tala om for 
oss vad du anser att vi behover 
spara och l i t oss se om vi anser 
att det ar mojligt. D i far du en 
process dar vi ar delaktiga i det 
geografiska omridet. 

2. Forhandla fram en losning 
med Luftfartsveket s i Arlanda 
kan fortsatta med sin nuvaran
de verksamhet p i Arlanda 
flygplats. 

Egentlig drift 
L i t mig trots att jag inte ar ut-
bildad ekonom ha lite isikter 
p i vad som gir att spara p i en 
flytt av brevsorteringen frin 
Tomteboda t i l l Arsta. For att 
gora en riktig berakning bor 
man forst ta fram hur minga 
i.a. egentlig drift vi anvant for 
vira volymer p i Tomteboda. 
L i t oss for att ha en jamn siffra 
saga att det ar 200 i.a. Denna 
siffra ar vad vi sparar om vi 
flyttar sorteringen frin Tomte
boda. Jag har svirt att tro att 
man behover mindre egentlig 
drift p i Arsta for att sortera 
upp denna post. Det man moj-
ligtvis kan spara ar nigra pro-
cents synergieffekter som tro
ligtvis ats upp av andrade ut-
slagstider, kulturkrock, min-
skad motivation m.m. Har du 
otur s i kommer det att kosta 
mer i.a. i egentlig drift att sor
tera upp posten p i Arsta. Min 
gissning ar att det blir si. 

Det man sedan kanske kan spa
ra p i , ar att det inte behovs lika 
mingaadministratorer och tek-
niker. Problemet ar bara att om 
man sager upp en del av Tom
tebodas administratorer sa 
kommer administrationen p i 
Arsta andi att svalla ut i minst 
motsvarande grad. Inte for att 
det speciellt ar Arsta utan fbr 
att p i en Terminal med narma-

re 1500 anstallda gir det inte 
att hilla samma kostnadseffek-
tivitet p i administt-ationen som 
p i en mindre terminal. Jag vet 
av egen erfarenhet frin nir 
Tomteboda var stort, att speci
ellt administrationen svaller 
hur goda ambitioner man an 
har. 

"vi kommer att 
halla dig ansvarig 

for att ha slosat 
bort foretagets 

pengar och orsakc^ 
en massa 

manskligt lidande 
for projekt som inte 
gav det du lovade 

ekonomiskt" 

Okade hyreskostna-
der 
For teknikema giller att en del 
behover sakert fblja med till 
Arsta och sedan behover det 
vara en del tekniker som 
underhiller antingen Tomtebc^ 
das och Arstas nuvarande 
klumpmaskin eller troligtvis 
anna fler om vi istallet for Ar
stas klumpmaskin anvander 
Pakettnaskinen p i Tomtebod^^ 

Hyran vi sparar p i att hyra ut 
plan 3 p i Tomteboda kommer 
t i l l stor del att atas upp av oka
de hyreskostnader for den del 
dar vi ska stalla Arstas nuva
rande Klumpmaskin eller annu 
mer om vi ska anvanda den 
stora paketmaskinen som upp-
tar stbrsta delen av plan 2 p i 
Tomteboda. 

Applen och paron 
Sen har vi ett antal lingtids-
sj ukskrivna p i Tomteboda som 
det ar mbjligt att dina rakne-
manniskorharraknatsom vinst 
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Arstaroster 

Namn: Sven Grahn, 56 ar. 
Aktuell som: Samordnare pa Arsta. 
I Posten sedan: Arbetat pa Posten sedan 1966. 

Varfor har du gatt med i S E K O ? 
- Fran bdrjan var jag med i SEKO men gick over 
till ST i nagra ar. Men rent fackligt hande inget 
och loneutvecklingen var densamma. Sedan har 
jag har alltid kant storre tillhdrighet med SEKO. 
Jag tycker att man var mer anonym i ST. 

Vad vantar du dig av S E K O ? 
- Att de ska ta tillvara pa mina intressen. Det tror 
jag ocksa man gor. Sektionen Ledare och speci-
alister ar skapad fdr sadana med ledarfunktioner 
som exempelvis jag. 

Men SEKO ska ta tillvara pa alia. Det ar starkt 
fdr att vi ar manga. 

Vad kan bli battre pa Arsta? 
- Svart att saga. Jag ar lite orolig fdr de sjun-
kande postvolymerna. Men det ar en bra termi
nal. Jag har ett sjalvstandigt jobb och trivs javligt 
bra. 

Vad ska du gora pa semestern? 
- Jag har hyrt en stuga pa Oland via webben. 
Dar ska jag bada och ha det skdnt. 

Janne Skog 

om de har gjort misstaget att i 
ena handen vaga nyckeltalsbe-
raknad egentlig drift for att 
sortera upp Tomtebodas brev 
pS Arsta och i andra handen 
vaga kostnadema vi har fdr att 
sortera upp dessa brev p i 
Tomteboda. Det ar i si fall 
verkligen att jamfora applen 
och paron. Dessa lingtidssjuk-
skrivna kostar vart an vi bokfdr 
dem. Aven om du bokfdr dem 
pa Erik Olssons konto si kos
tar de for koncemen och me-
n ingen ar val anda att en ratio-
nalisering ska minska kostna-

^ e n . 

"Darfor tror jag att 
^ det ar applen och 

paron som ar 
jamforda i 

Norrkoping ocksa 
och risken ar 

stor att du inte 
tjanar de miljoner 

du hoppas pa. 
Da har du gjort 

hundratals 
manniskor 
arbetslosa i 

nod an. Det tycker 
jag du ska fundera 

lange pa Bertil." 

r 
Om jag sedan fir vara si frick 
att jag lagger till min erfaren
het av fdrandringar av det bar 
slaget si ar min isikt att det 
kommer att bli dyrare att sorte
ra upp Tomtebodas post pi 
Arsta. Stdrsta anledningen fo-
mtom min ovan ekonomiska 
berakning ar att den forand-
ringsvilja som finns p i Tomte
boda kommer att dddas genom 
ett centralt beslut av detta slag. 
Det tar ling tid att vicka foran-
dringsvilja av det slag vi har nu 
pa Tomteboda till liv igen. 

spara 33 procent 
Dina raknemaimiskor har tydli-
gen beraknat att vi sparar 33% 
av Tomtebodas kostnader for 
brevsortering genom att flytta 
den t i l l Arsta. Om det i r sant 
(vilket jag inte tror) si i r det 
rent ut sagt genialiskt. D i fo-
reslir jag att vi flyttar enheten 
stora brev pi Arsta t i l l enheten 
smi/C5 Arstas lokaler. D i 
miste ju de ocksi bli 33% bat
tre. 

Nar det galler Norrkdping si 
tror jag att man kan fdra ett 
liknande resonemang som jag 
gjort ovan. Jag kan naturligtvis 
inte lika mycket om Norrkd
ping, Vasteris, Nassjd och 
Karlstad som jag kan om Tom
teboda, men jag har sett att alia 
term inalemaharbra s iffror nar 
det galler kosmad, kvalitet och 
Vip. Det som slar mig d i ar att 
det enda sittet att spara de 
summer dina raknemanniskor 
har raknat fram ar om det finns 
ledig kapacitet p i de termina
ler som du tanker stycka Norr
kdping emellan. Med de siffror 
de visar upp si tror jag inte si 
ar fallet. Darfdr tror jag att det 
ar applen och paron som ar 
jamforda i Norrkdping ocksi 
och risken ar stor att du inte 
tjanar de miljoner du hoppas 
pi . D i har du gjort hundratals 
manniskorarbetsldsa i onddan. 
Det tycker jag du ska fundera 
lange pi Bertil. 

Styrtal 
Vi vill vara med och vara del
aktiga. Darfdr hoppas vi frin 
SEKO Klubb Brev Tomteboda 
att du kan ha is i magen och 
fdrtroende fdr chefema for de 
geografiska omridena du nyss 
tillsatt. Ge oss dina ekonomis
ka styrtal och lit oss se om vi 
anser att det ar mdjiigt. Det t i l 
att upprepas att jag tror att det 
t i l l och med kan bli dyrare an 
nu med de itgardema du hiller 
p i att planera. 

Ake Anevad 
Tomteboda den 8 maj 2003 

Brevet dr nagot forkortat. 

w 
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Tbasamverkan 9 maj 

Friskvardstimmen ger resultat 
Friskvarden 
Jens Morin presenterade ytterligare statis-
tik som visar hur man aven i siffror kan 
avlasa det goda resultatet av den frisk-
virdstimme som vi har pk Tomteboda. 

Materialet har redovisats i Tomteboda-
nytt, och mer kommer! 

Friskvirden stalls in i midsommarveckor-
na 25-26 (dock inte gympa och chigong), 
men sedan fortsatter den som vanligt i 
sommar. Aven massagen kommer att ha 
oppet under sommaren, men i begransad 
omfattning. 

Fdrsta hjalpen 
25 personer har utbildats i forsta hjalpen. 

De fiesta av dem som utbildats i forsta 
hjalpen kommer ocksi att fk ett erbjudan-
de att vara "ergonomiinstruktorer". 

HSO fdreslog att utbildningen i fortsatt-
ningen repeteras varje i r . 

Rutinschemat "Om det hinder" ska ses 
over. Det finns en viss oklarhet om mti-
nema vid allvarligare olyckor. Jens Morin, 
Claes Thomblom och HSO Anders Berg-
strdm fick i uppdrag att reda ut frigan. 

Sommarplaneringen 
Sommartrafiken genomfbrs p i i stort sett 
samma satt som forra iret. Det nya i r att 
aven Norrkopings B-klump kommer att 
sorteras p i Tba. 

Driftansvariga har infbr irets sommar-
planeringtagit fram en datafil som anvints 
i planeringen p i enhetema. 
40-50 sommarvikarier kommer att anstal-

las, huvudsakligen p i natten. Det ar farre 
an fbregiende i r . 

SWEX:en 
visar fortsatt goda resultat! Vi ar tredje 
bast i landet hittills i i r . 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet t.o.m. april ar 1,5 
miljoner battre an budget. 

Tyvarr fortsatter volymema att minska. 
Till och med april ligger tappet p i -7,4 
procent. 

FSM-projektet 
Som en del i att forbattra arbetsmiljon vid 
FSM:ama har samverkansgmppen redan 

tidigare beslutat att personal frin Smi och 
Stora skall jobba vid FSM:ama p i formid-
dagama. 

Det iterstir nu att beslutet ocksi genom
fbrs! (Vilket inte visade sig vara s i latt!) 

Sacklyft till KSM 
Det blir inget nyinkbp utan istallet har en 
av teknikema fit t i uppdrag att komma 
med fbrslag ti l l Ibsning. 

Arendet flyttades darmed over t i l^ 
KSM:s egen samverkansgmpp. 

Bonus 2003 
Det finns nu ett centralt beslut om bonus 
for innevarande i r . Dock skall de lokalg 
milen faststallas lokalt. Beslutas vid sam
verkan i juni. 

Fdrsorteringen 
Fbrhandlingama med berbrda utdelnings-
kontor ej klara annu. De som ar anstallda 
av Bromma utdelning ar fortsatt inlinade 
till sista September. Det ar inte avgjort hur 
det blir med deras anstallningar darefter. 
Terminalledningen anser att de ska tillba-
ka till Bromma utdelning, aven om vi 
fortsatter att forsortera Brommas post. 
SEKO:s uppfatming ar att de enligt praxis 
ska "fblja med posten" och erbjudas an-
stallning p i Tba. 

HSO har anmalt att fdrsorteringen bc^ 
flyttas frin nuvarande plats t i l l utrymmei' 
narmast viggen mot PVS (dar infotavlor-
na stir). 

Anders Rydman, Anders Thyni samt 
HSO fick i uppdrag att utreda frigan t i i ^ 
nasta samverkansmdte i juni. 

Den goda arbetsplatsen 
"Den goda arbetsplatsen" ar ett samlings-
namn fbr ett antal itgarder som ska 
genomfbras i hela Posten fbr att ge perso
nalen mbjlighet till utveckling och battre 
trivsel. Samverkansgmppen diskuterade 
vid fbrra mbtet hur programmet ska 
genomfbras p i Tomteboda. Vi kimde 
konstatera att det redan p ig i r eller plane-
ras en hel del saker, som ligger i linje med 
det centrala programmet. Det i r sidant 
som fbrbattringsgmppema i OP-UH, 
arbetsplatstraffama om ViP:en som pigi r 
just nu, handlingsplanearbetet som startar 
p i nytt nu under viren, friskvirdstimmen. 

Bonus 2002 pa 
• Beslutet om bonus ftr 2002 ar ett rent 
arbeisgivarbeslul, en allmosa som delas 
ul av ledningen fbr Posten Produktion. 
Beslutet iunebar fbr Tomtebodas del att 
vi fick 378.000 kronor att dela p i nir 
tnan lakiiat av fbr de mi l som man ansig 
att vi inte uppnitt. Per person (heltidan-
sialld med ftill narvaro) skulle det bli 
825 kr. Man skickade ocksi med nigra 
konstiga prhiciper fbr hur den "fulla 
nSrvaroii" skulle beriknas. Dessa niodi-
fierades i en lokal tbrhandling. 

825 kronor 
Resultalei blir att den som har ftjll narva-
rotid under 2002 far 825 kronor. Dess
utom tillkomnier semestertillagget vilket 
blir som mest 119 kronor uldver de 825 
kronoma. 
Som full nirvarotid 2002 raknas 1.970 

timinar. Omrakning har skett si att det 
blir neutralt oavsett vilken veckoarbets-
tid som man har. 1 nSrvarotiden raknas 

Tomteboda 
fbmlom tjanstgdring in semester, inerlid 
samt fbraldraledighet. All fbraldraledig-
het (bide med fp och vab) raknas in. 
tbrutsatt art ntan arbetat minst en dag 
under 2002. 

Utbetalning 
Daremot riknas inte sjukfrinvaro och 
andra tjanstledigheter in. Fbr deltidare 
utgir bonus i fbrhillande till anstall-
ningsprocenten (men har man arbetet 
tnertid blir det som sagt nigia kronor 
extra). 

IJlbetalning skedde p i majidnen. Me-
ningen var att bide resullatiterfbringen 
och setnestenillagget skulle betalas ut 
vid det tilltailet, Nu hann Ldneservice 
inte med att lagga in alia semeslertillagg, 
varfbr en del har f i l l det i maj, andra 
inte. I det senare fallet betalas semester
tillagget ut p i junildnen. 

Om du har frigor om din bonus fbr 
2002, kontakta din sektion! 
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utvecklingsprogrammet for nya lagledare, 
etc. 

Allt detta kan sagas vara Tba:s satt att 
arbeta med Den goda arbetsplatsen. De 
program som redan p ig i r eller planeras 
kommer att redovisas i Tomtebodanytt 
och vid lagmoten med mojlighet att fore-
sla ytterligare aktiviteter som bor ingi i 
Den goda arbetsplatsen. 

Vid detta mote konstaterades att det inte 
hant si mycket med det fortsatta mer 
systematiska arbetet med Den goda arbets
platsen - vilket inte ar si konstigt mot 
bakgrund av att vi iterigen kastats in i en 
strid om terminalens overlevnad! 

Ldnekriterier 
Den arbetsgrupp som bildades vid forra 
samverkansmotet bar traffats en ging. Kon
staterades ocksi att det nya ekonomisyste-
met SAP, som nu infors i Posten, kringlar 
till ett eventuellt system med lonekriterier. 
Enligt det centrala avtal som siutits skall de 

lonekriterier som tillampas i de lokala lone-
revisionema vara val kanda av personalen 
minst atta minader i forvag. Det innebar att 
det knappast kan bli tal om nigra kriterier i 
irets lonerevision. 

Mojligen kan man tanka sig en "provom-
ging" i hostens revision, i vantan p i att det 
centrala avtalet och SAP lanseras. 

Klubbens fortroendemannakonferens 23 
maj skulle huvudsakligen ha agnats i t f r i -
goma kring hostens lonerevision och even-
tuella lonekriterier. Nu kom det som bekant 
annat emellan, si frigan fick skjutas pi 
framtiden. 

Besched 
En projektorganisation for det fortsatta 
infbrandet av Besched pi Tomteboda fast-
stalldes. Styrgruppen for projektet bestir av 
Christer Behnke, Jens Morin, Ann Thyren 
och Ake Anevad. 1 projektorgansiationen 
ingir Jouko Lehtinen (projektledare), Ker-
stin Johansson (GSM), P-0 Leander (SSM), 
Mikael Bohlin (IRM), Karin Karlsson 
(Kund), Kari Lahti (KSM) samt Janis Rubu-
lis (Kund). 

Milet fdr projektet ar att efler den testpe-
riod som pibdrjats infdra Besched etappvis 
i hela terminalen s i att minst 25 procent av 
all personal aktivt anvander programvaran 
for planering av arbetstiden fr.o.m. 1 april 
2004. 
Som si mycket annat fir aven denna friga 

omprdvas i och med besluten om Arstaflyt-
ten. 

Tunga behallare 
HSO hade pi nytt anmalt frigan om alltfdr 
tunga behillare som anlander frin Sdrm-
lands Grafiska, Vasteris och Helsingborg. 

Anders Rydman fick i uppdrag att ta upp 

frigan med logistiksamordnama och Peter 
salomonsson lovade ta upp saken med 
terminalchefen i Malmd. 

Arbetsmiljbf ragor plan 2 
HSO hade anmalt fortsatta arbetsmiljdp-
roblem kring IKAB p i plan 2 (rdkning, 
skyddsskor, mm). 

Anders Rydman och Peter Salomonsson 

ansvarar fdr att ett mote hills med IKAB for 
att reda ut frigoma. 

Vitea 
Posten har central beslutat att fortsatta att 
anvanda Vitea for sjukanmalningar iret ut. 
Kostnaden tas centralt. 

Jan Ahman 

Fortroendevald 
Jamn: Irgalem Abdelkadir 
Vktuell som: Nyvald iedamot i 
:lubbstyrelsen p i Tomteboda 
Posten sedan: 1984 

nnan d e s s : Laste svenska och gick 
en AMU-utbildning till sekreterare. 
lobbade ett tag i ett forsakringsbolag 
ned kontorsgoromal i Arbetsformed-
ngens regi. 

Kommer fran: Eritrea. Flydde undan 
kriget 1980, kom hit den 24 oktober 
det aret. "Min man och jag var aktiva 
den ehtreanska motstandsrorelsen". 
^rbetslivserfarenhet fran Eritrea, 
lobbade efter skolan som ansvarig 
or bokforingen i ett italienskt foretag 

som importerade bilar. Ar^etade dar 
sju ar. Sedan en tid som sekretera-
e pa den amerikanska ambassaden 

och sista tiden i Eritrea p i ett ameri-
kanskt foretag, Harris International 
Satellite System. 
Familj: Anka med fyra barn, 1 3 - 2 6 
argamla. 
Bor: I Tensta. 

Vad ar intressantast i det fackliga 
arbetet? 

Man far lara sig mycket. Finns en 
isk for att man bara sitter pa golvet 

och klagar annars, man tror att allt ar 
s i latt nar man inte ar med! 

Iktigaste fackliga fragan? 
Det ar bra med de rattigheter som 

inns i Sverige, vi m is te forsvara 
Jem. De fanns inte i mitt hemland! 
H i r har vi ratt att prata och diskute-

ra och komma overens om saker, vi 
ska behi l la de rattigheterna, men 
inte missbruka dem. 

Trivs du pa Tomteboda? 
- Ja, man ar van! Jag har varit har i 
20 i r n u . 

Andra intressen an Posten och det 
fackliga? 
~ Ungdomarna. Jag ar tacksam for 

mina barn. En har gatt pa KTH och 
en p i Universitetet och bada har jobb 
nu. 17-aringen ar fotbollstoklg och 
min 13-ariga dotter haller p i med 
basket. Forsoker vara med dem sa 
mycket som mojligt. Och da hjalper 
man andra foraldrar ocks i , nar man 
ar med. 

Nagot mer? 
~ Jag hoppas att jag kan bidra med 
nigot! 

Har du bestamt dig infor EMU-
valet 1 host? 
~ Jag tanker rosta nej. 

Till s is t? 
~ Man bor satsa p i de svaga som 
finns idag i Sverige, ungdomar som 
inte har jobb, istallet for arbetskrafts-
invandring. Jag menar inte att ingen 
ska f i komma in, men man miste ta 
hand om alia de invandrare som 
redan star utanfor. 

Jan Ahman , 



remi/na/FACKTUELLT 3/2003 Arsta 

Arstanytt 

Ldnekriterier, men inte i ar 
Bonus 
Arbetsgivaren kallade till samverkan i 
mars om kriterier for att fS bonus for i r 
2002. Posten hade en ide om narvaro fbr 
att fS bonus. Vi kontaktades av Klubb 
Tomteboda, d i den klubben hade samma 
friga uppe. De piminde oss om att nuva
rande fbrslag skulle s l i hirt mot scheman 
fbr 36-timmar. N i r klubb Arsta fbrstitt 
detta anmalde vi t i l l arbetsgivaren fbrslag 
till fbrandring, fbr att minska orattvisan. 

Posten tankte i maj andi g i t i l l beslut, 
utan andring. D i meddelade vi Posten att 
vi inte kunde sti bakom ett si orSttvist 
beslut. Arbetsgivaren andrade sig dock i 
slutandan, nar vi tillsammans kunde "rak
na pi" orattvisan. Det var dock en del 
frostighet i vira relationer innan vi kom si 
lingt. (Se T-facktuellt fbrra numret) Det 
bet>'der att vi nu tillsammans stir bakom 
beslutet. 

Var utgingspunkt ar att si minga som 
mbjligt skulle f i ta del av bonusen. Efter
som ingen visste under 2002 vad som 
gallde, si hade ingen egentlig mbjlighet 
att piverka bonusens storlek. I annat fall 
si hade nigra f i f i t t hbg utdelning, nu blir 
det desto fler som fir hyfsad utdelning, av 

den annars si patetiskt liga bonusen. 
Klubben fror att medlemmarna tycker att 
vi solidariskt har handlat ritt . Om det i 
fortsatttiingen fbr 2003 skulle bli flera 
tusen kronor, si bli det en helt annan 
debatt om narvarotid. D i tt-or vi att med
lemmarna vil l ha en stbrre skillnad i utdel
ning i fbrhillande ti l l narvaron. Klubben 
iterkommer ti l l hbsten/vinter nar det ar 
dags. Ordfbrande har dock fbrlorat vads-
lagningen om bonus eller inte. Det blev 
inte noil kronor som han tippat. Hans 
kritik mot bonusen som sidan kvarstir 
dock! 

Samverkan 
Samverkansgrupp terminal Arsta harhaft 
mbten 3 mars, 31 mars och 22 april. 3 
mars behandlades utvarderingen av del-
pensionen, som i r en lyckad itgard. Nu 
verkar den ligga i malpise. Delpensionen 
togs fram av partema pi Arsta, och antogs 
av huvudkontoret. Sjukfrinvaron pi Arsta 
har minskat. Parkeringen vid Sockenvigen 
skulle avgiftsbelaggas, det ligger utanfbr 
Postens kontroll. Kritiken mot Viteapro-
jektet och fbrslag p i olika Ibsningar 
presenterades. Fbrslag t i l l aktivi-

tetsplan-ljud frin Teknik/underhill antogs. 
31 mars diskuterade vi den ergonomiska 
ufredningen p i Norrkbpingsterminalen. 
Besibts att i enlighet med denna titta over 
vira riskzoner. Vi fick en genomging av 
arbetstidsprojekt Besched. (Klubben har 
senare deltagit p i ett medlemsmbte p i 
DIL i samma arende). Vitea deltog och 
redovisade senaste nytt i projektet. 22 
april var iter Vitea narvarande enligt 
projektdirektiven. Nu diskuterade vi for-
mema kring anmalan och avanmalan vid 
sjukdom. Sjukskbterskoma f i r ta emot en 
hel del ofbrskimdheter helt ofbrskyllt. 
VIP:en har iterigen bkat, men inte p i alia 
enheter. SEKO har haft synpunkterpi det ^ 
infoblad om Futurum som gitt ut. Det 
kommer en reviderad version. Nasta mote 
2 juni. Dagordningen annu ej bestamd 

Lonekriterier 
I t v i olika Ibnerevisioner har vi varit 
bverens med arbetsgivaren om att starta en 
arbetsgrupp som skall utrbna om vi kan 
komma bverens om kriterier fbr Ibnesatt-
ning. Nu har vi startat en sidan. Dessa 
kriterier skall var val kanda innan Ibnere-
visionen. Klubben tt-or att mingamedlem-
mar vill ha stbrre Ibneskilhiader, om det 
fmns skal till detta, och om alia medlem
mar f i r chansen att fbrkovra sig i sitt 
yrket. Andra terminaler har anammat 
sidana kriterier. Klubb Arsta ttor dock a t t ^ 
dessa inte passar fbr vira medlemmar. 
Dessa kriterier gir "subjektivt" alltfbr 
narginget in p i diverse personliga egen-
skaper. Vira kriterier skall vara mer 
"objektiva". ^ 

Kommer arbetsgruppen fram till ett 
gemensamt fbrslag skall det ut bland vira 
medlemmar fbr diskussion innan vi teck-
nar ett bindande avtal som skall galla 
under 2004. Det kan alltsi inte galla fbr 
2003. 

Arbetsgruppen skall aven revidera det 
vikarietilligg som utgir fbr vikariat p i 
hbgre befattning. Exempelvis sortchef, 
driftledare. Medlemmarna vill veta vad 
det innebar ekonomiskt fbr att ta ett vika
riat. 

Micke Tall 

Micke Tall dr ordforande i Klubb Arsta Pt 

Arstaroster 
Namn: Bengt Pettersson 50 ar. 
Aktuell som: Controller biltranspor-
ten. 
I Posten sedan: Arbetat pa Posten 
sedan1968. 

Varfor har du gatt med 1 S E K O ? 
- Jag var med i SEKO pa den tiden 
det var Statsanstalldas forbund. I 
kontorshuset pa Tomteboda dar jag 
jobbade var jag i stort sett ensam 
SF-medlem. Kom efter i rals och hela 
koret. Sa jag bytte till ST. 
Idag ar forhallandena det omvanda. 

Jag var ratt ensam med att inte tillho-
ra SEKO. S i det kandes helt ratt att 
ga over. Jag kanner mig hemma i 
SEKO. 

Vad kan bli battre pa Arsta? 
- Vi pa biltransporten ard i l ig t repre-
senterade pa anslagstavlan vid in 

L 

gangen. Vi finns inte ens med. Kanns 
emellanat som vi ar bortglomda. 

Vad ska du gora pa semestern? 
- Det blir en vecka i skargarden i 
Borga. Dar ska jag falla trad och 
koppla av. 

Janne Skog 
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Arstakuitur 

Arbetsplatsbibliotek pa Arsta 
• Visste du att S E K O Klubb Ar
sta har ett arbetsplatsbibliotek i 
terminalen? Biblioteket finns pa 
plan 3 vid Infotorget och ar oppet 
dygnet runt! Har far du en liten 
presentation med nagra bilder. Du 
kan ocksa lasa vad tva aktiva 
biblioteksanvandare, Tar ja Linde
man och Dieter Haas tycker om 

^bib l ioteket . 
Biblioteket har anor fran Klaratermi-

naiens tider. Grundaren och ideens 
fader dar var SEKO profilen Owe 

^Olausson. Har i Arsta har Owe varit 
T^generos och forstarkt biblioteksbes-

tandet med en stor mangd bocker. 

Tester for 
medlemmar i 
Klubb Arsta 
Sommarspel pa Dramaten 
Du kan ga pa teater gratis - av
en i juli! 

Dramaten fortsatter sin som-
marspeltradition med den rosa-
de uppsattningen av Molieres 
Den inbillade sjuke pa Stora 
seen. Klubb Arsta har biljetter 
till foljande forestallningar: 

^ Den inbillade sjuke av Moliere 
9/7, 10/7, 15/7, 17/7, 25/7, 29/7, 
31/7 

Bokningsparmen med narmare 
information finns i Sektion 
Sma/C5s expedition pa plan 2 i 
Arsta Postterminal. 

For upplysningar & bokningar: 
Kontakta ditt SEKO-ombud eller 
kulturansvarig Raili tel. 08-781 
56 08, 073-678 77 01. 

Valkomna att boka biljett! 

SEKO Klubb Arsta PT 

Tanken har varit att fa in bocker via 
donationer fran medlemmar. Bocker 
som blivit over nar man varit tvungen 
att rensa bland sina bokhyllor. Bocker 
man redan har last och vil l att nagon 
annan ocksa kan fa ta del av. En "ny" 
bok ar en bok som du inte last forut -

Enkia laneregler 
Bibliotekets laneregler ar enkla: du 
kan lana hem en bok och da atar du 
dig ansvaret att lamna tillbaka boken. 
Lanetiden ar hogst en manad. Sa om 
du har bocker fran vart bibliotek kvar-
liggande hemma for langre tid, var 

/ 

Tarja Lindeman och Dieter l-iaas valjer lektyr i bokhyllorna pa Arstas 
arbetsplatsbibliotek 

har en okand tankare sagt! 

Mest skdnlltteratur 
Biblioteket har for det mesta skonlit-
teratur pa svenska men aven pa andra 
sprak. Romaner, noveller, kaserier, 
poesi och essaer. Det fmns ocksa en 
del facklitteratur. Bocker om konst, 
musik, teater och film, historia samt 
bocker om geografi och samhallsve-
tenskap. 

Hylloma ska i narmaste framtiden 
vara skyltade och bockema arrangera-
de enligt huvudavdelningar i klassifi-
kationssystemet for svenska bibliotek, 
i alfabetisk ordning efiter forfattaren. 

Pa separata, markta hyllor kan du 
aterlamna lanade bocker och eventuel-
la bokdonationer. 

god och lamna tillbaka dem! 
Vi har planer pa att utveckla biblio

teket vidare och inforskaffa bl a Ijud-
bocker samt bocker pa andra sprak an 
svenska. Forfattarbesdk och upplas-
ning av poesi star pa onskelistan. Vi 
hoppas att biblioteket ska bli en triv-
sam motesplats for lasning och sam-
tal. 

Biblioteket ar samarbete mellan 
Klubb Arsta och Posten, Posten star 
for lokalen och hyllor. 

Valkommen att vacka din laslust i 
biblioteket! 

Raili Kalliovaara 

Raili Kalliovaara ar Iedamot av Arsta klubb-
styrels och ansvarig for kulturfragor. 
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En fdrtroendeklyfta som inte 
kan overbryggas? 
Gunther Thieie svarar IVIicke Tail och Ake Anevad 
• Forutom de minga fardigheter vi r 
klubbordforande i sitt svar t i l l mig kanske 
en aning oblygt raknar upp skulle jag vilja 
lagga till en inte oaven fbrmiga att forsb-
ka blanda bort korten. Eftersom det ar fdr 
mycket begirt att Facktuellts lasare skall 
komma ihig detaljema i vir t meningsut-
byte i forra numret foljer en genomging 

av hans egendomliga inlagg stycke for 
stycke. 

Mitt bidrag bestod i nigra reflexioner 
over tankbara orsaker till det liga aktiva 
stddet fdr Sekos verksamhet bar p i Arsta-
terminalen, liksom vad den fortroendekris 
det uteblivna engagemanget bottnar i . 

I 

Arsta roster 

Namn: Anne Himmelstrand 63 ar. 
Sma/C5, IRM pa Arsta 
I Posten sedan: Arbetade pa pos
ten forsta gangen for trettio ar se
dan. Slutade efter tva ar och borja-
de igen 1989. Forst pa Nybrogatan, 
sedan pa Klara och nu Arsta. 

Varfor har du gatt med i S E K O ? 
- For att jag ar 63 ar och kanner att 
man vill ha nagot att luta sig emot 
om arbetsgivaren forsoker nagon-
ting. Ensam har man inte mycket 
att satta emot. Och jag kan inte 
direkt pasta att jag har nagot fortro-
ende for arbetsgivaren. 

Vad kan bli battre pa Arsta? 
- Huset kunde ha varit battre byggt 

redan fran borjan. Men annars ar 
det bullret vid maskinerna som ar 
jobbigast. Dessutom ar det ofta op
pet vid bryggan sa det drar in till 
sorteringen. Sarskilt pa vintern. Det 
ar inte bra. Jag ar en gammal tant 
och kanslig for drag (skratt). 

Vad ska du gora pa semestern? 
~ Den har jag redan haft. Jag var i 
skargarden i paskas och lyssnade 
pa alfaglarna. De finns dar ute, i 
ytterskargarden. De later lite som 
glassbilen "adeli, adeli, adeli". Det 
var bade billigt och harligt. Sa jag ar 
nojd. 

Janne Skog 

Granska 
Micke Tall, fortsattningsvis fdrkortat MT, 
inleder sitt bemdtande med en kortfattad 
karaktiristik av min fackliga verksamhet 
dar intrycket frammanas att jag bombarde-
rar honom med skriftliga inlagor men_ 
aldrig talat med honom personligen uton^ 
vid senaste irsmdtet. Men det tidvis livli-
ga mailutbyte vi hade i hdstas ar ocksi 
vir t enda och visst bar vi stdtt ihop d i och 
d i under irens lopp. De fortroendevalda 
som ti l l skillnad frin MT har for vana at« 
arbeta i produktionen kan sikert intyga att 
jag inte ar omdjlig att komma till tals med. 
Daremot forsdker jag undvika fbr tata 
kontakter med den styrelse vars verksam
het jag har i uppgift granska. 

Majoriteten emot 
1 nasta stycke finner MT det markligt att 
jag som har i uppgift att lasa styrelsepro-
tokoll p i irsmdtet, citat "framfdrde den 
bestdmda uppfattningen att styrelsen hade 
rostat mot Vitea 5/12". Fdrhoppningsvis 
uppfattade flertalet p i irsmdtet att mitt 
intryck var att majoriteten av dem som 
samlats 5/12 var emot klubbens Viteaeng-
agemang. Nar den tidigare klubbstyrelsen^, 
d i samlades, (ja jag har list protokollel 
och jag var med p i mdtet) fick samtliga 
innan omrdstningen ge sin syn p i frigan. 
Vid sjalva omrdsmingen deltog fbrstis 
endast de rbstberattigade, dvs varkeiL^ 
styrelsesuppleantema eller undertecknadf 
P i s i vis uppstod andi en majoritet fbr 
Vitea. 

Luf ten tar slut 
Att mot denna bakgrund som MT gbr, 
havda att styrelsen gav ett reservationslbst 
stbd fdr Vitea p i mdtet, tyder enligt min 
mening p i ett ratt flexibelt forhillande till 
sanningen. 
Dessutom undrar man bur mycket infor

mation styrelsen egentligen fick innan de 
rdstade. Atminstone en av dem som var 
fbr Vitea p i mdtet bar sedan dess sillat 
sig t i l l den majoritet p i terminalen som 
vagrat svara p i Viteas halsoenkat, nigot 
som kan ge en fingervisning om vad med
lemmarna anser om Vitea. Kanske passar 
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det att i det har sammanhanget fbrklara 
min inte helt lyckade liknelse om "flytvas-
tar" och "samma bit" som MT s i grund-
ligt lyckades missforsti. Om man gor 
gemensam sak med arbetsgivaren = sam
ma bat, ar det viktigt att man fbretrider de 
medlemmars intressen och isikter som 
man har i uppdrag att forvalta = flytvastar. 
I annat fall ar det risk fbr att fbrtroendet 
fbr den fackliga organisationen sjunker 
ytterligare och d i hjalper det tyvarr inte 
med nigon dykardrikt. Fbrr eller senare 
tar luften slut. 

Fdretagsfackriga 
I nasta stycke ifrigasitter MT fbrst att 

• arbetsgruppen "Fackliga i Produktionens" 
rekommendation endast gillde klubbsty-
relsen och inte sektionsstyrelsema och de 
som arbetar fbretagsfackligt. Nar det 
galler den fbrsta gmppen finns det sivitt 

^ jag vet inte nigon av dem som enbart 
arbetar p i sektionsnivi, som inte redan 
deltar i produktionen. Vad galler de fbre-
tagsfackliga si l ig en undersbkning om 
det nbdvindiga eller ens bnskvarda i att de 
inte deltar i produktionen utanfbr arbets-
gmppens uppdrag, som vi uppfattade det. 
Skulle en liknande arbetsgmpp bildas fbr 

att undersbka den fbretagsfackliga verk
samheten staller jag gama upp. 

Fyllda almanackor 
Min bestamda uppfatming ar att fackligt 
verksamma p i heltid ocksi bbr avlbnas av 
medlemmama. Att arbetsgivaren i vissa 
fall gbr detta har skapat en fbrtroende-
klyfta som fbrmodligen inte kan bverbryg-

l^gas. Man kan ocksi undra varfbr en s i 
skicklig person p i att reda ut komplicera-
de sammanhang som Jan Ahman efter att 
ha konstaterat att det inte ar s i enkelt att 
fbrsti SEKOS organisation frigar sig, 

|citat "... om det overhuvudtaget dr moj
ligt... att beskriva organisationen.." ( i 
artikeb Seko Postens nya organisation i 
fbrra Facktuellt) Att organisationen bi-
drar till att hilla almanackoma fyllda hos 
MT och en del andra fackliga styrelsep-
roffs verkar uppenbart, men fbr bvrigt? 

Aktuell erfarenhet 
Det foljande stycket dir MT redogbr fbr 
sitt postala fbrflutna fbr att t i l l slut komma 
fram till att han har lika stor arbetslivser-
farenhet som undertecknad, minst, hade 
kimnat utgi om han uppmarksammat att 
frigan gallde aktuell erfarenhet. Det har 
som bekant hant en del inom Posten pro
duktion sedan 1981 nar MT anstalldes. 
Ingen har heller ifrigasatt att MT varit 
heltidsanstalld nastan hela tiden sedan 

dess . Frigan ar snarare nir han senast 
arbetade heltid nigon langre samman-
hangande period. Den tid jag varit i kon-
takt med MT, en tid som stracker sig 
minst tio i r tillbaka, har det enbar varit i 
egenskap av ordfbrande, om jag inte miss-
minner mig. Och jag upplever det som 
tveksamt om det enbart i r fbrdelar med att 
ha samma person som ordfbrande si 
lange. Mitt personliga intryck ar att MT 
med tiden kommit att bverta Ludvig XIV:s 
valsprik "Seko" fbrlit "Staten, det i r jag". 
Vore inte ett system dir ordfbranden inte 
kunde valjas mer an t v i p i varandra fo
ljande mandatperioder nigot att tanka pi? 
Jag lamnar harmed detta fbrslag som ett 
bidrag till Klubb Arstas fbrbatft-ing som 
MT efferfrigade, han har ju saknat sidana 
initiativ frin mig. Ocksi mitt arbete i 
Arbetsgmppen" Fackliga i produktionen" 
uppfattar jag som ett led i en facklig fbr-
battringsprocess. 

{ 
Syntes eller symbios? 
Nar det giller all den kompetens MT 
under irens lopp inhimtat som skall kom
ma medlemmama tillgodo, har jag ingen 
anledning att ifrigasatta den, men jag har 
svirt att inse varfbr arbetsgivaren ser 
detta som ett skal att avlbna MT battt-e an 
produktionspersonalen. 

I sitt inlagg hittade MT andi vissa positi-
va drag i mitt fackliga arbete och aven jag 
vill avsluta i en fbrsonlig tonart. Hur 
mycket ttevligare att lasa var inte MT:s 
ledare med dess fbr all del ratt ihiliga 
vapenskrammel, citat "risk for missnoje-
syttringar"etc, an den avslutande genom-
gingen: "Bertil Nilsson har rdtt, kvalitet 
lonar sig", dir situationen p i Tomteboda 
beskrivs av dess klubbordfbrande. Undrar 
hur det kinns fbr dem som "v i " bedbmt 
inte behbvs p i terminalen lingre att ta del 
av lovsingen over terminalledningen, om 
hur personalchefen har ett hjirta av guld, 
med mera. Antagligen inte sarskilt roligt. 
P i en utomstiende gbr det i alia fall ett 
r i t t beklimmande intryck. Det firms ett 
annat Marx-citat som jag tycker passar 
har. "Manniskorna samhdlleliga vara styr 
hennes medvetande". Tillbringar man fbr 
mycket tid i samrid med arbetsgivaren 
riskerar man att bverta s iv i l isikter som 
verklighetsuppfattning. Det "v i" som stir 
bakom besluten ar d i snarare resultatet av 
en symbios i n en syntes. 

Gunter Thieie 

Debatten fortsatter efter mittuppslaget 
med svar av Ake Anevad och Micke Tdll! 

Mittuppslaget 
I de senaste numrena av 
Facktuellt har vi stallt ut bil
der av fotografer som arbe
tar pa Arsta och Tomteboda. 
Turen har kommit till Too
mas Andersson pa Arsta 
postterminal. 

Toomas Andersson ar 60 ar. I 
narmare trettio i r har han betrak-
tat varlden genom en kameralins. 
Arbetat med fotografering. Men 
det ar inte pengarna som driver 
honom. 
- Jag har aldrig sett mig som fo-

tograf I den bemarkelsen. Jag gor 
det for att jag aiskar att gora det. 

Arbetskamraterna 
Det senaste halvaret har Toomas 
Andersson agnat sig at att doku-
mentera sina arbetskamrater och 
sin arbetsplats pa IRM i Arsta. 
Projektet ar precis avslutat. FOr 
pengarna han fatt fran Posten har 
han kopt sig en ny forstoringsap-
paraf De pigga ogonen tindrar 
och ett nojt leende syns bakom 
det grasprangda skagget nar han 
berattar om underverket. 
- Det ar en Focomat. En forsto-
ringsapparaternas Cadillac om 
man ar smabildfotograf. 

Musikbilder 
Enligt Toomas Andersson ar fOr-
storingsapparaten ocks i den ba-
nala forklaringen till valet av bilder 
till Facktuellt: 

- Jag var ig ing och testade ma-
skinen. Se vad den kunde preste-
ra. S i jag tog de bilder jag holl p i 
med just d i . 
Att det blev tre musikbilder ar inte 

s i underligt enligt Toomas An
dersson: 

- Det har blivit lite av min spe-
cialitet genom i ren att fotografera 
musik. Da man som jag bara ar
betar i svartvit i r det en sarskild 
utmaning att kopiera just musikbil
der. Svirigheten ligger i ljuset och 
kontrasterna. Att f i det att se bra 
ut. 

Janne Skog 
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Ake Anevad svarar Gunther Thieie 

"Vart uppdrag att sakerstalla Tba" 
• Gunther Thieie skriver i sitt 
inlagg efter en svidande kritik 
mot Micke Tall att han lite for-
sonande kan tillsta att Micke 
Tails ledare var bra mycket 
roligare att lasa an mitt inlSgg 
pi sista sidan i sista Facktuellt. 

Jag gissar att Gunther menar 
att trots all kritik mot Micke 
Tall sa ar han andi glad att ha 
honom til l ordfbrande for SE
KO klubb Arsta istallet fbr mig 
som han anser har gitt i sym
bios med arbetsgivaren och att 
han ar an mer kritisk till mig, 
eftersom jag berbmmer arbets
givaren pi Tomteboda brevter
minal for det jag tycker att de 

gjort bra under de 3'A i r jag 
varit ordfbrande. Det kan inte 
vara roligt fbr dem som har 
varit tvungna att flytta frin 
Tomteboda att lasa, skriver 
Gunther. 

Marxcitat 
Fbrst Gunther nar det galler att 
slanga Marx citat omkring sig 
s i kan jag fbrsti att du tycker 
att jag kanske gbr det virds-
Ibst, eftersom du svarar mig 
med ett. Andi var avsikten att 
visa att om man har en kraft 
som verkar s i uppstir det alltid 
nigon form av motkraft och ur 
det en kompromiss, eller som 

Hegel och Marx sa, en syntes. 
Det som jag kanske inte tydlig-
gjorde tillrackligt var att jag 
menade att man, nir man dri
ver en brevterminal, s i kan en 
metod vara att medvetet skapa 
motkrafter t i l l de krafter som 
finns fbr att n i ett bnskat resul
tat. Jag tycker att det ar en 
mycket spannande tanke att 
man genom det kan fbrsbka 
styra en grupp-process i t det 
h i l l t.ex. arbetsgivaren och de 
fackliga organisationema i r 
bverens om. Det i r darfbr det 
finns en opposition till rege-
ringen, for att det ska finans en 
motkraft till den styrande kraf-

ten. D i blir det fdr
hoppningsvis goda 
kompromisser (synte-
ser). S i att jag citerade 
Hegel och Marx var 
inte fbr att gora mig 
mirkvirdig p i nigot 
vis, utan fbr att visa att 
det finns manniskor i 
ledningen fbr Tomte
boda brevterminal som 
ar intresserade och 
kunniga i grupp-pro-
cesser. Det glider mig, 
fbr jag tror vi behbver 
denna kunskap och 
intresse. 

T o m t e b o d a s 
plats 
Nar det sedan galler 
att jag berbmmer ar
betsgivaren si bar du 
ingen aning om bak
grunden ti l l att jag gbr 
det och verkar inte 
heller ha haft nigot 
intresse att skaffa dig 
bakgrundskunskap, fbr 
d i hade du troligtvis 
last min artikel p i ett 
annorlunda vis. 

Sedan i r 2000 d i vi 
bildade SEKO Klubb 
Tomteboda har vi f i t t 
i uppdrag av vira 
medlemmar att saker
stalla Tomtebodas 

plats som en bra brevterminal i 
brevnatet. Under denna tid har 
det utretts om en stor Arlanda-
terminal som om den skulle 
byggas betyder att Tomteboda 
delas mellan den och Arsta. Vi 
har kampat hirt mot detta hot 
mot vir bverlevnad och ett satt 
har varit att sanka vira kosttia-
der, som jamfbrelsevis med 
andra brevterminaler var hbga, 
och hbja vir kvalitet, som jam 
fbrelsevis var lig. I bvrigt har 
vi lobbat, skrivit til l politiker, 
bjudit in chefer i olika befatt-
ningar m.m. ^ 

sanka kostnader 
An sanka vira kostnader och hdja 
vir kvalitet var ett av grundmilen 
vi var overens med vira medlem
mar om. Hade vi inte lyckats med 
det hade vi troligtvis varit helt 
chansldsa. Nu kanske vi inte blir 
kvar som fullvardig brevterminal 
andi, men vi fortsatter att kampa 
hart for det. 
Under den bar tiden har en del av 

vara medlemmar frivilligt flyttat 
till Arsta och 3 AA som blev ca. 
10 personer p.g.a. deltidsdtagan-
den har tvingsfbrflyttats. Dessa 
medlemmar som flyttat till Arsta 
trivs bra, enligt de uppgifler jag 
fitt. De har kunnat flytta till Arstr-
eftersom SEKO Arstaklubben oci. 
SEKO Tomtebodaklubben tillsam
mans med SEKO produktions 
verksamhetskommitesordfbrande 
P-O Brandeker fbrhandlade fram _ 
en personalfbrsdrjningsgrupp 
Stockholm med Posten produk
tions chef Bertil Nilsson. Iden 
kom fran borjan fran Micke Tall 
och dar behandlas overtalighets-
fragori Stockholm. Milsattningen 
ar att undvika uppsagning si ISngt 
det bara gir. 

Inga uppsagningar 
Ser man det ur den synvinkein si 
hoppas jag att aven medlemmar 
som frivilligt eller med tvSng flyt
tat till Arsta kan kanna sig positiva 
till aU det gir bra for Tomteboda 
ekonomiskt och kvalitetsmassigt. 
Det viktigaste for SEKO Klubb 
Brev Tomteboda nar vi hade over-
talighet, var att vira medlemmar 
inte skulle drabbas av uppsagning. 

Arstaroster 
Nathn: Marl-Louise Kling, 39 
ar. 
Arbetar pa: Foretagsposten 
pa Arsta 
I Posten sedan: Blev an-
stalld pa Posten forsta gang
en 1990. Arbetat pa Posten 
sedan 1993. 

Varfor har du gatt med i 
S E K O ? 
- Det ar faktiskt min chefs I 
fell Jag var med i syndikalis-
terna innan jag gick med i 
SEKO. For manga ar sedan 
da jag jobbade pa Stockholm 
Klara fick jag bara en lonefor-
hojning pa 50 kr. Jag gick till 
chefen och fragade varfor jag 
fatt s i lite jamfort med alia 
andra. Han sa att syndikalis-
terna inte ar nagon fackfor-
ening utan snarare en politisk 
organisation. Da blir resultatet 
av loneforhandlingen darefter, 
tyckte han. 

Senare lyckades syndikalis-
terna forhandla fram samma 
lOneutveckling for mig som for 
alia andra men jag hade bor-
jat fundera over vad min chef 
sagt. Med aren har jag kant 
att syndikalisternas ideal min

dre och mindre ar mina. Sa 
nu kande jag att det var dags 
att byta fackforening. 

Vad kan bli battre pa Arsta? 
- Jag jobbar 50% kvail sa jag 
lider inte sa mycket. Men det 
ar klart, bullret ar jobbigt Men 
annars tycker jag Arsta ar helt 
ok. 

Vad ska du gora pa semes
tern? 
- Jag ska i k a hem till S m i -
land och fira min mors 70- i rs 
dag ute p i landet. 

Janne Skog 
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Att arbeta pS Arsta brevterminal ar 
enligt min mening ett bra altema
tiv. aven for de som belst hade 
velat stanna p& Tomteboda 

Inget Arlanda 
Just nu har inte Posten TM att byg-
ga stora Arlanda vilket gladjer oss 
i SEKO Klubb Brev Tomteboda 
mycket. eftersom det var det fbrsta 
stora hotel mot att Tomteboda blir 
kvar som brevterminal. Jag be-
dbmde att ingen uppmarksamma-
de att det gir bra fbr Tomteboda 
nu. s& darfbr skrev jag artikeln i 
fbrra Facktuellt. Jag anser ocksi 
att Bertil Nilsson har ratt nar han 
sager att kvalitet lonar sig. Vi be-

l^hovde gora reklam for oss sjalva 
, Gunther, for att utfora det uppdrag 
vi fitt av vira medlemmar. Jag 
hoppas du inte tycker att det ar fel 
att vi gor allt vi kan fbr att klar 
huvuduppdraget vi fitt av med

lemmarna. Att sakra och utveckla 
Tomteboda som en fullvardig 
brevterminal i det framtida brev
natet. 

Ingen symbios 
Forhoppningsvis har du last mina 
tidigare artiklar i Facktuellt si du 
markt att jag periodvis kritiserat 
Bertil Nilsson hirt. D i kanske du 
kan tro pi att jag inte ar i symbios 
med honom. Om jag ar i symbios 
med terminalledningen pi Tomte
boda kanske du kan overlita till 
medlemmama i SEKO Klubb 
Brev Tomteboda att avgOra. 
Att du ocksi hakar upp dig p i att 

jag skrev att Jens Morin har ett 
hjarta av guld, men gor ofta allt 
or att dolja det. verkar konstigt. 

Jens kan ibland vara som en gam
mal skolmagister, men han bryr 
sig verkligen om personalen som 
Jobbar pa Tomteboda. Du har val 
ngen storre kannedom om Jens 

'agerande har p i Tomteboda 
Gunther. 

Hoppas du har fitt en lite stOrre 
inblick i bakgrunden till min arti
kel och i fortsattaingen si hoppas 
jag att du skriver kritik mot mina 
artiklar direkt riktat till mig, istal
let for att dra in mig nar du kritise-
rar nigon annan. Du har aldrig 
traffat mig si det ar verkligen att 
doma utan art veta, nar du anvan
der mig som (enligt din mening) 
ett annu mer avskrackande exem-
pel pa klubbordfbrande, for att 
nagot mildra din hirda kritik mot 
Micke Tall. 

Ake Anevad 

Tall versus Thieie 

Ake Anevad ar ordforande i Klubb 
Brev Tomteboda 

• Den gode revisom Tliiele ttor 
att tncdlemniama har tbilrangt 
vad som avhandlades i fbrra 
1-facktuellt. Jag har stOrre tilliro 
till medleminania. Nar det galler 
tbnniga att blanda b<irt kori, sa 
ligger (iiinier i topp nar det galler 
fal.skspel. Altemativt ar han val-
digt duktig i BlufTslopp (Skit-
gubbe. ?). 

Ett exenipel pi Bluffstopp aralt 
han och Jag pi irsniotet, var 
Overens om all tillsammans titta 
Over fragan oni redovisnnigen a\ 
heltidsfatkliga Iflneulveckling 
Dirtbr liar Jag skickat ett mail 8 
april, och helt honom kontakta 
mig oni tid och plats tor denna 
friga. Till dags datum har han 
inte svarat. 

Bluffstopp 
En annat fbrsflk till Bluffstopp ar 
hans satt att ffirsftka tfirklara bort 
vad han sa pi irsniOtet. oni sty-
reisemfltet ^ dec. Nu skall vi alia 
deltagare pa arsmOtet i etterhand 
"f(irsti" att han menade att styrel-
sens majoritet var enioi Vitea. 
Att han dessutom pekar ut ersat-
tare som mot och alia ordinarie 
ledamfiter som fbr Vitea, stam
mer inte heller. Jag upprepar att 
ingen skrif^lig reservation fbre-
ligger mot beslutet. Det ar kutyni 
inom en styrelse att nuui miste 
reservera sig tbr att sti fri i de-
batten etterit. Daremot bOr man 
inle son) revisom gor, peka ut 
hur man rOstar i en styrelsen Del 
ar ett krankande beteende frin 
den soin gOr det. Fbr Ovrigt tyck
er Jag an hans iilusionistnummer 
borde innebara anstillning hos 
Joe l.abero. 

Sektionerna fdrhandlar 
Hans pistaende om det ISga akti
va sifidei Ibr SEK(5 pi Arsta 
miste nog ledas i bevis. Dvs var
ken revisom eller Jag kan bcvisa 
fbr eller emot i nigra tal̂ eller. 
Men Jag skulle bli mycket fbrvi-
nad om alia medlemmar var nOj-
da. Men Jag vigar pisti att fler 
medlemmar an Ibmt, tycker att 
SEKO gOr bra saker 

Att min arbetslivserfarenhet inte 
dugcr i t revisorn, kan Jag inte 
gOra nagonting it. Jag upprepar 
milt argument att det ar seklio-
nenia som tbrhandlar pi arbets

platsen Det ar sektionerna som 
slir larm om nagol gar snett, Det 
ar seklionema som har bast in
blick i arbetet. Vilka arbetsgi-
varbeslut har SEKO samverkat 
om sa att det blivit diligi tbr 
inedlemniama, och delta har be-
rott pa att SEKO-representanlen 
saknar aktuell ajhelserfarenhet? 
Peka garna ut den heltidsfacklige 
seklionsordfbrande som envai-
digt tar en mangd beslut. utan atl 
fiirankra hos sin styrelse? 

inga tata kontakter 
(jUnter vill inte ha Ibr lata kon
takter med klubbens styrelse, ur 
ett revisorsperspektiv. Golt, d i 
tbresiar Jag att det inte tbrekom-
iner nigra kontakter alls. Det 
lorde borga tbr att revisorn har 
basta niojligheten att gOra ett bra 
arbete 
Vidare i sin inlaga miste (jOnter 

annu en ging fbrklara "tlylvas-
tar" och "samma bit". Oni det 
kan jag bara saga an hans argu
ment och han sjaiv bOrJartrampa 
vatten. f i l l slut har han sparkat 
tardigt och sjunker som en gri-
sten till botlen. hortgiflind och 
utan att ha uppnitt nigonting. 

Fdrsonande 
Jag beklagar om Heir Thieie har 
uppfatlai nagot i min inlaga som 
fbrsonande fvartom sa (brsoker 
Jag vaia rak och tydlig mot ar-
betsgivare, revisor, medlemmar. 
och i privallivel. lycker Jag att 
nigtjn har ett bra argument eller 
fbrslag si hiller Jag med. Ett 
sidant exenipel hos dig ar att 
heltidsfackliga bOr avWnas av 
medlemmama. Nir det galler 
tbrhandling om min \<Sn si i r det 
tvi parter som tbrhandlar - SE-
Kl5 och arbetsgivaren Det alltsi 
inle arbetsgivaren som ensidigt 
beslutar, som man kan tro i dill 
resonemang. Del ar dessutom 
fackliga utanfbr tenninalen som 
tbrhandlar. Men vi skulle slippa 
frigoma om lojalitel om med
lemmama aviOnade en heltids-
facklig. 

Tva perioder 
En annat bra fbrslag fran dig ar 
rotationen pi fackliga poster efler 
tvi mandatperioder. exempelvis 
ordfbrande. Jag tilltbr att del 
misie galla aven revisorer. Kan

ner du inte att du har suttil fbr 
lange? 

Battre inflytande 
Daremot kan inle se atl du tilltbr 
nagol i debailen av det som Jag 
efterftigar 

Hur skall vi fbrbattra villkoren 
tbr medlemmarna i det dagliga 
arbetet? Hur skall medlenunama 
konkrei l i ett battre inllylande pa 
arbetet. Ar man beredd alt la ett 
stOrre ansvar? Skall klub-
ben/sektionema slappa intlyiande 
pi beslut till lagnivd o s v'' Dena 
enligt inteniionerna i Medintly-
tandeavtalet 

Dina insatser utgfirs mest av du 
skall sitta i arbelsgnipper. du 
b<irde se upp si all du inte blir 
hellidsfacklig! 

Don ouijote 
Din janifbrelsc av mig och Lud
vig IVX lankle Jag Ibrst besvara 
med en jamlbrelse av dig och 
I.enin-Per Ahlmark-Himmler 
Tre kacka gossar ur liistoriens 
ditid och nutid. De har sjalva 
hbjt sig till en nivi, dar de alltid 
vet bast. 

Men Jag fastnade fbr liknelsen 
Don Quijote - en litterSr figur. 
"Riddaren av den sorgliga skep-
naden". Aven han Jagade hjani-
spOken och slogs mot vaderkvar-
nar Jag tanker d i tVamsl pa din 
angrepp pi lonilebodas ordtb-
rande Ake Anevad. Hisiorien om 
Don Ouijote fick dock ett lyck-
ligl slut 

Skyddsombud 
Slutligen vill Jag graiulera till att 
du blivit vald som skyddsombud 
pi sektion Stora brev/Klump. Du 
har ju tidigare varit arbeisledare 
och danned arhetsgivarrepresen-
tant, och ansvarig tbr arbetsmi
ljon. Som ansiaild pa enheten 
tbrvantar Jag niig mycket av dig 
Det ar Ju lite av revisorsroll att 
granska arbetsgi varens ansvar fOr 
arbetsmiljon. Dock ar det en vS-
sentlig skillnad att "sitta \-A lakta-
ren" som revisor, mot att ta tram 
konkreta resultat i arbetsmiljon. 

Micke Tan 

Micke Tdll dr ordforande i Klubb 
Arsta PI 
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Foljetongen om "Strukturbesluten" 

Lyckan kommer, lyckan gar.... 
Kapitel 1. Detta har hant. 
1 januari 2002 borjade den tredje stora 
utredningen om etablering av en ny 
brevterminal pa Arlanda. Projektet 
vaxte och omfattade t i l l slut terminaler-
na Arlanda Utrikes och inrikes omlast-
ning, Tomteboda (pnr 18-19), Uppsala, 
Vasteras. Karlstad och Alvesta (pnr 37-
39). 
Under vintern i ar stod det t i l l slut klart 

att det inte skulle bli nagot stort bygge 
ute pa Arlanda. Da hade man anda av
slutat det hela med att presentera en 
riggad kalkyl som visade pa mangmi-
Ijonvinster. En kalkyl som i sjalva ver-
ket var en mycket tunn soppa kokad pa 
fracka pastienden. 

Vi vet egentligen inte varfbr det inte 
blev nigot Arlanda Large. Officiellt 
heter det att projektet stupade pa att 
Posten i nuvarande lage inte har rad 
med nigra stora investeringar i nya 

terminaler. Det stammer inte, och det av 
tva skal. 

1. Arlanda Large Ibrutsatte endast blyg-
samma investeringar fran Postens sida. 
2. De som fattar besluten i dessa fragor 
kan i vilket fall som heist inte rakna, 
vare sig det handlar om sma eller stora 
pengar. 

Hursomhelst - och tack och lov! - var 
det t i l l slut anda nagra i den mytomana 
varld (den paminner f-t mycket om 
Hans Holmers Palmeutredning!) dar 
dessa beslut fattas, som sag igenom 
dimmoma och satte stopp for aventyret. 
Beslutet att inte bygga sparade pengar at 
Posten (och manskligt lidande, men det 
raknas liksom inte). Fbrtjansten for 
tillnyktringen kan t i l l stor del tillskrivas 
SEKO, och inte minst Klubb Tomtebo
da. Synd bara att vi inte ens hann avata 

en festmaltid, innan nasta kapitel borja
de! 

Kapitel 2. En seger. 
Med nya fdrlorare. 
Hut gar hem, heter det. Sa ar det ocksa 
i det riktigt langa loppet, men pa vagen 
dit ska vi igenom mycket elande. Se har 
ett exempel. 

I mitten av april presenterade ledning
en for Posten Produktion ett helt nyti 
upplagg, plan B, som den kom att kal-
las i SEKO-sammanhang. Plan B var i 
stort sett identisk med de beslut som 
sedan fattades den 20-22 maj. Observe- ^ 
ra nu, pa tal om medinflytande och ROS 
och allt vad heter, att plan B skulle 
hallas hemlig for alia utom ett litet fatal 
arbetsgivar- och fackliga representanter 
anda fram tills den dag besluten fatta
des. 1 over ett irs tid hade Arlandapro
jektet stotts och blbtts under en oftast 
god insyn for dem som var berbrda. Nar 
det drog ihop sig t i l l beslut vande man 
180 grader och kastade fram nya beslut 
utan rimlig mbjlighet t i l l paverkan. 
Fragan ar om detta har ett samband med 
den nya ledning som nu har tilltratt i 
Posten? 

Pa nagra h i l l lacktes informationen ut 
t i l l personalen, sa att man inte var hel* " I 
ofbrberedda, nar yxan svingades den 
22-23 maj. Att de som informerat sma-
dades som "ryktesspridare", bjuder vi 

Kapitel 3. Till verket. 
Foljande beslut fattades den 20-22 maj: 

• Paketterminalen i Malmb rustas upp 
och en helt ny terminal byggs i Gote-
borg. Paketterminalen i Vaxjb stangs 
forsta kvartalet 2005. Ca 100 anstallda 
sparkas i Vaxjo. 
• Brevterminalen i Norrkoping aweck-
las med start i oktober i ar. Klart i okto
ber 2005. 
Postnr 58-59 flyttas t i l l Nassjb, 60-62 
t i l l Arsta och 63-64 t i l l Vasteras (som i 
sin tur slapper pnr 69 t i l l Karlstad). Ca 
350 anstallda sparkas i Norrkoping. 
• Sorteringen av sma och stora brev pa 

Tomteboda + Arsta = Tomtebo
da klump och Arsta brev? 
• S E K O : s klubbar pa Tomteboda och Arsta har nu att kon
statera faktum. Bertil Nilsson har bestamt att vi skall omorga-
nisera oss i Stockholm. Arbetsgivarens ide ar att lata Tomte
boda fa all klump och Arsta alia brev. 

Troels Nielsen har i uppdrag att leda detta arbete. Vara 
klubbar har redan nu inlett ett samarbete for att fungera som 
en motpart till Troels. 

Vi kommer naturligtvis att forsoka beddma "kalkylen" att 
detta skull ge en vinst. Vi kommer aven att prova om det ar 
mojligt att omorganisera produktionen pa nagot annat satt. 

Det kommer att vara en mangd fragor fran medlemmarna. Vi 
skall gora vart basta for att fragorna skall bli besvarade och 
att det slutligen blir en sa bra losning pa omorganisationen 
som mojligt. 

Ake Anevadoch Micke Tall 

Ake Anevad octi Micke Tall ar klubbordfOranden p i Tomteboda Brev 
respektive Arsta Pt. 
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Tomteboda flyttas t i l l Ai^ta. Start i 
februari 2 0 0 4 . klart 1 oktober. 
Klumpsorteringen blir kvar och utdkas 
med all Arstas klump samt B-klump 
fran ovriga terminaler i Mellansverige. 
• Arlanda stangs senast i november 
2 0 0 5 . Kvar pa Arlanda blir endast om-
lastningen och viss mottagning av utri-
kesfbrsandelser. A l l ankommande utri
kes (aven Tba:s nuvarande utrikes stor-
brev) flyttas t i l l Uppsala. Exportsorte-
ringen skall dels ske genom fler utiagg 
pa samtliga brevterminaler, dels i Upp
sala. Vissa mindre destinationer flyttas 
t i l l Kopenhamn. 

ft Klump- och buntsorteringen centrali-
ocras. 1 Mellansverige t i l l Tomteboda. I 
Syd- och Vastsverige koncentreras all 
paket-, klump- och buntsortering t i l l 
paketterminalema i Malmo och Gote-

l^ o r g . Start i augusti 2 0 0 3 och klart 1 

maj 2 0 0 5 . 

• ODR (gruppreklam) i Stockholm. Entre-
prenoren (IKAB) sags upp. Stockholms 
ODR skall istallet bladas i Norrkoping 
(pnr 12-15), Vasteris (pnr 1 0 - 1 1 ) samt 
Uppsala (pnr 16-19). Start 1 november i i r 
och klart 31 december 2004 . 
• Ersaitning av brevsorteringsmaskiner. 
Atta nya s.k. kombimaskiner kops in. De 
fyra fbrsta placeras i Nassjb och Uppsala. 
• Fbrandringar inom ePP. Antalet noder 
kommer att minskas (idag finns nio styck-
en). 

Sammanlagt pistir man sig tjina in 2 5 0 
miljoner per i r pi dessa itgarder. 

^ammanlagt 1.350 anstallda berors av 
nedlaggningama/omflytmingama. Netto 
beraknar man att 4 5 0 anstallda (ca 3 4 0 
A A ) blir bvertaliga. 

^apitel 4. Fria fantasier 
Pastiendet att man ska tjana in 225 -250 
miljoner per ar p i dessa itgarder ar inte 
mer an ett pistiende. SEKO (de som 
tbrhandlar centralt) fick se en grovkalkyi; 
denna drogs fillbaka fbr "kvalitetssak-
ring". Darefter har den inte synts t i l l . 
Andi ar det resultatet av denna kalkyl som 
presenterats fbr koncernstyrelsen, fbr de 
anstallda, fbr politiker, fbrpressen. Den ar 
det enda argumentet fbr itgardema. 

Vi har som sagt inte sett kalkylen och 
kan darfbr naturligtvis inte recensera den. 
Men man redovisar sista raden, aven fbr 
de enskilda delama i beslutet, och darfbr 
kan man gbra itminstone en rimlighetsbe-
dbmning. Fbr Tomtebodas del anger man 
an besparingen genom att flytta Tomtebo

das smi/C5 och storbrevssortering uppgir 
till 79 miljoner kronor per arl Ar detta 
rimligt??!! Nej, knappast. Det miste vara 
taget ur luften. 

Kapitel 5. SEKO 
Det var varit minga och linga och bitvis 
hirda diskussioner inom SEKO hur vi 
skulle stalla oss till arbetsgivarens utspel 
om en "plan B". 
Resultatet blev att SEKO i de avslutande 

fbrhandlingama yrkade pi en "iterremiss" 
av Arlanda- och Norrkbpingsnedlaggning-
araa och senarelaggning av besluten till 
September. Vad galler Stockholmstermi-
nalema yrkades att frigan skulle bverlitas 
till de lokala partema. Eftersom inget av 
dessa krav uppfylldes framfbrde SEKO att 
vi inte kunde stalla oss bakom besluten. 
SEKO fi-amfbrde ocksi ett antal krav pi 
att ta del av rationaliseringsvinstema. 

Kapitel 6. En chefs nedgang 
och.... 
• Mot bakgrund av de sista turema i detta 
drama miste det redas ut om Bertil Nils-
son begitt ett brott mot samverkansavta-

let. Att handlandet strider mot andan i 
samverkansavtalet ar klart, men ar det 
fbrenligt med bokstaven? 
• Det miste gbras en granskning av kalkj-
lema fbr de olika delprojekten. Tyvarr 
firms det en tendens aven inom de fackliga 
leden att alltfbr lattvindigt svalja de kalky
ler som arbetsgivaren presenterar. 
• SEKO har centt-alt stalh krav p i att ta 
del i rationaliseringsvinstema. De ar ingen 
stbrre trbst fbr de hundratals medlemmar 
som blir sparkade eller tvingsfbrflyttade -
men vi fbrvantar oss att kraven nu tas upp 
till realfbrhandlingar. Vid de tidigare 
operationer av det bar slaget som jag har 
varit med om - bildandet av Stockholms-
terminalema, Klarafiytten, nedlaggningen 
av serviceterminalema - har det frin 
arbetsgivar- och/eller centtalt fackligt h i l l 
kastats ut lockbeten av det bar slaget. 
Kanske kan vi den har gingen ocksi f i 
smaka p i dem?! 

Kapitel 7. De ar skraja 
Arbetsgivaren genomfbrde en informa-
tionskampanj om besluten samma dag som 
de fattats, den 2 2 maj. Det ar bra med 

verksamhetskommitten 
Verksamhetskommilt^n samordnar 
SEKO:s fackliga arbete inom Posten 
Produktion. Varje terminal inom 
Brev- och Paketn3ten har var sitt 
mandat i Verksamhetskommitten. 
Jan Ahman, Tomtebodaklubbens 
representant, rapporterar frin kom-
mittens majmote som hblls under tvS 
dagar i Stockholm. 

• Verksamhetskommittdns sammantri-
de den 21 -22 maj kom av naturliga skal 
att till stbrsta delen handla om nedligg-
ningsbesluten. Denna friga, inklusivedet 
Uttalande som kommitt^n antog, redovi
sas p i annan plats i tidningen. 

Kvinnligt natverk 
De t v i ansvariga fbr det kvinnliga 
natverket, Raili Kalliovaara/Arsta och 
Jemiy Wamebring/Malmb. iSmnade en 
rapport bver hur de tankt sig en 'ui-
vecklingsprojekt for fackliga kvinnor 
under 2003". 

Fbrutom en central gmpp med fem 
deltagare, en frin respektive produktion-
somride. kommer iven arbetsgrupper att 
utses inom varje geografiskt omride. 

Arbetet med en jimstalldheisplan fbr 
hela Posten Produktion har pibbrjats. 
Ovriga arbelsuppgifter i gruppema kom
mer att preciseras senare. 

Ny styrelse 
Kommirten genomfbrde det bordlagda 
valet av ny styrelse, eller Verksamhets-
r id . som det kallas i den har kommitt^n. 

Fbljande itta valdes an ingi i ridet 
2 0 0 3 - 2 0 0 4 : 

P C Brandeker - ordfbrande - Arsta brev 
Jan-Eric Rbnnqvist - samordnande 
HSO - Uppsala brev 
Sune Sjbdin - Iedamot - Ange paket 
Gdran Johansson - Iedamot - Orebro 
paket 
Maria Mannberg - ledatnot - Umei 
brev 
Kenneth Petersson - Iedamot - Malmb 
brev 
Micke Tail - Iedamot - Arsta brev 
Hans Skog - Iedamot - Gbleborg brev 

Jan Ahman 
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snabb information frSn det billet. 
V i kunde ocksi notera att produktions-

chefer och andra ansvariga skickats ut p i 
golvet samma kvall fbr att undvika kvar-
ligg-

Det inte alia kanner t i l l ar vilken rbrande 
omtanke som visas i de PM p i minga 
tattskrivna sidor som gitt ut som "Bered-
skapsplan vid produktionsstorningar pa 
Tomteboda och Norrkdping". En rad 
itgarder listas i det fall att "den dagliga 
verksamheten gar mycket sakta " p i grund 
av "typ mycket prat i smagrupper" eller 
"oilman temposdnkning". 

Jag vet inte hur vanligt det ar att man 
skickar ut sidana bar papper, men det 
visar p i vilken respekt de har fbr eventu-
ella protestaktioner p i golvet. Det kan 
vara bra att kanna t i l l 

Kapitel 8. Tomteboda 
Vad hinder nu for v i r del? 
• Den kalkyl som sags ge en besparing p i 
79 miljoner i vinst nar smi/C5 och stora 
brev flyttas till Arsta miste redovisas. 
• Kalkylen ar av betydelse av fr.a. t v i 
skal: 

- Om det ska vara mbjligt att arbeta i en 
positiv anda med flytten ti l l Arsta, miste 
luften rensas i denna friga. 
- Genomfbrandeprojektet ar ocksi bero-

ende av vad kalkylen sager. Kalkylen 
pistir att man tjanar 79 miljoner p i flytten 
- tank om granskningen visar p i motsat-
sen! Att det blir dyrare att sortera vira 
brev p i Arsta! D i miste naturligtvis de 
beslutade itgardema omprbvas och andra 
vidtas fbr att mbte sjunkande volymer, etc. 
Eller hur? 
• 1 klartext betyder detta att Tomteboda
klubben ska vanda p i de sista stenama 
itman vi tar en flytt fbr given. 
• Om det nu visar sig att kalkylen hiller 
eller att man, vilket ar det troligaste, trots 
en ihil ig kalkyl tanker genomdriva flytten, 
miste vi naturligtvis gbra det basta mbjli
ga av situationen. 

Det innebar att ett antal krav infbr flytten 
kommer att formuleras. Det handlar om 
bibehillen/fbrbattrad arbetsmiljb, frisk-
vird, personalbuss, etc, etc. 

Det irmebar fackligt deltagande i alia de 
projekt som kommer att dras iging. 1 
dessa projekt, men ocksi i regelritta fbr-
handlingar miste minga frigor redas ut.... 

Det innebar ett allt narmare samarbete 
med Arstaklubben och kanske en samman-
slagning av klubbarna redan vid irsmbte-
na 2004.... 
Arbetet med dessa frigor pibbrjades vid 

Klubb Tomtebodas fbrttoendemarmakon-
ferens den 23 maj. 

Minga stiller idag frigor om det blir 
uppsagningar, hur bverflyttningen ska g i 
ti l l , vem som fir sbka vad, vilken verk
samhet som blir kvar i huset, etc, etc. Det 
gir idag inte att svara p i dessa frigor. 1 
besluten stir det att "personalkonsekven-
sema" fbr sival Tomteboda brev och 
Arlanda utrikes ska behandlas i det s.k. 
Personalfbrsbrjningsprojektet. I denna 
samarbetsgrupp ingir ocksi de bida pa
ketterminalema i Stockholm, vilka som 

...men inte i Stockholm! 
• Ansvaret tor bladning av gruppre-
klainen fordes 1999 over p i brevter-
minalema. Sedan dessa harden skett 
i egen regi p i eller i ndra anslutning 
till temiinalerna - fbrutom i Stock
holm. Har har arbetet legal ute pa 
entreprenad hos ett prival foretag, 
IKAB, som hyr lokaler av Posten i 
Vastberga. IKAB:s kontrakt loper ut 
vid arsskifilet 2003/2004 och Posten 
har nu beslutat att inte fornya det. 
Verksamlielen tas over i egen regi -
men flyttas samtidigt bort fran 
Stockholm. Postnumnier 12-15 kom
mer all bladas i Norrkoping, 10-11 i 
Vasteras och 16-19 i Uppsala. 

Post
nr 

Overflyttning 
pibbrjas 

Flyttas till 

15 nov 2003 Norrkbping 

19 jan 2004 Uppsala 

14 apr 2004 Norrkbping 

17 maj 2004 Uppsala 

10-11 jun 2004 Vasteris 

13 sap 2004 Norrkbping 

18 okt 2004 Uppsala 

12 nov 2004 Norrkbping 

16 jan 2005 Uppsala 

Rikslagret 
Tomteboda, som idag har ansvaret 
for bladningen. har sammanlagt 

bekant ska slis samman t i l l en terminal 
under 2004. Syftet mer personalfbrsbrj
ningsprojektet i r att s i lingt det gir und
vika uppsagningar genom ett nara samar
bete mellan de terminaler som ingir i det. 

Jan Ahman 

5 A A anstallda i Vastberga frir mot
tagning, kvalitetstkontroll, mm. Des
sa kommer att beredasjobb pa Tom
teboda eller nagon av de andra ler-
minalema i Stockholm. Under at
minstone fbrsta halvan av nasta i r 
kommer dock nuvarande personal att 
behbvas i Vastberga p.g.a. omstall-
n ingen. 
Inga beslut har fattats om rikslagret 

for tonigods och lompashanteringen 
som idag fmns i samma hus som 
gruppreklamen. Postens hyreskon-
trakt Ibper ut i augusti 2005 . 

Nya maskiner 
Avvecklingen av bladningen pabor-
jas i november i ht och pagar sedan 
under hela nasta ar enligt tabellen. 

15 miljoner kommer att investeras 
i nya maskiner (en Scluir-maskin 
vardera) och lokaler i Norrkbping, 
Vasteras och Uppsala. Posten upp-
ges spara drygt 20 nn'ijoner per ar pa 
att bedriva verksamheten i egen regi 
och dessutom iippni ett battre kapa-
citelsulnyttjande i de tre tenninaler 
dil verksamheten flyttas. 

lomtebodaklubbenoch personalen 
pa gnippreklamscentralen infomiera-
des den 2 0 maj om fbrandringarna. 
IKAB:s personal infonnerades sam
ma dag om beslutet. 

Jan Ahman 

Not Den ekonomiiica kalkylen har inte 
granskiits av Facktuellt 

Stockholms gruppreklam 
bladas iterigen av postisan.. 
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Lugnet fore stormen... 
• Vid Postens bolagsstamma den 25 april 
holl avgiende VD Borge Osterholm ett 
avskedstal. Referaten frin motet gir isar. 

SEKO:s representanter i styrelsen fram-
hiller i veckoinfot den 29 april att B5rge 
i sitt anfbrande "lyfte fram vikten av att 
gora nodvdndiga investeringar i "human-
kapitalet" (Postens medarbetare) for att 
sa snabbt som mojligt komma tillrdtta 
med den hoga sjukfranvaron och andra 
problem med ohdlsa som finns i foreta-
ge'". 

^ I SvD den 26 april tonar det fram en 
annan bild. Osterholm uppges enligt SvD 
ha gjort "vissa antydningar om fdrdrikt-
ningen " for Posten: Delprivatisering som 
i Danmark, p i sikt slopande av ovematt-

^befordran av brev och nedliggning av 
Svensk Kassaservice. 

Sa ar det sagt 
Si ar det sagt! Borge ar avgiende VD, 
han ar pensionar och lamnar nu Posten for 
gott. Si bra att lita honom skicka upp 

testballongen infbr det som komma skall! 
Liget i Posten dessa vinter- och v i r m i -

nader i r 2003 kan karaktariseras som 
lugnet fbre stormen. Den tilltradande 
styrelseordfbranden Nivert har i allra 
hbgsta grad varit delaktig i den hirdhanta 
omstruktureringen av Televerket t i l l det 
Telia som vi idag kanner, uppstyckat och 
avknoppat och marknadsanpassat t i l l 
oigenkannlighet. Hennes uppdrag ar inte 
att skapa ett "manskligare Posten", utan 
att fortsatta omregleringspolitiken med 
nya starkare krafter i ledningen. Rege-
ringspolitiken ligger namligen fast med 
fortsatt EU-anpassning, vilket innebar att 
de stora intemationella kapitalen ska f i ta 
fbr sig av det de vill ha p i postmarknaden; 
resten f i r vi betala p i skattsedeln eller s i 
laggs det helt enkelt ner. Och i samtliga 
altemativ s i sitter vi i personalen med 
Svarte Petter: fbrsimringar av villkoren 
blir det hursomhelst. 

(Det basta man kan gbra just nu fbr att 
stoppa den bar utvecklingen och s l i vakt 

SEKO kraver utvardering 
av avregleringarna 

4 
• SEKO:s fOrbundsordforande Jan
ne Rud6n kraver i ett brev den 24 
april till Nahngsminister Leif Pag-
rotsky att avregleringarna utvarde-
ras. Anledningen ar bland annat den 
fCrsamrade servicen till allmanheten 
och den fOrsamrade arbetsmiljon for 
de anstallda som ofta varit en konse-
kvens av de avregleringar som ge-
nomfOrts. 

• Grundtanken bakom denna ut
veckling har varit att genom Okad 
konkurrens driva fram effektivare 
verksamheter, f i fram lagre priser, 
battre produkter och tjSnster i t kon-
sumenterna. Dock har verkligheten i 
minga fall blivit en annan FOrsim-
rad service, hirdare press, s im re 
arbetsmiljO, Okad otrygghet och s t i n -
diga fOrindringar har blivit vardag fOr 
minga av forbundets medlemmar, 
skriver Janne Rud6n. 

• Det ar nOdvandigt att belysa kon-

sekvensema av den avregleringspo-
litik som har varit fOrharskande de 
sista i ren och vidta erforderliga fOr-
andringar. Det m is te gOras en 
grundlig utredning om mOjIigheterna 
att vrida utvecklingen till en situation 
d i r kvalitfe och tillginglighet liksom 
lingsiktigheten i fOretagens ageran
de kan iterskapas liksom framtids-
tro, trygghet och en god arbetsmiljO 
for personalen, skriver han vidare. 

• V i r bestamda uppfattning ar att 
det nu ar nOdvandigt att regeringen 
tillsitter en utredning som f i r i upp
drag att gora en samlad utvardering 
av de omfattande avregleringar som 
genomfOrts inom den statliga infra-
strukturen, skriver Janne Rud6n. 

Pressmeddelande om Janne Rud6ns 
brev till nSringsministern Brevet i sin 
helhet fmns att lasa pi vmw.seko.se. 

om virajobb och anstallningsvillkor ar for 
bvrigt att rbsta nej till EMU i hbstens val; 
det vore en nyttig lixa fbr kapitalets 
springpojkar och -flickor i regeringen och 
ett litet hack i EU-skivan.) 

L i t oss titta litet narmare p i Bbrges testa-
mente! 

Laggs ner 
• Bbrge bar ratt i sin spidom att Svensk 
Kassaservice kommer att laggas ner. Post-
girot ar j u redan silt och varfbr ska Posten 
fortsatta med penningtransaktioner och 
uppratthilla egna kassakontor, nar de 
"medborgarkontor" som de gamla post-
kontoren tjanade som, redan har stangts? 
Syftet med regeringens politik - oavsett 
partifarg - har sedan lange varit att ban-
kema ska f i ta hand om all bankverksam-
het och alia penningfransaktioner av var-
de, och det ar nu i hamn. 

dvernatt 
• Daremot bbr hans uttalande om bvematt-
befodran modifieras. Den kommer att bli 
kvar, men frigan i r i vilken utstrackning 
och i vilka former. 

Anstrangningama att "prisa bort" si 
mycket som mbjligt av A-posten kommer 
sakerligen att fortsatta. Tyvarr kommer 
nog ocksi personalens, kundemas och 
Bertil Nilssons kvalitetskrav att sankas. 
Dessutom s i kan de mest kostsamma 
delama av brevbefordran komma att upp-
handlas, ungefar som man gjort en tid med 
kassaservicen och en del annan mindre 
verksamhet. Ti l l sist s i kommer kraven att 
ytterligare fbrsimra fbr personalen att 
iterkommamed fbmyad styrka. Upphand-
lingar, avskedanden och anstallningar av 
CityMailmodell ar vad som vantar nar 
regeringens och EU-vannemas politik fitt 
full genomslagskraft. 

Privatjsering 
• Darfbr stammer Bbrges sista vision, den 
om privatisering. Dels kommer man att 
salja ut den verksamhet som ar av inttesse 
fbr de stora kapitalen; paketverksamheten 
ligger i det avseendet mycket ilia ti l l . Dels 
kan man mycket val salja ut hela eller 
delar av Posten. Man kan ocksi tinka sig 
en mix av dessa atgarder. 

En utfbrsaljning av intressanta delar gir 
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inte bara de intemationella storkapitalen 
tillmotes. Det kan ocksi dra in nigra 
kronor till statskassan och - inte minst -
ytterligare latta p i politikemas ansvar for 
postverksamheten. 

1 Danmark ar man p i vag att privatisera 
25 procent av danska Posten och Osterrike 
har beslutat att salja hela verksamheten. 
Nu ska man ha klart fbr sig att i dessa 
lander, liksom i de t v i lander som redan 
silt ut delar av de statliga postbolagen, 
Tyskland och Holland, s i arbetar postfb-
retagen p i en marknad som fortfarande 
har ett monopolskydd for breven. 1 takt 
med att brevmonopolet begransas (vikt-
gransen sanktes till 100 g frin nyiret) bkar 
ocksa svirighetema fbr dessa bolag, vilket 
jag tidigare rapporterat om i Facktuellt. 

Fbr att det ska bli intressant att kbpa 
aktier i ett privatiserat svenska Posten 
racker det inte med att administrationen 
bantas och pistidda vinster p i nya Servi-
cenatet hamtas hem. Dessutom kommer 
itgarder av den typ som jag skissade i 
fbregiende stycke. 

avslutas med Ibftet att SEKO kommer att 
agera genom att "delta i det fackliga 
intemationella arbetet - med speciell 
inriktningpa vad som hdnder med avreg-
leringsprocessen inom EU". Daremellan 
finns en rad mycket bra krav, vilka iterges 
p i annan plats i tidningen. 
Vad som nu kravs ar att konsekvent driva 

dessa krav - oavsett vilken farg riksdags-
majoriteten och regeringen fbr tillfallet 
har. Och ett stallningstagande i EU-frd-
gan. EU:s omregleringspolitik - liksom 
fbr den delen ocksi WTO:s kommande 
GATS-avtal - gir tvartemot detta pro
grams intentioner. S i linge den frigan 
inte klargbrs och fbrbundets politik anpas-

sas darefter, s i kommer detta vackra pro
gram att misslyckas. Det duger helt enkelt 
inte att vara neuttal i EU och EMU-frigan 
om man ska bevara sin ttovardighet i 
omregleringsfrigoma. Detta inte sagt som 
en ofbrskamdhet mot dem som anser att 
ett ifrigasattande av omregleringspolitiken 
gir att fbrena med ett ja till EU och EMU 
- men en stark uppmaning att tanka bver 
EU-politiken en ging t i l l ! 

Jan Ahman 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida finns Idnkar 
till SEKO Postens kommentar till bokslutet 
och koncernstyrelsemotet. SEKO Postens nya 
postpolitiska program finns pa www.seko.se. 

Troligt scenario 
Jag sager inte att det maste bli p i det bar 
sattet, bara att det ar ett troligt scenario 
om inte en stark opinion lyckas vanda 
utvecklingen. Den som har en annan upp
fatming f i r gama hbra av sig till Facktu
ellt. Jag har - inte minst genom artiklar i 
denna tidning - fbljt utvecklingen inom 
postomridet sedan omregleringsvigen 
startade i borjan av 90-talet och tyvarr har 
mina farhigor besannats s i bar lingt. 

Det ar gladjande att man inom SEKO:s 
ledning antligen har bbrjat inse allvaret i 
det elande som omregleringspolitiken har 
skapat. T v i aktuella dokument belyser 
detta. 

Fbrbundets ordfbrande har i ett brev t i l l 
naringsministem kravt en utvardering av 
avregleringarna. Brevet kan sammanfattas 
i de ord som Janne Ruden sjalv anvinde 
vid Tomtebodaklubbens irsmbte, "reglera 
avregleringarna". 

Nytt program 
Samtidigt publiceras ett nytt postprogram, 
som avslutas med ett antal "krav p i de 
ansvariga fbr postpolitiken" och en 
sammanfatming av hur SEKO kommer att 
agera. 

" Vi kraver av regering och riksdag att 
Postenfor blir isamhdllets ago och dldggs 
att upprdtthdlla en samhdllsomfattande 
posttjdnst och kassaservice" lyder det 
inledande kravet... fbr att litet lingre fram 

Postens delarsrapport 

Plus minus noil! 
• Postens nettoomsattning upp-
gick under forsta kvartalet 1 ar till 
6,1 miljarder, en dkning med 231 
miljoner (inklusive den hojda er-
sattningen med 50 miljoner till 
Kassaservice) eller 3,9 procent. 

Det operative rorelseresultatet 
forsamrades med 83 miljoner, fran 
+ 67 miljoner forra aret till - 16 
miljoner i ar. Jamfort med sista 
kvartalet ifjol (- 278 miljoner) sked
de dock en forbattring med 262 
miljoner! 

Det sammanlagda resultatet for 
koncernen redovisas som + 14 
miljoner for kvartalet (+ 80). 

Belcymmersamt 
Sett i ett rullande 12-manadersper-
spektiv ser det fortfarande bekym-
mersamt ut, - 786 miljoner 1 rorel-
seresultat. Nu var emellertid det 
andra kvartalet forra aret mycket 
daligt och resultatet borde darfor 
bli battre nar arets andra kvartal 
redovisas. Om inte om kommer i 
vagen. Som bekant brukar det 
oaviserat dyka upp bade den ena 
och den andra avsattningen i Pos
tens redovisningar, s a saker kan 
man inte vara... 
Det gar inte att utifran delarsrap-

porten pa nagot meningsfullt satt 
vardera resultatet 1 de olika gre-. 
narna av verksamheten. Det mesta 
redovisas i klump under rubriken 
"Meddelanden och logistik". Den

na den helt dominerande delen av 
foretaget uppges ge ett dverskott 
1 rorelsen pa 198 miljoner (217). 
Kassaservicen bidrar med ett un-
derskott pa 72 miljoner (-116), 
trots att statens bidrag hojts med 
50 miljoner. Koncerngemensamt 
bokfors for -214 miljoner (-150). I 
"koncerngemensamt" redovisas 
kostnadema for koncernlednings-
funktionen, men ocksa gemen-
samma projekt som E25 (ett be-
sparingsprogram som hittills kos-
tat mycket pengar!). 

Omtyckt Posten 
Den summariska redovisningen 
gor att man exempelvis inte kan 
lasa ut resultatet for brev- respek
tive paketverksamheten. Det gar< 
inte heller att bedoma de ekono
miska effekterna av det nya Servi-
cenatet. Daremot kan man notera 
ett fortsatt sjunkande Nojd Kund 
Index - trots att distributionskvali-
teten visar all time high. "Arbetet 
med att fit ett omtyckt Posten ar 
en viktig del av strategiarbetet", 
som saken kommenteras i rappor-
ten. 

Till sist kan konstateras att de 
likvida medlen vid utgangen av 
mars uppgick till 2,8 miljarder. Det 
finns pengar till lonerna i nagra 
manader till! 

Jan Ahman 
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EMU-valet den 14 September 

10 ger ut JA-propaganda 
Efter kongressbeslutet i r 2000 har L O 
gett ut en bok med syftet att gora en 
bred informationsinsats om EMU, Va-
lutavalet - nu diskuterar vi EMU. Man 
vill peka pi olika aspekter av ett med-
lemskap, vad som ar bra och vad som 
ar daligt. Materialet omfattar 30 sidor 
och ar uppdelat i tre kapitel: Om EMU, 
Politik och demokratin samt Om paver
kan pa ekonomin. 
Janne Hdglin recenserar. 

• Det finns sex faktarutor som fbrklarar 
ekonomiska elementa som penningpolitik, 
finanspolitik, inflafion, etc. Det finns itta 

^faktarutor fbr JA respektive NEJ-sidoma, 
vilket ar mycket diligt med tanke p i att 
man vill fbrklara EMU:s effekter fbr 
lasaren. 

Mycket utelamnas och det mesta be
skrivs med mer eller mindre JA-positiva 
vinklingar. 

Valutareserven tomdes 
Redan i bbrjan av kapitel 1 beskriver man 
historiska exempel p i intemationella 
valutasamarbeten som anses helt jamfbr-
bara med EMU (Bretton Woods 1945 till 
1971 och Valutaormen p i 70 talet). Man 
undviker daremot att tala om att alia tidi
gare valutasamarbeten har spmckit. 

Man undviker ocksi att tala om att krisen 
^ bbrjan p i 90-talet berodde p i att den 

venska kronan var knuten till EUs valuta. 
Kronan blev bvervirderad. Kostnadema i 
Sverige hade andrats men lisningen vid en 
fast kurs gjorde att valutan aldrig kunde 

passa sig. Kosttiadema blev enorma, 
valutareserven tbmdes och det slutade 
med att vi fick den flytande krona som vi 
har idag. 

Handa igen 
Det ar en risk som vi inte kan upprepa. 
Gir vi med i EMU f i r vi iter en fast kurs, 
och samma sak kan i princip hinda igen, 
men d i kan vi inte langre skaffa oss en 
flytande valuta som 1992. 

1 materialet tar man latt p i att landema i 
EU har olika fbrutsattningar. Att priser 
och Ibner ar olika, att vi har olika nivier 
p i vira valfardssystem. Man konstaterar i 
sammanhanget att det egentligen skulle 
behbvas olika penningpolitik i landema. 
Detta ar ju ett argument mot medlemskap 

i EMU, men inte fbr LO. Man anser att 
problemen p i sikt kommer att minska. 
Hur, varfbr? 

Det fbrs en ling och omstandlig diskus
sion i boken om vad som ar sunda statsfi-
nanser. Man vill piskina att ett litet land 
skulle kurma ha stbrre statliga utgifter utan 
att straffas. 

snomos 
Detta ar politiskt/ekonomiskt snbmos. EU 
har inga formella mbjligheter att straffa 
Sverige. Men man ger Sverige r i d och 

som tas. Det ar en otydlig beskrivning. 
EUs centralbank blir virldens mest obero-
ende cenfi-albank utan demokratisk styr-
ning. Direktionsmedlemmama som valjs 
ar oavsattliga, de f i r inte ta emot nigra 
som heist instruktioner frin hemlandet. 
Detsamma galler de nationella riksbank-
schefema. Den enda konttollen som finns 
ar att ECBs ledning skall hbras av 
EU-parlamentet nigra ginger om iret. 

Det ar daremot sant som skrivs att direk-
tionens bverliggningar ar hemliga. Proto-
kollen hemligstamplas i 16 i r . Eftersom 

/ Vl F A R 

anvisningar om att vi bbr sinka vira of-
fentliga kostnader. Minska ersittningar i 
sjukfbrsakring och a-kassa. 

Sverige och Danmark ar bast i klassen i 
att efterleva EU:s rekommendationer. 

Det konstateras att behovet av nationeli 
ekonomisk politik bkar. Varfbr d i g i 
med?! EMU/ECBs ensidiga inrikming p i 
att bekampa inflationen kan kosta ett hbgt 
pris i form av bkad arbetslbshet med itfb-
Ijande bkande klassklyftor och inkomst-
skillnader. 

Oavsattliga 
Om Europeiska centralbanken sigs i mate
rialet, att varje lands centralbank ar repre-
senterad i ECB och kan av egen kraft eller 
tillsammans med andra piverka de beslut 

bankens ledambter valjs p i itta i r , kan 
inga enskilda ledambter stallas til svars fbr 
dom beslut som fattas. 

Okad arbetslbsliet 
Den stora frigan fbr LO ar den om finans-
politiska itgirder vid ekonomiska stbr-
ningar. Tex om kostnadema bkar i Sverige 
jimfbrt med omvarlden, d i ar det en fbr-
del fbr Sverige att ha en flytande krona, 
eller rbrlig vaxelkurs (som i nulaget). 
Vaxelkursen absorberar en del av dom 
ekonomiska stbtama, som annars skulle 
fortplantas t i l l den reala ekonomin, till 
produktion och sysselsattning. Om vi har 
en fast kurs (EMU) kan fbljden i ett sidant 
sammanhang bli fallande produktion och 
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okande arbetsloshet. 
LO:s material agnar stort utrynmie kring 

problemen konjunkturer, uppging och 
Hedging i ekonomin. Spara i goda tider, 
for att kunna stimulera ekonomin i diliga 
tider. Det blir til l en vadjan ti l l partier och 
regering om klarlagganden hur den ekono
miska politiken bor utformas. Varfbr inte 
vanda sig till SAP och stbdpartiema fbr att 
fa reda p i vad som galler? 

Si bar sager Vanstems partisekreterare 
Pemilla Zethreus om samarbetet kring 
virbudgeten: 

"Det regeiverk som omgdrdar budgetar-
betet har ju kommit till for att anpassa 
Sverige till EMU, underldtta skattesdnk-
ningar, halla tillbaka dom offentliga 
utgifterna och forsvara reformarbete. " 

Det sager en del om den politik som fors 
(och inte s i litet om (v)). 

Inga buffertfonder 
Kravet frin LO-kongressen i r 2000 var att 
om LO skall saga JA till EMU kravs att 
Sverige infbr buffertfonder och ett ekono
miskt r id efter fmlandsk modell. Lbne-
bildningen skulle ocksi vara i fas med 
bvriga EU-linder. Kongresskravet kunde 
inte uppfyllas, dom fmska fondema var 
uppbyggda kring det faktum att dom fin-
ska arbetsgivama stir fbr kosmadema fbr 
den fmska A-kassan. Deras buffertfonder 
skulle byggas av arbetsmarknadens parter, 
pengama skulle i princip tas ur Ibneutrym-
met, fbratttackaarbetsgivamas kostnader 
vid bkad arbetslbshet. 

Svenska Lo ville d i ha statliga buffert
fonder. Ett krav som statsminister Gbran 
Persson senare sa nej ti l l . 

Sjalva skaffa kunskap 
Fbrhandlingar med arbetsgivama om 
inrattande av ett ekonomiskt r i d sprack 
ocksi. Nar iden om buffertfonder gick i 
graven kunde inte LO langre saga JA ti l l 
BMU. LO fbrhiller sig neutralt i 
EMU-frigan. D i var Svenskt Naringsliv 
inte langre intresserad av en dialog med 
LO. 
Det iterstir alltsi fbr medlemmama i LO 

att sjalva skaffa sig kunskap om EMU fbre 
den 14 September! 

Janne Hdglin, ARSTA 

Janne Hdglin arbetar pa Stora brev pa Arsta 
och kommenterar regelbundet EU och EMU i 
Facktuellt. 
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USA: 

Privatisera eller inte 
privatisera? 
• USA ar som bekant ett mycket splittrat 
land, det kanske mest delade i varlden. A 
ena sidan en ohyggligt formogen over-
klass, S andra sidan miljoner vanliga arbe
tare och tjansteman som idag har jobb och 
mat pS bordet - men dar en tids sjukdom 
kan innebara en ekonomisk min och att 

l ^ ^ a n ramlar ner bland de miljoner, som 
tedan lever under fattigdomsgransen. A 
ena sidan de mest reaktionara manniskor
na i varlden - president Bush och dem han 
fbretrader - och d andra sidan de mest 

^ a d i k a l a och skarpa kritikem av USA-
systemet. Osv. 

USA ar helt enkel en kmtdurk som inte 
exploderar sS lange krigen och erorvring-
ama ar framg&ngsrika och det stanker litet 
aven pS klockaren. Men sedan 

Dubbia budskap 
Det iT mot derma bakgmnd inte s5 kons
tigt att aven beskeden om postpolitiken ar 
litet splittrade, nar man fbrsoker fblja den 
sa bar pk avstSnd. 

A ena sidan s i pistir en regeringskilla i 
slutet av mars att USA i de pigiende 
WTO/GATS-fbrhandlingama motsitter 
sig en privatisering av posmtdelning, 
hbgre utbildning, vattendistribution och 

î jP̂nnan statligt eller kommunal verksamhet. 
A andra sidan anklagade deltagama vid 

ett protestmbte i St Louis den 31 mars p i 
nytt Bush-regeringen fbr att planera en 

privatisering av mer i n en miljon statliga 
dP̂bb, bl.a. inom Posten, de narmaste t v i 

iren. Den stora utredning om Postens 
framtid i USA som Bush dragit iging, 
"The President's Postal Commission ", i r 
"ett daligt maskerat forsok att rasera 
Posten sa som vi kanner den", sade ti l l 
exempel William Burms, ordfbrande fbr 
det stbrsta facket, APWU. 

Kommissionen har till uppdrag att om-
prbva den postala servicens mest gnmd-
laggande delar: utdehiing till alia hushill, 
enhetsportot samt sex-dagarsutdelningen. 
Kommissionen ska lamna sin rapport t i l l 
presidenten den 31 ju l i i i r . 

Pensioner 
Olika postala fbretag varlden bver har fbr 
narvarande problem med sina pensionsita-

ganden. Virst ut ar kanske brittiska Royal 
Mail, som upptackt ett h i l p i 4 miljarder 
pund (51 miljarder kronor) i sina pen-
sionsfonder. 

1 USA gbr man tvirtom. Dar anses US 
Post (USPS) ha fbr mycket pengar i sina 
pensionsfonder varfbr kongressen nyligen 
beslutat att betala tillbaka 5,5 miljarder 
dollar eller 42 miljarder kronor till USPS. 
Pengama ska anvandas ti l l att dels betala 
av skulder, dels fbr att inte hbja prisema 
fram t i l l 2006. 
Problemen med pensionsfondemas stor

lek beror dels p i de allmint sjunkande 
aktiekursema, vilket gjort att minga stor-
fbretag virlden bver tvingats gbra "fyll-
nadsinbetalningar" fbr att tacka sina pen-
sionsitaganden. 
Dels beror bekymren p i omregleringama 

och bolagiseringama och i vissa fall priva-
tiseringar, Virst drabbat hittills ar antagli
gen svenska Posten. De ca tio miljarder 
kronor som fbretaget tvingats avsatta fbr 
att tacka gamla pensionitaganden, i r en 
viktigt fbrklaring till fbretagets stora pro
blem (som i accelererande takt drabbat 
personalen och smikundema). 

Ergonomi 
Det i r inte bara inom Posten Produktion 
som de ergonomiska frigoma pprioriterats 
i arbetsmiljbarbetet. Nu fbljer USA efter! 
USA:s "Arbetsmiljbverk" (Jhe Occupa
tional Safety and Health Administration), 
US Post och de fackliga organisationema 
slbt den 4 april en bverenskommelse om 
att gemensamt arbeta fbr att p i ett tidigt 
stadiimi identifiera och hantera ergono
miska "riskfaktorer" fbr postanstallda. 

Man kommer att borja med ett trettiotal 
"fbrsbkskontor" dar en central arbetsgmpp 
tillsammans med de lokala skyddskom-
mitteema ska identifiera risker och meto-
der fbr att undvika dessa. 
(Ytterligare information fbr den inttesse-

rade p i www.dol.gov och www.osha.gov) 

Jan Ahman 

Ar du intresserad av intemationella poslnyheter? 
Jag gor ett hopklipp av de i mitt tycke viktigaste 
sakerna fran olika nyhetssajter och mailar till 
intresserade. Vill du vara med, kontakta mig! 

Stockholmstermina-
lernas dataforening 

Oppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 272, Tomteboda. 

Medlemsavglft 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/stdf 

Stockhoimspostens 
konstforening 

Oppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstallningslokaler 

pa Tomteboda och Arsta.. 
Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 

s M e r in minst 100 kr/man pa ett 
konto hos foreningen, som du 

sedan koper konst fdr. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

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

valutrustat morkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 

Medlemsavgift 150 kr/ar 
Kontakt: Inge Nilsson, Tba 

tel 781 76 04 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan'. 

Behovet av att lasa kan ju 
uppsta sa pidtsligt 
Namn: Tarja Lindeman 
Aktuell som: Sorterare p i heltid vid Ar
sta GSM. Boklasare. 

Vad tycker du om biblioteket? 
- Jattebra! Det ar nara och lattillgangligt. 
Behovet av att lasa kan j u uppsti s i plots-
ligt! 

Vad tycker du om biblioteksbestindet? 
- Det ar bra ide att donera sina gamla 
bocker. Jag fbrsoker hil la mangden av 
bbcker konstant hemma. Skaffar jag nya 
bbcker, lamnar jag ett motsvarande antal 
bar. Sen tycks det vara s i att de basta 
bockema fbrsvinner frin hylloma, s i jag 
hoppas verkligen att folk lamnar tillbaka 
bbckema efter att har list dem. Aven om 
det skulle ta langre tid. 

Har du favoritfbrfattare? 
- Jag liser allt frin deckare ti l l metafy-
sik! 

Tarja 
Lindeman 

och 
Dieter Haas 
f icic sista 

ordet 
Har du lastips till andra? 
- Frin hylloma rekommenderarjagD/a-
manttorget av Merch Rodoreda. 1 biblio
teket fmns flera deckare av Elizabeth Ge
orge, tex Minnets labyrint kan jag rekom-
mendera. Just nu laser jag Livets hjul: en 
sjalvbiografi i dbdens nirhet av Elisabeth 
Kubler-Ross, den ar intressant. Den har 

jag linat i ett annat bibliotek. 

Har du bnskemil om hur biblioteket 
kunde utvecklas? 
- Tipstavla eller hylla: nar man har last 
en bra bok, kan man lamna tips t i l l andra. 

Namn: Dieter Haas 
Aktuell som: Sorterare p i deltid vid Ar
sta IRM. Boklasare. 

Vad tycker du om biblioteket? 
- Jattebra ide att ha tillging till bibliotek 
under pauser och att kunna lina bbcker 
hem ocksi! 

Vad tycker du om biblioteksbestindet? 
- Jag saknar bbcker kring tiden om andra 
virldskriget. Det ar viktigt att inte glbm-
ma bort handelsema frin den tiden. Jag 
linar bbcker hir d i och d i . Senast har jag 
last en bok av Gabriel Garcia Marquez 
och bbcker av tyska fbrfattare Herman 
Hesse, Gunther Grass och Heinrich Boll. 

Har du favoritfbrfattare? 
- Numera laser jag inte s i mycket som 

Tarja Lindeman ocli Dieter Haas 

fbmt. Som ung laste jag mycket. Jag lyss-
nar ofta p i litteraturprogram och upplas-
ningar av bbcker i radio, P 1. 

Har du lastips till andra? 
- Mannen utan ode av Imre Kertesz kan^^^ 
jag rekommendera. Et annat tips ar Pdl-
san av Torgny Lindgren. Och Ormens vag 
pa hdlleberget av honom ar ocksi bra. 

Har du bnskemil om hur biblioteket^ 
kunde utvecklas? 
- Information ti l l medlemmama om att 
biblioteket fmns! Fler kunde intervjuas 
som jag nu. 

Medlemmama kunde limna fbrslag om 
hur de vil l biblioteket ska utvecklas. Alia 
kunde ocksi ge lastips t i l l andra om bbck
er de tycker om. Vissingare eller fbrfat-
tarbesbk i biblioteket skulle vara toppen! 

Ta gama kontakt om du sjalv har bnske
mi l eller ideer angiende biblioteket! 

Raili Kalliovaara 
Biblioteksansvarig/Klubb Arsta PT 

TeL 08-781 56 08, 073-678 7701 

Adressandring: P i Postens blanket! till: SEKO Stockholm, Box 1149, 111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


