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Demonstrera på Första Maj!

La Mano
Manifestation till minne av de socialister som kämpade mot 
fascisterna under spanska inbördeskriget
kl. 09.00, La Mano-monumentet, Katarinavägen

LO/Socialdemokraterna
13.00 Samling i Humlegården
14.00 Demonstrationståget lämnar Humlegården
15.00 Scenprogram Norra Latin - Tal av Stefan Löfven
Arr: Socialdemokraterna och LO 

Vänstern
12.00 Samling på Medborgarplatsen
13.00 Avmarsch 
14.30 – Talare i Kungsträdgården - bland annat Jonas Sjöstedt
Arr: Vänsterpartiet, Vänsterns Studentförbund och Ung 
Vänster

Postvänstern på första maj 2011. Foto Jan Åhman

Årstaklubben på internet:
www.sekoarsta.se
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Stora förändringar 
stundar för Årsta 
Terminalen
Sommaren närmar sig med stormsteg 
och snart står det inte på förrän den 
första flytten av post till Rosersberg 
blir av. Årstaterminalen har i dagslä-
get blivit tilldelad ca. 40 platser med 
olika åtaganden i procent i Rosersberg. 
234 personer har anmält intresse för 
en överflyttning. Principerna för urval 
från listan har fastställts på central nivå 
i samverkan med Seko och ser ut som 
följer: Tjänsteår - Anställningsomfatt-
ning - Kompetens.

Urvalsprocessen blir med dessa tre 
parametrar naturligtvis komplex vilket 
i sin tur gör att tjänsteår inte i alla lägen 
kan bli rådande. Vad vi inom Seko ändå 
med emfas på alla nivåer hävdar är att 
vi ska kunna utnyttja alla de 40 platser 
som vi tilldelats. Detta för att med alla 
medel försöka minska den övertalighet 
som flytten av post från Årsta kommer 
att innebära.

Jag skulle inte heller sätta min sista 
krona på att bemanningen på Rosers-
berg kommer att räcka till. Av erfaren-
het vet vi att man så gott som alltid har 
undervärderat bemanningarna vid ny-
startade enheter vilket i bästa fall skulle 
kunna innebära fler platser i Rosers-
berg. Det skulle inte heller förvåna mig 
om det blir en del avhopp från de som 
fått en omplacering från Uppsalatermi-
nalen.

Inga Uppsägningar i vår
Första halvårets omställning är nu klar 
och omfattade 20 MA (20*100%) för-
delade på personer med olika åtaganden 
i %. Med hjälp av omplaceringar och 
pensionslösningar enligt omställnings-
avtalet har vi klarat detta utan uppsäg-
ningar vilket är en stor lättnad för oss 
alla.

Till hösten kommer ytterliggare en 
omgång om 50 MA som kan bli mer 
svårhanterlig men med en förhoppning 
om fler platser till Rosersberg och fler 
som anmäler intresse för pensionslös-
ningar hoppas vi att minimera uppsäg-
ningar. Troligt är väl också att verksam-
heten på Rosersberg inte kommer att 

fungera till 100% från start vilket gör att 
Årsta säkert kommer att behöva stöds-
ortera deras post. Omställningsproces-
sen kan därför dra ut i tiden.

Ombyggnation och nya 
maskiner
I maj månad inleds den första fasen i 
omvandlingen av Årstaterminalen den 
s.k. maskinutbytesplanen. Planen om-
fattar minst 13 faser i nuläget men fler 
kan tillkomma.

Man kommer att flytta om maskiner i 
huset och en del nya maskiner kommer 
till. Nuvarande layout kommer att för-
ändras ganska grundligt. Detta arbete 
kommer att pågå under flera år, åtmins-
tone fram till 2016, vilket innebär en 
hel del stök i terminalen. Det kommer 
säkert också att innebära en hel del ma-
nuellt arbete i de olika faserna som i sin 
tur säkert kräver mer personal. Fördelen 
med detta är att överlevnaden för termi-
nalen känns säkrad, annars hade man 
inte satsat så mycket resurser på Årsta. 

Nytt flöde - Nya scheman
Framöver kommer produktionsförut-
sättningarna att ändras mycket på grund 
av Postens tillgänglighet på järnvägs-
spåren men även produktionsuppläggen 
i övrigt.

Detta kommer naturligtvis att påverka 
schemaläggningen. Vi har i dagsläget 
en partsgemensam grupp som jobbar 
med frågan och försöker hitta lösningar 
som på bästa sätt ska gynna personalen 
men förändringar får vi nog räkna med, 
nu och i framtiden.

Jan Gebring
Jan är ordförande i Klubb Årsta
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Intervju med Björn Olsson:

”Kvalitet och stopptid främst”
PostNord har gjort en ny ledningsstruktur 
som startade 1:a april. Det innebär att alla 
brev- och paketterminaler i Sverige bryts 
ur de tidigare regionerna och får en ge-
mensam chef. Det är bara Utrikestermi-
nalen Arlanda som tillhör en annan chef. 
De blev lagda under rikstransporter. Det 
blir åtta distributionsregioner som levere-
rar brev och paket. Administrationen på 
de åtta regionerna får centrala chefer. Det 
här innebär att regioncheferna och ter-
minalcheferna är chefer på samma nivå. 
Facktuellt har träffat chefen för alla brev 
och paketterminaler Björn Olsson för en 
intervju.

Hur känns det nu när du fått det här 
jobbet Björn?
Det är fantastiskt roligt. Det är mer än 
gamla brevnätet som jag var chef för inn-
an meddelanderegionerna bildades efter-
som ODR, paket och pall är med. Det ska 
bli spännande att jobba med dessa chefer 
för att skapa en bra helhet.

Vad är viktigast just nu?
Att vi får en stabilitet både i brev och 
paketsystemet. Det har vi inte haft på ett 
tag. Jag tror mycket på att en stabil pro-

cess med hög kvalitet kommer att leda till 
lägre kostnader. För att skapa stabiliteten i 
processen så tror jag att vi måste titta över 
inflödet till samtliga terminaler ur ett upp-
samlingsperspektiv. Lyckas vi bli klara 
lite tidigare i uppsamlingsprocessen ska-
pas bättre tidsfönster i spridningen. Det 
tidsfönstret kan vi använda till en bättre 
produkt till våra kollegor i distribution. 
Allt bygger på stabila processer.

Innebär det här omflyttning av brev, 
paket, ODR och pall?
Nej inte direkt. Däremot tror jag att små 
justeringar  i uppsamlingsområdena ska-
par bättre förutsättningar att skapa en sta-
bilare process.

Vad kommer du personligen att priori-
tera nu?
Åka ut och förstå mer av verksamheten. 
Jag kan brevterminalerna och ODR bra 
men det är dimmigare då det gäller paket 
och pall kan jag ganska lite. Men jag är 
läraktig så om inte ”gråstarren” sätter in 
så klarnar det snart.

Så du kommer att resa mycket nu?
Det blir så fram till sommaren men jag 

kommer att åka mycket till terminalerna 
sedan också.

Du är fortfarande projektledare för 
den nya brevterminalen i Rosersberg?
Det tänker jag fortsätta med. Det är vik-
tigt för mig och terminalnätet att jag efter 
två år som projektledare får driva Rosers-
berg i mål.

Vad har du för råd till dina medarbeta-
re som du nu är chef över?
Fortsätt jobba på det sätt vi alltid har gjort. 
Kvalitet och stopptid främst. Vi ska jobba 
lite hårdare med det i fortsättningen.

Foto och text: Åke Anevad
Åke är medlem i Facktuelltredaktionen 

och ledamot av klubbstyrelsen

GALA FÖR GREKLAND
FOTO: PETER CARLSSON

MIKAEL WIEHE OCH ALE MÖLLER, ARJA SAIJONMAA MED ORKESTER, JENNY WRANGBORG, NIKE &
RÖDA ORKESTERN, DROR FEILER MED BAND, TAXIMI, ORFEAS-KÖREN, STEFAN SUNDSTRÖM, ZARDOS,
MARCELO CORTES OCH BEATRIZ PIÑEDA, JAN HAMMARLUND, ALEXANDRA PASCALIDOU, TOMAS BOLME
OCH KAJSA EKIS EKMAN.

LÖRDAGEN DEN 3 MAJ KLOCKAN 15.00-22.00 PÅ ÅSÖ GYMNASIUM [T-SKANSTULL].

BILJETTER, 100 KRONOR, KAFE 44 [TJÄRHOVSGATAN 46], BENGANS [DROTTNINGGATAN 20],
BENGANS [ÖSTGÖTAGATAN 53] ELLER VIA SOLIDARITETSGALAN@NATVERKETFORGREKLAND.SE.
BILJETTKASSAN PÅ ÅSÖ GYMNASIUM ÄR ÖPPEN FRÅN KLOCKAN 13.00 LÖRDAGEN DEN 3 MAJ.

ARRANGÖR: NÄTVERKET FÖR GREKLAND [WWW.NATVERKETFORGREKLAND.SE]
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Årstaklubbens årsmöte 2014

Peter Landberg omvald 
som klubbkassör

Årstaklubbens årsmöte den 22 mars hölls 
i år på restaurang Blekholmen. Mötet 
samlade denna gång något färre medlem-
mar än vanligt, ca 80 hade hörsammat 
kallelsen. Teres Lindberg, riksdagsman 
(s) med ett förflutet på paketterminalerna i 
Stockholm, höll i ordförandeklubben med 
säker hand och bidrog till den goda och 
kamratliga stämning som präglade årets 
möte – trots de stora bekymmer som den 
fackliga verksamheten brottas med idag.

Peter Ekroth, ordförande i brevbärarnas 
systerklubb Stockholm Södra, var inbju-
den och utsågs att skriva protokollet.

Verksamhetsberättelsen
Mötet godkände därefter styrelsens verk-
samhetsberättelse liksom den ekonomis-
ka rapporten utan några invändningar.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet efter 
att de påpekat att det fortfarande är så att 
inte alla i styrelsen lever upp till kravet att 
arbeta minst 10 procent i produktionen. 

Årsmötet beviljade den avgående sty-
relsen ansvarsfrihet och därefter var det 
dags för val!

Kassör
Den sittande kassören Peter Landberg 
var den ende kandidaten till uppdraget 

och han omvaldes med acklamation till 
klubbkassör 2014 - 2015.

Styrelseledamöter
Det fanns sju nominerade till de fyra or-
dinarie ledamotsposterna på två år. Åke 
Anevad (72 röster), Jan Skog (64), Eva 
Brattström (56) och Bengt Dahlby (45) 
valdes i den första och enda valomgång-
en. Övriga nominerade var Gerardo Ber-
rios (27), Yeter Erdal (25) och Mikael 
Ström (23).

Revisorer
Emma Konrad avgick efter många år 
som revisor eftersom hon går i pension 
till sommaren. Bosse Andersson nyval-
des med acklamation som ordinarie revi-
sor på två år.

Till revisorsersättare omvaldes Günt-
her Thiele och nyvaldes Anne-Helene 
Pettersson.

Valberedning
Årsmötet omvalde Clas Eriksson, Pia 
Zetterberg (sammankallande), Marta 
Gonzalez, Marie Holmberg och Zafu 
Beyene till valberedning 2014.

Rickard Skoog från Facktuellts redaktion lämnar sin röst till rösträknare P O Brandeker

Mötesordförande Teres Lindberg och 
mötessekreterare Peter Ekeroth

Åke Anevad, omvald i klubbstyrelsen
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Styrelsen Klubb Årsta PT
Ordförande Janne Gebring
Kassör Peter Landberg
Ledamot Jan Skog
Ledamot Eva Brattström
Ledamot  Mohibul Ezdanik-

han
Ledamot Åke Anevad
Ledamot Leif Skog
Ledamot Monica Lindberg
Ledamot Anita Segander
Ledamot Bengt Dahlby

Aktuell information
Janne Gebring, Åke Anevad och Mohi-
bul Ezdanikhan redovisade läget i de 
mest aktuella frågorna: Rosersberg, sche-
maförhandlingarna, 2014 års övertalig-
hetsförhandlingar, Postens nya organisa-
tion från 1 april i år och de konsekvenser 
den kan få för det lokala och regionala 
fackliga arbetet.

Därefter vidtog den sedvanliga årsmötes-
buffén!

Text och foto: Jan Åhman
Jan är pensionerad klubbsekreterare och 

Sekomedlem

Revisor Johan Vickerfält.

Monica Lindberg, Anette Brukén-Larsson, Leif Skog, Karim Alwan och Stefan 
Brihage har roligt på årsmötet...

...och även Anna Panic och Arne Svedin har det skoj.

Pia Zetterberg, sammankallande i valbe-
redningen.

Kaj Juliusson talar
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Årsmöten:

Nattsektionen
Lördag den 15 februari samlades ca 50 
medlemmar i nattsektionen på restaurang 
Dionysos på Söder för att hålla årsmöte. 
Till mötesordförande valdes Jan Ge-
bring, klubbordförande i SEKO klubb 
Årsta, och till mötessekreterare Peter 
Zetterman från SEKO klubb Tomtebo-
das styrelse.

Val
Efter genomgång av sektionens verksam-
hetsberättelse och beviljad ansvarsfrihet 
för styrelsen så gick mötet vidare till val 
av sektionsstyrelse. Det som skulle väljas 
var kassör och tre ledamöter på två år var-
dera. 

Åke Anevad valdes med acklamation 
till sektionskassör.

Eftersom två av nattsektionens tidi-
gare styrelseledamöter i skuggan av 
Årstas nedskärningar lämnat Posten på 
grund av omställningsåtgärder så hade 

valberedningen fått jobba hårt för att hitta 
två nya kandidater. De som nominerades 
var Ewa Pååg och Tobias Jönsson, vilka 
tillsammans med sektionens ständiga se-
kreterare Anne-Helene Petterson valdes 
med acklamation till styrelseledamöter.

Efter det så var det fyllnadsval av 
skyddsombud, där Basim Badr valdes på 
två år.

Övriga val var revisor där Roland Wes-
tin valdes av stämman. Negash Hassen 
och Seth Gestelius valdes till revisorser-
sättare. Till valberedning valdes Maria 
Genou, Hans Willnerth och Claes Er-
iksson. 

Efter valen var det tid för aktuella frågor 
som schemaförhandlingar, Rosersbergs-
terminalen samt en del privata frågeställ-
ningar från enskilda kamrater. Jan Ge-
bring, Jan Skog, Åke Anevad samt Peter 
Zetterman svarade på frågor.

Mötet avslutade med god Grekisk mat 
och dryck.

Rickard Skoog
Rickard är medlem i Facktuelltredaktio-

nen och ledamot i nattstyrelsen.
Foto: Åke Anevad

Nattsektionens styrelse
Ordförande Jan Skog
Kassör Åke Anevad 
Vice ordförande Monica Lindberg
Sekreterare Anne-Helene

Pettersson
Ledamot Tobias Jönsson
Ledamot Ewa Pååg
Ledamot Rickard Skoog

Rapport från Nattsektionens Infomöten i Konferensen på Årsta Postterminal 18 och 19 mars

Presentation av den nya styrelsen samt 
aktuella frågor
Seko sektion natts Infomöte samlade nat-
tens medlemmar i lokalen ”Konferensen” 
på terminalen. Första punkten på dagord-
ningen var en presentation av den nya 
styrelsen och skyddsombuden. I sektion 
natt har medlemmarna röstat in två nya 
styrelseledamöter Ewa Pååg och Tobias 
Jönsson vilket är mycket bra för att stärka 
våra positioner. 

Medlemmarna uppmanades att anmäla 
sig till Klubb Årstas Årsmöte som för året 
2014 hölls den 22 mars kl. 14:00 (rapport 
från mötet finns på sidan 5) på Resturang 

Blekholmen i Stockholm. 

Frågor på infomötets dagordning var föl-
jande: 2014 års omställning, pensioner, 
Rosersbergsprojektet, schemaförhand-
lingarna, PostNords organisationsföränd-
ring samt tolkning av centralt beslut om 
90 minuters videokodningspass följt av 
en allmän frågestund. 

Åke Anevad informerade om omställ-
ning, pensioner, Rosersbergsprojektet och 
schemaförhandlingarna samt organisa-
tionsförändringarna. Styrelsen informera-
de om tolkningen av det centrala beslutet 

om videokodning. Sista punkten var en 
allmän frågestund. Medlemmarna deltog 
aktivt med frågor och synpunkter.

Styrelsen fick i uppdrag att åter igen ta 
upp frågan om arbetsvariation i samver-
kan samt ett antal förbättringsförslag för 
arbetsprocessen kring BFM maskinerna.

Seko sektion natt bjöd medlemmarna på 
kaka och Festis.

Anne-Helene Pettersson
Anne-Helene är sekreterare i 

Nattsektionen

Nye styrelseledamoten Tobias Jönson
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Årsmöten:

Sektion 1 & 2
Årsmötet för sektion enhet 1 & 2 den 8 
mars samlade 57 medlemmar, varav 54 
röstberättigade.

Sektionens ordförande Mohibul Estani 
Khan hälsade alla närvarande välkomna  
och förklarade mötet för öppnat.

Årstaklubbens orförande Jan Gebring var 
inbjuden till mötet och valdes till mö-
tessekreterare, även Alexander Lindholm, 
ordförande i Seko Stockholm, var inbju-
den och valdes av stämman till mötesord-
förande. 

Alexander presenterade sej och berätta-
de att under Seko Stockholm finns det 57 
klubbar.

Han tog upp att det är viktigt för Seko 
att få fram ”våra frågor” eftersom det är 
valår i år. Han är även ordförande i Klubb 
Telia Sonera.

Val av styrelse:
1 kassör, 2 år:
Peter Landberg

3 ordinarie ledamöter, 2 år:
Pia Zetterberg, heltid kväll (GSM/KSM) 
Seth Schuwert, deltid kväll (IRM)
Zafu Beyene, heltid dag (GSM)

Fyllnadsval av 2 st. skyddsombud, 2 år:
Bengt Dalby, Kaj (2-skift Statistik och 
Kvalité)
Elena Reinoso, deltid kväll, IRM

1 ordinarie revisor, 2 år:
Anette Brukén Larsson (deltid kväll IRM)

1 revisorsersättare, 1 år:
Anna Panic, (dagtid, GSM)

Gästande politiker

Sektionsstyrelsen hade bjudit in två poli-
tiker till årsmötet, en från Socialdemokra-
terna och en från Vänsterpartiet.

Johan Danielsson (S)
Johan är sedan 4 år verksam i LO:s sty-
relse och han är nominerad till EU par-
lamentet.
Johan är 31 år och kommer från Borlänge
Han har haft extra arbete i Posten i Lin-
köping (Ryd)
Har jobbat 4 år i Bryssel.
Johan står på 10:e plats på vallistan till 
EU Parlamentet 

Karin Rågsjö (V)
Karin är vice ordförande för Vänsterpar-
tiet i Stockholm och står på 2:a plats på 
valsedeln till riksdagsvalet.
I Stockholm så står 377,000 i bostadskö, 
30,000 bostadsrätter har sålts ut.
Det är en enorm bostadsbrist i hela Sve-
rige.
• Sälj inte ut allmännyttan!
• Nej till marknadshyror!
Ca 8 % arbetslöshet i dag i Sverige.

Det blev Intressanta diskussioner och po-
litikerna fick många frågor

Flexavtalet ifrågasatt
Det togs upp på mötet varför Seko har gått 
med på att arbetsgivaren anställer ”Flex-
are” eller ”SMS:are” som de även kallas.

Det är för att förhindra flytt av personal 
från dag till kväll och från kväll till natt.

Och det sorgliga konstaterande att arbets-
givaren envist håller fast i beslutet att det 
är 70 Ma övertalighet på Årsta 2014!

(20 Ma under våren (1/6) och 50 Ma 
under hösten (1/10)

Årsmötets ordförande Alexander Lind-
holm förklarade mötet för avslutat.

Pia Zetterberg
Pia är styrelseledamot i sektion 1 & 2 

och skyddsombud.

Sektion 1&2s styrelse
Ordförande Mohibul Ezdanik-

han
Kassör Peter Landberg
Ledamot Zafu Beyene
Ledamot Seth Schuwert
Ledamot Anita Segander
Ledamot Leif Skog
Ledamot Pia Zetterberg

Karin Rågsjö (V)
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Årsmöten:

Ledare & Specialister
Facktuellts galareporter besökte Ledare & 
Specialisters årsmöte som hölls i Konfe-
rensen 19:e mars.

Mötet samlade ett 20-tal medlemmar 
med Janne Alvebäck som hedersgäst. Jan-
ne Gebring satt som mötesordförande och 
Bosse Ericsson som sekreterare.

Som på räls...
Årsmötet gick lika smärtfritt som det bru-
kar göra. Dagordning godkändes snabbt 
och efter ett par smärre justeringar så 
godkändes även verksamhetsberättelsen. 
Peter Landberg redovisade den ekono-
miska rapporten och därefter fick revisorn 
ordet. Då han inte hade något att anmärka 
på så beviljades styrelsen ansvarsfrihet 
för 2013.

Med acklamation
Valberedningen hade under året som gått 
utökats från en till två personer och dessa 
förordade Bengt Dahlby förnyat förtro-
ende som ordförande. Kristina Broman 
valdes in som ersättare och Jan Karlström 
fick även han förnyat förtroende som re-
visor. Valberedningen fick även dem för-
nyat förtroende och utökades dessutom 

med en tredje person, Björn Lundqvist. 
Samtliga valdes på 1 år, utom ordförande 
som fick 2 år. Samtliga valdes med ackla-
mation. Peter Landberg och Bengt Dahl-
by nominerades dessutom till Klubben 
som Kassör respektive ledamot. När det 
gällde mötesplan bestämdes att ”bara” ha 
höstmöte om det fanns behov för det.

Övriga frågor
Innan mötet avslutades så redogjorde 
Janne Gebring för de förändringar som 
kommer inom Regionen. Även lite om 
sökningen till Rosersberg och hur många 
platser vi tror Årsta kommer att tilldelas. 
Sökning av ny/a PL till DIL behandlades 
också. Den förändring/ombyggnad av År-
sta som är på gång, kommer förmodligen 
att påverka framtida neddragningar – åt-
minstone på sikt.

Efter mötets avslut tågade de flesta ut 
i snöstormen för att ta sig till Enskede 
Värdshus för den traditionella och väldigt 
välsmakande årsmötesbuffén.

Foto och text: Mikael Ström
Mikael är ordförande i Sektion DIL

Glada mötesdeltagare

Peter Skoog och Jan Alvebeck

Mötessekteterare Bosse Ericsson och 
mötesordförande Jan Gebring

Glada mötesdeltagare

Styrelsen  
sektion Ledare och Specialister

Ordförande Bengt Dahlby
Vice ordförande 
och sekreterare

Peter Skoog

Ledamot Pär Stridsberg
Ledamot Peter Möbes
Ersättare Kristina Broman
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Årsmöten:

Sektion DIL
Sektion DIL gick ut som tvåa i årets 
upplaga av årsmöten. Mötet som hölls i 
Knapen den 6:e mars samlade cirka 15 
medlemmar. Klubbens ordförande Janne 
Gebring gästade som mötesordförande 
och HSO Bosse Ericsson som sekreterare.

Styrelsen minskar
Sektionen har tappat medlemmar (i form 
av pensioner, uppsägningar & Futurum) 
under det gångna året och till följd av det-
ta beslutade man att minska styrelsen med 
en person. Mikael Ström omvaldes som 
ordförande och Marta Gonzalez och Cos-
tica Enache återvaldes som ledamöter. 
Samtliga valdes på 1 år. Ulf T. Anders-
son återvaldes som revisor medan Micael 
Holm & Gaziul Hoque fick förnyat för-
troende som valberedare. Samtliga valdes 
med acklamation.

Medlemsinformation
Mötesordförande valde att lägga punkten 

”övriga frågor” sist, så att den formella 
delen av mötet kunde avslutas. Därefter 
kunde närvarande medlemmar delges in-
formation om den nya omorganiseringen 
av Posten Meddelande; Omställningsav-
talet och slutligen lite om turerna kring  
Rosersberg och hur detta slår mot perso-
nalen på Årsta.

Avtackning och middag
Innan taffeln bröts upp så passade Sektion 
DIL på att avtacka Ann Bylin som tidigare 
suttit med i styrelsen och nu valt att hop-
pa av. Hon fortsätter dock att jobba som 
skyddsombud, vilket alla är glada för. De 
medlemmar som så önskade inbjöds på 
middag på restaurang Blekholmen på lör-
dagen den 8 mars där en mycket trevlig 
tre-rätters middag avnjöts. Vi passar på att 
varmt rekommendera denna restaurang.

Foto och text: Mikael Ström
Mikael är ordförande i Sektion DIL

Styrelsen sektion DIL
Ordförande Mikael Ström
Ledamot Marta Gonzalez
Ledamot Costica Enache

Styrelseledamöterna Marta Gonzales, 
Ann Bylin (avgående) och Costica 
Enache

Mötesordförande Jan Gebring och mö-
tessekreterare Bosse Ericsson

Årsmöten:

Sektion Teknik och 
Underhåll
Onsdagen den 5 mars hade sektion Teknik 
och Underhåll årsmöte i Aulan på Årsta 
Postterminal. 

På mötet så omvaldes Stefan Brihage 

till ordförande på två år.
Jan Castlin valdes till ledamot på två år.
Efter mötet så bjöd sektionen på mid-

dag på Enskede Värdshus.

Styreslsen Sektion Teknik och Un-
derhåll

Ordförande Stefan Brihage
Ledamot Jan Castlin 
Ledamot Mikael Noren
Ledamot Mats Östergren
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Sammanfattning av Årsta brevterminals 
Terminalsamverkan januari till april 2014
• Bemanningen är 10-20 MA över budget. 
Förhoppningsvis kommer pensioneringar 
och förflyttningar till Rosersberg att rätta 
till det innan sommaren.

• Kvalitén på olika processer är god.

• Bemanningen i videokodningen är bra, 
kvalitén ökar men hastigheten står stilla.

• Sjukskrivningar är på en stabil nivå men 
högre än Postens genomsnitt.

• Volymerna minskar men det är svårt att 
bedöma hur mycket. Minskningen verkar 
vara större än förra året. Säkrare statistik 
kommer.

• Flexavtalet förlängs mars t.o.m. septem-
ber. Det innebär att de deltidare som får 
förhöjning enligt flexavtalet också får lön 
för den förhöjningen då de har sommar-
semester.

• Testvolymer kommer att skickas till Ro-
sersberg. Det är B-psot som vi får tillbaka 
efter deras testkörning och vi sorterar den 
som A-post.

• Klumpvolymer som Tomteboda sorterar 
åt Årsta kommer stegvis att tas tillbaka till 
Årsta.

• Schemagruppen har också fått ansvar 
för att se över vilka generella regler som 
ska gälla för arbetsvariationen. Som för-
sta uppgift ska de se hur vi ska följa de 
nya centrala besluten för videokodningen.

• Previa kommer att ingå i rehab bedöm-
ningar där medarbetare har svårt att köra 
maskin. Detta för att hjälpa till så att 
eventuellt maskinkörning på någon ma-
skin är möjlig.

• Maskinutbytesplanen för Årsta brevter-
minal presenteras på APT.

• TAS utbildningar fortgår. Det kommer 
ofta rapporter från produktionspersonalen 
att en del produktionsledare inte arbetar 
enligt TAS. Arbetsgivaren kommer att 
informera produktionsledarna att de ska 
arbeta enligt TAS och att de är föredömen 
för att produktionspersonalen också ska 
göra det.

• Utbildning i första hjälpen har genom-
förts.

• Brandskyddsgruppen ska säkra så att 
sommaren fungerar för brandsäkerheten.

• Klumpsorteringsmaskinen kommer att 
byggas om så det blir en manuell inmat-

ning som produktionspersonalen har före-
slagit redan då maskinen kom.

• Det finns ett centralt beslut för video-
kodningen om inriktning på 90 minuters 
videokodningspass. SEKO klubb Årsta 
reserverar sig mot det centrala beslutet. 
Det innebär inte att SEKO klubb Årsta 
kommer att försöka hindra att 90 minu-
ters videokodningspass införs så länge det 
centrala beslutet finns men vi kommer att 
försöka ändra det centrala beslutet på alla 
sätt som går. Läs reservationen på annan 
plats i tidningen.

• Vilka av de 234 sökande från Årsta 
brevterminal som kommer att erbjudas de 
ca 40 platser Rosersberg behöver just nu 
förhandlas centralt.

• Regionen vill införa en modell för sjuk-
skrivning genom att ringa en sjuksyster-
pool på Previa. SEKO argumenterade att 
det har prövats förut både på Årsta och 
Tomteboda med dåligt resultat. Det kos-
tar pengar för terminalen men ger inget 
tillbaka mer än att medarbetarna blir ir-
riterade. Vi får hoppas att terminalchefen 
kan ta ett eget beslut att vi inte inför det 
här systemet nu när brevterminalen Årsta 
bryts ur regionen för att få en central Sve-
rige chef.

• Sammanfattning av julen: Anders Hag-
bo som var ansvarig berättade att julen 
gick generellt bra. Förstärkningen var 
på totalt ca 700 personer på plan två och 
fyra. Lokalen på plan fyra var bra för det 
gick att styra personalen lätt mellan olika 
processer. Samarbetet med leverans fung-
erade utmärkt. Årsta hjälpte Hallsberg 
med ca 200 000 julkort och ett tjugotal 
behållare resningspost.

• Handlingsplanen för arbetsmiljö är god-
känd. För intresserade finns den hos HSO 
Bosse Ericsson eller arbetsgivaren.

• En sommarplaneringsgrupp för somma-
ren 2014 kommer att bildas.

Åke Anevad
Åke är medlem i Facktuelltredaktionen 
och och ledamot i Årstas Klubbstyrelse
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Nitti Minuter…
Videokodningspass på 90 minuter är 
plötsligt helt okej. Trots alla kloka och 
vettiga utredningar som säger att arbe-
te som är hårt bundet och styrt, ska vara 
kortare och växlas med andra pass  där 
operatören kan styra takten själv. Borta är 
tankar om att få flertalet av oss i produk-
tionen att få en vettig arbetsrotation. Bor-
ta är idén om att vi ska hålla arbetslivet ut 
genom att arbetsvariera.

Man har räknat och räknat och kommit 
fram till att vi ska spara ledtider genom 
att förlänga passen. Då struntar man i alla 
kloka och vettiga utredningar som säger 
att arbete som är hårt bundet och styrt, ska 

vara kortare och växlas med andra pass 
där operatören kan styra takten själv.

Att kodningstakten går ner och för-
modligen även kvaliteten menar man inte 
stämmer och hänvisar till andra operatö-
rer som försvarar 90 minuterspassen. Ja, 
man hotar till och med med att lägga ut 
kodningen utomlands där man minsann 
klarar att koda flera timmar i streck. Utan 
att för en minut funderar över hur länge 
dessa elitkodare håller. 

Trots alla kloka vettiga utredningar som 
säger att arbete som är hårt bundet och 
styrt, ska vara kortare och växlas med an-
dra pass där operatören kan styra takten 

själv.

I min lilla skalle är det som att påstå att en 
löpare kan hålla samma tempo och sam-
ma koncentration oavsett hur lång sträcka 
hen springer. 

Nej! Hen håller en takt och ett tempo 
som är anpassat på så sätt att man orkar 
hela vägen innan mjölksyran sätter in.  
Samtidigt som kvaliteten i löpningen blir 
annorlunda när man har lite länge tid på 
sig att reparera skadorna.

Eva Brattström
Eva är medlem i Facktuelltredaktionen 

och ledamot i Årstas Klubbstyrelse

Reservation mot det centrala beslutet MEAB 2013:1587

SEKO klubb Årsta reserverar sig mot 
inriktningen att videokodningspassens 
längd planeras till 90 minuter.
Anledning:

•	90 minuter är för lång tid för att koncentrationen ska vara bra.

•	Det ensidiga, statiska och repetitiva arbetet ökar risken för förslitningsskador under så långa pass 

som 90 minuter.

•	Vi förlitar oss på företagshälsovårdens tidigare utlåtande genom Marianne Nordin där 45 minuters 

pass förespråkades.

•	Vi anser inte att längre pass i arbetsvariationen är rätt sätt att förebygga ohälsa som är arbetsgiva-

rens ansvar enligt arbetsmiljölagen.

•	Arbetsgivaren har visat att när de har prioriterat uppfyllanden av videokodningstimmarna som är 

beställda så fungerar det bra på Årsta med nuvarande kodningspass. Detta visar att det inte är 90 

minuters pass som är det viktiga utan hur arbetsgivaren prioriterar och organiserar videokodningen.

•	Argumentet att det tar lång tid att logga in och ut i ett dåligt datasystem är inte hållbart för att för-

sämra arbetsmiljön och arbetsvariationen för medarbetarna.

•	Vi har inte fått se någon dokumentation som visar att det höjer kvalitén på videokodningen med 90 

minuters videokodningspass.
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Bokrecension

Aron Etzler:
Reinfeldteffekten
Ser man utifrån på den förvandling, som 
det parti Bo Lundgren ofrivilligt över-
lämnade ledarskapet för till Fredrik Re-
infeldt, har genomgått, kan det i förstone 
verka frestande att hänvisa till ett Marx-
citat: “Gillar ni inte mina principer? - Jag 
har andra.” (Groucho inte Karl Marx)

Den som emellertid läser Aron Etzlers ut-
omordentligt intressanta, välskrivna och 
viktiga bok “Reinfeldteffekten (Karneval 
förlag 2013), ett stycke politisk samtids-
historia där berättelsen om ett politiskt 
partis ompaketering av sitt politiska bud-
skap till ett för väljarkåren mer lättsmält, 
utgör ett centralt inslag, kommer snart på 
andra tankar. Vad Reinfeldt och kretsen 
kring honom insåg, efter decennier av po-
litisk ökenvandring enbart interfolierade 
med ett par perioder av regeringsinnehav 
som inte gärna kan rubriceras som annat 
än rätt misslyckade, var att skulle man 
lyckas sälja en högerpolitik till en befolk-
ning impregnerad med idéer om folkhem 
och välfärdssamhälle fick man maskera 
sina avsikter ordentligt.

Ett led i att uppnå större attraktions-

kraft var att ord som privatiseringar vil-
ka enligt undersökningar var impopulära 
hos huvuddelen av väljarkåren förbjöds. 
Moderaterna med den heltidsanställde 
PR-strategen Per Schlingmann i spetsen 
såg i fortsättningen till att man använde 
“rätt” ord. I stället för att tala om priva-
tiseringar använde man begreppet mång-
fald som nästan alltid kopplades ihop med 
kvalitet. Dessutom gav man gamla ord en 
ny innebörd. 

Ingenting kan illustrera detta bättre än 
hur man lyckades förvandla moderaterna 
till “Det nya arbetarpartiet”. Ett politiskt 
positivt laddat begrepp som ingick i soci-
aldemokraternas partinamn övertogs helt 
enkelt av moderaterna. Arbetare hade ti-
digare knappast kunnat användas för att 
beskriva personer vars yrkesverksamhet 
försiggick i styrelserum, utan hade dit-
tills haft en tydlig koppling till den sam-
hällsklass som skapar det värde som fö-
retagsägare genom att hålla lönerna nere 
tillskansar sig en så stor del av som bara 
möjligt. Moderaterna lyckades nu lanse-
ra en innebörd där begreppet innefattade 
all avlönad eller arvoderad samhällelig 

verksamhet och dessutom ställdes de nya 
“arbetarna” i direkt kontrast och delvis 
motsatsställning till dem som inte ingick 
i denna majoritetsgrupp, de som i egen-
skap av “bidragstagare” levde i så kallat 
“utanförskap“. 

Men karaktäristiskt för reinfeldteffekten 
är också den debattstil Reinfeldt introdu-
cerade inför valet 2006.

Resultaten i de två riksdagsval som 
följde Bildregeringen 91-94, visade att 
den avregleringspolitik och utförsäljning 
av statlig egendom som Bildt genomfört 
inte blev den succé man väntat sig. Det 
stora folkflertalet ville inte ha modera-
ternas systemskifte. Inför valet 2006 fick 
Reinfeldt därför fokusera på något annat 
än högerpolitik.

Ett viktigt inslaget blev en förskjut-
ning från politik till frågor om personligt 
förtroende för politiska företrädare och 
rena personangrepp på politiska huvud-
motståndare. I stället för att hålla sig till 
sakfrågorna lade han en hel del krut på 
att ifrågasätta politiska opponenters per-
sonliga moral, kompetens osv. Etzlers 
framställning visar dessutom att Rein-
feldt också tidigare i sin politiska karriär 
arbetat med samma metoder. När han tog 
över ledarskapet för Moderata ungdoms-
förbundet uppmärksammade man internt 
hur Reinfeldt svartmålade sin opponent 
genom diskreta dolkstötar utan att visa 
upp särskilt mycket egna idéer. En retori-
kexpert Etzler citerar hävdar att samtliga 
alliansledare i valrörelsen 2006 försökte 
etablera en bild av Göran Persson som en 
trött politiker. Man gjorde vad man kunde 
för att sudda ut de politiska skillnaderna 
för att i stället rikta in sig på statsminis-
terns karaktär. Etzler illustrerar hur Gö-
ran Persson i TV:s slutdebatt hela tiden 
attackerar Reinfeldt för det han står för, 
medan Reinfeldt angriper Persson för den 
han är. En av de få socialdemokrater som 
genomskådade vad valrörelsen mycket 
kommit att handla om var Göran Persson 
själv, kanske inte så förvånande då han 
var huvudmålet för Reinfeldts attacker. 
Han karaktäriserade träffande Reinfeldt 
som “.. en ny högerledare som står för en 

Foto: Kalle Larsson
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sällsynt genomarbetad och aggressiv lin-
je, men framförd i ett lågmält tonläge.” 

Hur avgörande svartmålningen av Gö-
ran Persson var för valutgången är förstås 
omstritt. Traditionellt har partiledarna 
haft rätt lite mätbar påverkan vad gäller 
röstandet i Sverige. Kanske innebar va-
let 2006 ett trendbrott. Statsvetare och 
medieforskare har i efterhand kunnat visa 
att Göran Perssons person var en av de 
tre dominerande inslagen i mediebevak-
ningen kring valet. En av dem, professor 
Kennet Asp, uttrycker det så här. “ Aldrig 
tidigare har en borgerlig statsministerkan-
didat skildrats så positivt. Aldrig tidigare 
har heller en socialdemokratisk statsmi-
nister skildrats så negativt”.

Något som talar för att moderaternas 
negativa kampanj snarare än deras poli-
tiska alternativ bidrog till regeringsskiftet 
var att det bara dröjde mycket kort tid ef-
ter valet innan alliansen låg under i opini-
onsmätningarna igen. 

Bokens andra avdelning har sin tyngd-
punkt i beskrivningen av socialdemokra-
ternas kris och tillkortakommanden fram 
till valet 2010. Vad som blir sorgligt tyd-
ligt i Etzlers framställning, är hur högerns 
styrka och vänsterns svaghet fungerar 
som kommunicerande kärl. Moderaternas 
framgångar möjliggörs av socialdemokra-
ternas inre splittring, ofta förnekad men 
ändå helt uppenbar åtminstone sedan ro-
sornas krig och diskussionen kring kans-
lihushögern på Kjell-Olof Feldts tid som 
finansminister. På senare år har man mest 
talat om “traditionalister” och “förnyare“. 
Vad de förstnämnda står för är antagligen 
inte så svårt att förstå mot bakgrund av att 
partiet så sent som 1968 fick drygt 50% 
av rösterna i riksdagsvalet. Knepigare är 
det med “förnyarna” . Tidigare LO -ord-
föranden Stig Malm uttryckte efter valet 
av Mona Sahlin till partiordförande farhå-
gor, antagligen bara delvis skämtsamt, för 
att partiet nu skulle lägga sig till höger om 
moderaterna.

Exakt hur skiljelinjerna inom social-
demokratin ser ut är i sammanhanget 
inte så viktigt. Vad Etzlers framställning 
visar är att Mona Sahlin som partiledare 
aldrig hade något enat parti bakom sig. 
Socialdemokraterna kunde i valrörelsen 
2010 därför inte visa upp en enad front. 
Man hade dessutom en ledare som varken 
helhjärtat stod bakom det budskap hon 
framförde eller kände någon egentlig en-
tusiasm inför den koalition hon uppträdde 
med. Dessutom drevs hon hela tiden på 

defensiven av sina politiska opponenter 
som inte heller denna gång drog sig för att 
använda smutsiga metoder. Det tycks nu 
ha varit en kristen politiker, Mats Odell, 
som kastade första stenen i valrörelsen 
genom att introducera beteckningen “to-
bleronepolitik” för att underminera Mona 
Sahlins trovärdighet.

Tydligt var också att socialdemokrater-
na var rädda för att alienera den relativt 
välbärgade medelklass i storstadsregio-
nerna utan vars röster ett val numera inte 
anses kunna vinnas. Ett förhållande som 
också idag återspeglas i socialdemokra-
tins egendomliga hållning till vinster i 
välfärden och inställningen till det femte 
jobbskatteavdraget där partiet samtidigt 
tycks vara både för och emot. Mot att 
det införs men för att det kvarstår om det 
införs. Att detta har skapat förvirring om 
vad socialdemokraterna egentligen står är 
fullständigt naturligt.

Den tredje och sammanfattande delen av 
boken “Effekten av Reinfeldt” ger tydliga 
belägg för att det främst är ytan som för-
vandlats hos “De nya Moderaterna”

I praktiken har alliansregeringen under 
moderaternas ledning i huvudsak genom-
fört den högerpolitik partiet i grunden 
alltid stått för, d v s öka klyftorna i sam-
hället och underminera det gemensamma 
välfärdsprojektet till förmån för privata 
vinstintressen samtidigt som man lägger 
ut rökridåer för att dölja detta. Ungefär 
när Jan Björklund kom med sitt miljonte 
utspel om hur alliansen tänkte förbättra 
skolan ytterligare (tidigare betyg) kunde 
man i tidningen Arbetet läsa en kort ar-
tikel som refererade en OECD- rapport, 
“Society at a glance”, där man förebrår 
Sverige för att ha skurit ner så mycket 
på skolans kostnader att detta hotade en 
rättvis skolgång. Gissa vilken av dessa 
två nyheter som fick störst medialt ge-
nomslag.

Var och en som de senaste åren upplevt 
eller bevittnat hur en rad centrala sam-
hällsfunktioner kommit att fungera allt 
sämre; universitet och högskolor, ung-
domsskolan, sjuk- och åldringsvården, 
polisen, försvaret, SJ… listan kan lätt 
göras längre, inser säkert att vi får betala 
ett högt pris för de jobbskatteavdrag som 
numera så prydligt redovisas på våra de-
klarationshandlingar. I Reinfeldteffekten 
ges faktiskt en trovärdig analys av hur 
man kan vinna val utan att representera 
ett politiskt alternativ som flertalet väljare 

egentligen omfattar. Den högervridning 
av politiken alliansen genomfört har inte 
någon förankring i flertalets politiska vär-
deringar. Detta märkliga förhållande åter-
speglas bland annat i att alliansen under 
tre fjärdedelar av sin regeringstid legat 
under i opinionsmätningarna. Däremot 
har förtroendet för Fredrik Reinfeldt som 
statsminister hela tiden legat högt och va-
rit större än för någon annan partiledare.

Är det något jag saknar i Etzlers fram-
ställning så är det kanske ett försök till 
förklaring till den delen av reinfeldteffek-
ten. För en iakttagare av det politiska livet 
som har svårt att förstå hur någon enda 
person utanför moderaterna innersta krets 
kan känna minsta förtroende för Rein-
feldt, blir detta förhållande direkt gåtfullt. 
Men det är möjligt att en förklaring till 
Reinfeldts förtroendesiffror skulle kräva 
en fackman av helt annat slag. En psy-
kolog skulle kanske också kunna ha syn-
punkter på Reinfeldts benägenhet att säga 
“människorna vill..” eller “svenska folket 
tycker.. “, när han i själva verket torgför 
sina åsikter. Vare sig Reinfeldt menar sig 
vara talesman för mänskligheten eller 
enbart representera svenska folket inser 
också en lekman att det nog måste vara 
något fel på hans självuppfattning.

Günter Thiele
Günther är medlem i Seko Årsta och 

jobbar kväll
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Betraktelse över ett brev
Ett brev väger inte mer än 700 gram. 
Så lyder en rad i en berömd dikt av poeten 
Thomas Tranströmer från ett tidigt sexti-
otal. Den fastnade i mitt medvetande när 
jag läste den i början av åttiotalet långt 
innan jag skulle ramla in på posten och 
Tomtebodaterminalen.

Ryckt ur sitt sammanhang blir denna 
rad underlig och abstrakt, som en del av 
dikten och sin kontext blir den visserligen 
fortfarande en metafor men förståeligt 
uttryck för sin tid och ett uttryck för en 
viss samhällstro och politisk optimism. 
Det var början på de goda åren i Sverige 
med fart i industrin och med företag som 
ansågs samhällsbärande. Och en tro på ett 
samhälle som skulle omfatta alla på ett el-
ler annat sätt.

Och det gällde även det Thomas Tran-
strömer snuddade vid, budskapet och då 
brevet som en artefakt och förmedlare 
mellan människor i mänsklighetens hela 
historia och nu även i det framväxande 
moderna samhället efter kriget.

Jag visste inte, då jag började där på 
Tomteboda postterminal, att jag skulle få 
följa dess tyngd, alltså brevets, under så 
många år, att jag skulle få känna på dess 
omväxlande tyngd och att den i nutid, 
skulle kännas så mycket tyngre. 700 gram 
och en känsla av ett tryggt samhälle!

Ett statligt företag som vill skriva kvar-
talsrapporter och ge de högsta cheferna en 
riskkapitalistlön känns som en underlig 
konstruktion, inte ur en nyliberal synvin-
kel utan i ett socialistiskt perspektiv. Ett 
företag som verkar slösa pengar genom 
felprioriteringar och ständiga byten av 
chefer, som slarvigt förvaltar sin historia 
av kvalitet, humanistisk förespråkare och 
sitt samhällsuppdrag i jakten på pengar. 
Och politiker som ställer höga krav på 
vinst, som visserligen skramlar in i riks-
kassan, men i gengäld generar arbetslös-
het och utgifter för samhället.

Nu så har då den sista försändelsen plock-
ats upp från Tomtebodas hårda indu-
strigolv och en ny mindre terminal slår 
snart upp sina nymålade dörrar. Och en 
annan, söderut bantar hårdhänt intill ano-
rexians smärtsamma gräns. Delvis av en 
viss nödvändighet inser jag, då samhället 
förändras, men inte i den omfattningen 
och den brutaliteten.

Nå, tillbaka till Thomas Tranströmer. Och 
att jag hade tänkt skriva om brevets be-
tydelse och tyngd. Egentligen. Dess bety-
delse omhuldas väl fortfarande av en del 
och är kanske självklar. Eller inte.

Brevets vikt och tyngd spelar väl en viss 
roll fortfarande, det fysiska brevet. Och 
dess svaga förnimmelse av förväntan och 
tvärtom, finns väl kvar. Det privata sam-
talet, artefakten, mellan oss människor. 
Thomas Tranströmer visste hur man spå-
rar ordets rätta betydelse, det outsagda 
mellan raderna. Dikten har ju den förmå-
gan att den ger tröst. Att den säger oss att 
vi inte kommer att få veta sanningen med 
våra liv men att det ändå går att leva med 
ovisshet.

Nåväl, hurvida datorkommunikationen 
mellan oss människor får oss att komma 
närmare varandra eller om det är tvärtom, 
får väl framtiden utvisa

Den digitala kommunikationsåldern är 
ju här sedan länge och ändå bara i sin lin-
da.

En fråga inför framtiden torde vara 
hur vi skall bevara våra digitala samtal 
till nästa generationer, det skrivna ordet, 
framförallt i brevform, är ju den källa ur 
vilken vi fått kunskap om tidigare sekler. 

Ordet, brevet, som vid sidan av bild-
skapandet skapat en virvlande dans om 
människan.

Och likt Thomas Tranströmers djupa 
tro på det mänskliga, står ju brevet som 
ett avtryck för vår förmåga till humanism 
och tro på rättvisa.

Ett rättvisecertifikat som också sanno-
likt kommer att visa på framtiden.

Kanske, detta viktiga år, verkar det som 
om människor har tröttnat på just det. 
Orättvisan.

Den har blivit för tydlig. För skamlös.
Eller för att fritt citera en annan ordets 
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mästare, retorikens mästare, som ett brev 
från en betydelsefull period i Sveriges 
historia: Olof Palme:

”Orden Demokratisk socialism överger 
aldrig människors drömmar”.

En poet och nobelpristagare och en stats-
man. Om dessa två var stora brevskriva-
re vet jag inte. Men man kan nog ana att 
dom säkert behärskade konsten. Att vara 
en brevskrivare av dignitet behöver inte 
betyda att man bara är produktiv, det är 
ju fantasin och behärskningen av språket 
som skapar författaren. Man kanske inte 
ens behöver vara särskilt flitig. ”Less is 
more” är nog ett uttryck som behövs an-
vändas oftare. Thomas Tranströmer fram-
står som ett exempel på det med sin spars-
makade produktion.

Vissa ord, liksom vissa meningar, be-
höver en rymd omkring, precis som mål-
ningar behöver en tom yta omkring sig, 
ord behöver vändas och vridas på, prövas, 
förkastas och prövas på nytt för att hitta 
sitt uttryck i förhållande till sin kontext.

En annan känd person som behärskade 
sitt uttryck till fullo, i framför allt måle-
riet, men också i efterlämnade brev var 

Spaniens stolthet under 1800-talet, Fran-
cisco de Goya.

Han levde och verkade under både 1700 
och 1800-talet men får kanske räknas till 
det senare. Han skrev en hel del brev, 
många för att hålla i gång verksamheten.

Under en våldsam tid, som nog måste 
sägas var mer skamlös än vår egen, över-
levde han åtskilliga despoter till kungar. 
Detta p.ga tyrannernas fåfänga. Alla ville 
ju bli avporträtterade av denna begåvade 
målare, ”Spaniens främste” Annars satt 
hans huvud löst flera gånger.

Här är ett exempel på ett brev han skrev 
till Bernardo de Yriarte:

Ers excellens,

Jag önskaratt jag kunde tacka er för den 
vänlighet ni så många gånger har visat 
mig!

Jag är mycket glad över den rekommen-
dation till professorerna vis San Fernan-
doakademin

Som ni har behagat ge mig, även som 
för era bekymmer om min hälsa och er 
gynnsamma inställning till mitt arbete. 
Besjälad av nytt mod och energi skall jag 
försöka åstadkomma arbeten som är en så 

aktad sammanslutning ännu mer värdiga.
Likaledes bereder det mig tillfredstäl-

lelse att tavlorna kommer att förbli i ert 
hus, så länge ni vill behålla dem. Den jag 
har påbörjat och nu håller på att fullbor-
da visar gården på ett dårhus

Två nakna dårar kämpar med väkta-
ren, som piskar dem och andra – jag har 
sett ett sådant Intermezzo i Zaragoza. Jag 
skickar denna tavla till Ers excellens, så 
snart den är färdig.

Måtte ni aldrig tröttna på att fortsätta 
med era uppgifter och avlägsna hinder 
från min väg.

Måtte Gud ge er många vänner.
Ers excellens lydige tjänare,
Madrid den 7 Januari 1794

 Francisco de Goya.

Detta kan nog sägas vara ett affärsbrev på 
1700 – talet, långt innan avtal och fack-
föreningar.

Goya överlevde, som sagt var, många 
fasor och herrar. Dock mötte han sin djä-
vul i sina nattliga drömmar. Sin frihet tror 
jag, att han fann vid målarduken.

Seth Schuwert
Seth är styrelseledamot i Sektion 1&2

Du är viktig, använd din röst!
I år är det inte mindre än fyra olika val. 
Det första är den 25 maj, då är det val till 
Europa parlamentet. Vid förra valet rösta-
de endast 47 procent av de röstberättigade 
i Sverige. Det är alldeles för lite!

Om man tillåter sig att fundera på vad 
som är orsaken till att så få röstar i eu-va-
let så tror jag att många inte känner sam-
hörighet. Man kanske, liksom jag, röstade 
nej i den folkomröstning som hölls 1995 
om Sveriges medlemskap och tänker 
”skyll inte på mig jag röstade nej”. 

Vi gör oss dock en stor otjänst genom 
att inte lägga något engagemang i euro-
pafrågorna. I 15 år har vi haft högermajo-
ritet i europaparlamentet. Där avgörs sto-
ra och viktiga frågor kring jobben, miljön 
och frågor kring villkoren på arbetet här 
hemma i Sverige.

För mig så är EU:s fokus på Jobben 
viktigast. Med en långsiktig näringspoli-
tik, investeringar i forskning och utveck-
ling och ökade möjligheter till praktik och 
vidareutbildning kan EU:s länder bryta 
massarbetslösheten. Då skapas jobb ock-
så i vårt land.

Miljöfrågorna har inga nationsgränser, 
det spelar inte så stor roll om vi här hem-
ma i Sverige jobbar aktivt mot miljöför-
störing och minskar utsläppen. Det måste 
ske parallellt med ett arbete i länderna 
runt om kring oss. Bara så kan vi skapa 
ett bättre liv för kommande generationer.

Arbetsmarknaden är global. Det kanske 
inte syns så tydligt än inom posten men 
får vi inte ordning på reglerna på arbets-
marknad så kommer problemen spridas 
till samtliga branscher. Vi behöver ett 
europaparlament som agerar för schyssta 
villkor på jobbet. Dagens situation med 

företag som kommer hit och sätter kon-
kurrensen ur spel med anställda som job-
bar under betydligt sämre villkor än vad 
som gäller här är inte ok. Det handlar ofta 
ekonomisk brottslighet och grovt utnytt-
jande av arbetskraft och anställda som 
inte har några rättigheter på jobbet, inte 
ser röken av några arbetsmiljöregler och 
många gånger lever under fruktansvärda 
förhållanden. 

Det dags för en annan politisk riktning! 
Med fler socialdemokrater i Europas 
ledning blir det lättare för oss att mins-
ka arbetslösheten och förbättra välfär-
den i Sverige.

Viktigast är att du går och röstar!

Du väljer – den 25 maj till Europaparla-
mentet – vilken riktning Sverige och Eu-
ropa ska ha i framtiden.

Teres Lindberg (s)
Sekomedlem och Riksdagsledamot 
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Bokrecension

David Harvey:
Kapitalets gåta och 
Kapitalismens kriser
David Harvey är en brittisk kulturgeograf 
och har under de senaste åren klivit fram 
som en allt viktigare och klartänkt vän-
stertänkare som analyserar vår samtid och 
sätter den i ett historiskt och ekonomiskt 
perspektiv som tydliggör bakgrunden till 
de senaste årens skeenden. Han har en 
avsevärd bokproduktion som nu delvis 
översatts till svenska och utgivits på Atlas 
och Tankekraft förlag.

Hans senaste verk, Kapitalets gåta och 
kapitalismens kriser, är en gedigen ge-
nomgång av upptakten och ursprunget till 
finanskrisen som drabbade den nylibera-
la finanskapitalismen 2008 och som sen 
svepte över världen med förödande resul-
tat inte bara för ekonomin utan också med 
en stor negativ inverkan socialt, politiskt 
och demokratiskt.

Där man förväntar sig att boken ska spe-
cifikt behandla finanskrisen 2008 så inser 
man snart att den täcker ett mycket större 

djup och omfång, och med historien som 
bas visar Harvey steg för steg hur olika 
skeenden sakta men säkert lett fram till 
våra dagars alltmer instabila ekonomis-
ka situation. Det är framförallt en exposé 
över de senaste 30 årens nyliberal ekono-
misk politik och hur den kunnat och till-
låtits växa fram så ohämmat och tanklöst 
trots sin inneboende instabilitet och djupt 
orättvisa omfördelning av resurser.

Han försöker genomgående förklara ske-
endena från sina ursprung och bemödar 
sig att med stor detaljrikedom ge exempel 
på hur utveckling och inveckling skett och 
vilka aktörer som haft intresse eller drivit 
det som sker. Med tydlighet förklarar han 
hur den grundläggande strukturen i kapi-
talismen fungerar och hur den kräver allt 
mer för att växa och ständigt berika de 
som drar dess fördelar. Han bygger sak-
ta och detaljerat upp boken med en stor 
mängd exempel och förklara genomgåen-
de hur dessa drivits fram och hur de skapat 
förutsättningar för nästa marknadslibera-
lisering för att fortsätta att berika de som 
tjänar på systemet. Det är en process som 
påbörjades med kapitalismens etablering 
och som sedan sen 70-talet har fortsatt i 
allt mer rasande takt in i våra dagar i en 
enormt omfattande struktur som ibland är 
svår att urskilja i sin anpassning och adap-
tion till de omständigheter och vilkor som 
råder. Det som framgår klart är hur enormt 
inflytelserika de kapitalägande har blivit 
under nyliberalismen och hur de aktivt 
bearbetat statsapparaterna i västvärlden 
för att styra utvecklingen i den riktning 
de önskar, och sakta men säkert öka sina 
vinster och sitt ägande till dagens enorma 
höjder. Han visar att det är en långsam 
men tydlig process där de lyckats att ta 
sig förbi varje hinder som uppstått oavsett 
om det är politiska, historiska, geografis-
ka, logistiska, arbetskraftsbehov, teknolo-
giska förändringar eller samhälliga lagar 
och regler. Det är en oändlig jakt på mer 
vinst till varje pris och nya möjligheter 
till att omsätta den till ännu mer vinst, och 

detta alltid på bekostnad av arbetskraftens 
löner, miljöpåverkan, samhällig stabilitet 
och det allmännas ekonomi.

Man läser boken med en ständigt växande 
känsla av svindel, för även om man är in-
satt och ifrågasättande till dagens ekono-
miska ordning så visar Harveys genom-
gång hur enormt adaptivt och bedrägligt 
den nyliberala kapitalismen nästlat sig in 
allt djupare i de politiska systemen och 
aktivt drivit samhällsutvecklingen i en 
riktning som passar den. Med sina vind-
lande och genomgående redovisningar 
av exempel efter exempel så bygger han 
en tydlig bild av hur världen drivits in i 
en allt mer auktoritär och ekonomiskt 
hegemonisk riktning. Även om man peri-
odvis kan känna en vis uppgivenhet över 
sakernas tillstånd så ger David Harvey 
en insikt och förståelse för hur vi ham-
nat här och därmed så växer ju kunska-
pen och möjligheterna till att påverka 
och förändra till en bättre och rättvisare 
ekonomisk ordning i framtiden. Det är en 
nyttig bok att läsa trots att man kan känna 
en hopplöshet över hur illa det blivit, för 
ur all fakta, exempel och genomgångar så 
avslutar han också boken med en längre 
diskussion om hur man kanske kan bryta 
denna utveckling och hur man kan skapa 
andra sätt att se på ekonomin och hur dess 
vinster fördelas. Det är ingen lätt fråga 
men den måste ställas och vi måste dis-
kutera den för vår och framtidens skull.

Tobias Jönsson
Tobias är skyddsombud och 

styrelseledamot i Nattsektionen
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Bilder från Kuba: Grisbukten.
Den ensamma stridsvagnen pekar hotfullt mot himlen på en annars så fridfull plats på jorden. Idag! Den 17
april 1961 var det annorlunda, när 1.600 exilkubaner understödda av CIA gick iland i bukten för att krossa
den kubanska revolutionen och återföra makten till Batistas gäng. Vid samma tid inledde USA den blockad
mot Kuba som man fortfarande upprätthåller, trots att FN fördömt den; i den senaste omröstningen (2013)
röstade alla länder utom två – USA och Israel! – mot blockaden. Invasionen i Grisbukten är bara en av alla
de över 100 militära invasioner som USA har genomfört runt om i världen. Irak, Afghanistan och Líbyen är
några av de senaste; Vietnam kanske den mest kända.
  Idag är Girón, som det heter på spanska, en stilla semesterort vid havet med ett museum över invasio-
nen. Innanför breder Zapataträsken ut sig, där många av de invaderande soldaterna fastnade. Idag är de
ett naturreservat med andra sevärdheter, men det är en annan historia!

Jan Åhman
Jag har tillsammans med min sambo gjort en bok med text och många bilder från Kubaresan i december 2013. Den kan beskådas
via min hemsida, www.janahman.se eller direkt hos www.blurb.com, sök på mitt namn!
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Pensionsutbildning
SEKO:s medlemmar ITP-P avdelning 1 
inbjuds till en tvådagars utbildning om 
våra pensioner. Vi kommer gå igenom 
det allmänna pensionssystemet och 
tjänstepensionen. I denna utbildning 
så har vi tillgång till en datasal 
viket kommer innebära att det finns 
möjlighet att själv logga in på de olika 
pensions-sidor vi behöver. Målet är att 
vi ska fövi ska fövi ska f rstå systemen och vilka val 
som kan göras. Utbildningen kommer 
att ske med stipendie från fön fön f rbundet. 
Det innebär att du tar ledigt utan lön 
och fåoch fåoch f r 101 kr i timmen skattefritt 
från SEKO.

MEDLEMSUTBILDNING  I PENSIONSFRÅGOR

Är du född 1981 eller senare?  Visste du att när du fyllt 25 år 
avsätterarbetsgivaren 4,5% av utbetald bruttomånadslön till ett 
tjänstepensionskonto i ditt namn? Det betyder till exempel att på 
en lön på 22220 kr/mån avsätts 1000 kr i månaden! Detta gäller 
även alla timavlönade! Vill du veta mera om hur du kan påverka 
hur ditt liv ska kunna bli den dag du går i pension? Anmäl dig då 
till utbildningen! 

Utbildningen som är på dagtid sker
den 5-6 maj på Årsta

Anmäl dig till: 

hans.adving@posten.se

Skriv pensionsutbildning i ämnesraden.

Vi behöver veta ditt namn, ålder, 
arbetsplats, telefon och hur vi når dig 
med e-mail eller post.

Det finns begränsat antal platser så det 
blir föblir föblir f rst till kvarn.

Frågor till Hans Adving tfn 0709801390  
eller till mailadressen ovan.

Välkomna/ 

Pensionsgruppen Stockholm

ITP-P  Avdelning 1 special



Gratis teater för medlemmar i Seko Klubb Årsta BT

DRAMATEN
Tredjeradenbiljetter på Stora scenen under Februari & Mars 2014
Seko Klubb Årsta PT har sex stycken ”Tredjeraden”-kort för teaterbesök 
på Dramatens Stora scen. Medlemmar kan beställa/hämta ut max två 
biljetter var per föreställning & dag.

BILJETTER FINNS TILL FÖLJANDE PJÄSER:

Rickard III
av Shakespeare

med Jonas Karlsson och Björn Granath
17/4, 18/4, 24/4

2/5, 3/5, 4/5, 10/5, 11/5, 24/5, 28/5 (endast tre biljetter!)

Mästaren & Margarita
av Michail Bulgakov

 med Elin Klinga och Jennie Silfverhjelm
15/4, 22/4

Sex platser/biljetter till varje föreställning, om inte annat anges.
För upplysningar & bokningar: Vänligen kontakta ditt Seko-om-
bud, Klubbexpeditionen, tel. 0104-365 322 Mohibul Ezdanikhan, 
tel 0104-365 394. Du kan också boka och hämta biljetterna genom 
att besöka klubbexpeditionen. Dina biljetter kan även skickas hem 
per post.

Klubb Årsta
Postterminal

Stockholms Postens 

IK (SPIK)

Öppen för dig som arbetar inom Posten 

i Stockholm. Föreningen har många 

idrottsaktiviteter på sitt program.

Medlemsavgift 150 kr/år.

Hemsida: www.spikinfo.se

Kontakt: Svante Olsson, Årsta Natt

•••

Stockholmspostens 

konstförening

Öppen för alla anställda inom Posten 

i Stockholm. Utställningslokaler på 

Tomteboda och Årsta.

Medlemsavgift 250 kr/år. Du sätter 

in minst 100 kr/mån på ett konto hos 

föreningen, som du sedan köper konst 

för.

Kontakt: PO Brandeker

tel. 072-923 83 32

Hemsida: www.postkonst.se

•••

Postens 

konstförening i 

Stockholm

Öppen för alla anställda i Posten. Vi 

ställer ut i Arken två gånger per år (maj 

och november) då konst lottas ut bland 

medlemmarna. 

Medlemsavgift 100 kr/kvartal.

Kontakt: Jens Morin,

tel 010-436 56 82

Hemsida på Postens Intranät.

•••

För biljetter i April se Sekos anslagstavlor.
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Tomtebodaklubben höll 
årsmöte på Lustikulla
Lördagen 22 februari höll tomteboda-
klubben årsmöte på konferenscenter Lus-
tikulla i Liljeholmen. En tillställning som 
drog till sig ett tjogtal medlemmar.

Eftersom klubben är inne på sista verk-
samhetsåret på Tomteboda så blev val och 
verksamhet inför kommande år därefter. 
För att få en vink av vad som väntas i Ro-
sersberg så var Zenita Bratt från Uppsalas 
terminalsektion med som mötesordföran-
de. Hon redogjorde för förutsättningarna 
hur en ny Rosersberg klubb ska kunna 
skapas av medlemmar från Stockholm 
och Uppsala.

De ändringar som som blev av val till sty-
relsen är relativt få:
Ny kassör Per-Arne Nyberg samt ny le-
damot Thomas Pettersson. Thomas blev 
sedan på styrelsens konstituering utsedd 

till sekreterare. Ny ersättare är Klas-Gö-
ran Borglund.

Klas-Göran är en gammal räv på Tom-
teboda. Anställd 1978. Har sysslat med 
allt som rör flygpost, värde, bilar och tåg. 
Han har stor erfarenhet av utbildningar 
och projektarbeten.

Styrelsen och alla medlemmar önskar 
honom välkommen och ser fram emot 
att arbeta tillsammans. Klas-Göran är 
förutom ersättare i klubbstyrelsen även 
skyddsombud på Flöde.

Fullständig lista på ledamöter och upp-
drag på samtliga förtroendevalda finns på 
klubbexpedtionen.

Ordförandebesök
För att spetsa till tillställningen på Lus-
tikulla så kom även SEKO avdelningens 
ordförande Alexander Lindholm på be-

sök. Han fann enligt egen utsago en väl 
fungerande facklig verksamhet, engage-
rade medlemmar och en facklig medve-
tenhet många klubbar skulle bara drömma 
om.

Han höll ett mycket engagerande tal 
om vikten att engagera sig fackligt, stå 
upp när det blir påhopp och allmänt mo-
tigt från arbetsgivare, media och politis-
ka beslutsfattare. En kort resumé om hur 
snacket går om tåg- och rälsunderhåll 
kryddade hans tal.

Vänsterpartibesök
Jenny Bengtsson från vänsterpartiet gjor-
de också ett framträdande. Hon kandi-
derar i kommande val och hade från sitt 
parti engagerande ställningstaganden om 
postpolitik och samhället i stort.

Hon drog igenom många intressanta 
erfarenheter från sitt fackliga arbete inom 
hotell och restaurang mm. Med sitt upp-
drag som ordförande HRF:s största av-
delning, Avd 02 Stockholm Gotland har 
Jenny sett och hört det mesta.

Efter mötet så intogs ett mycket välsmak-
ande middag innan sällskapet åtskiljdes i 
natten.

Klubbstyrelsen tackar alla medverkan-
de medlemmar och gäster för en lyckad 
lördag.

Text och foto: Peter Zetterman
Peter är klubbstyrelseledamot i 

Tomtebodaklubben

Engagerade medlemmar på årsmötet

Jenny Bengtsson (v)

Ordförande har ordet Klas-Göran Borglund, nyvald ersättare
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Affe agiterade på Tomteboda!
Den 15 april intog SEKO Tomteboda. 
Det ordnades en medlemsdag och Alf 
Mellström som är vår ordförande i SEKO 
Posten var med och höll en dialog med 
alla intresserade medlemmar.

Detta är ett led i SEKOs kampanj för att 
öka organisationsgraden och den fackliga 
aktiviteten över huvudtaget. Med i besö-
ket var även Rickard Brennius som med 
stor framgång stött SEKO medlemsvärv-
ning och inte minst medlemsvård.

För oss gamla stötar på Tomteboda kan 
det tyckas vara självklart att facket finns 
och är med i påverkan av arbetetsvillkor 

och terminalens drift. Det kan samman-
fattningsvis sägas att utan SEKO hade 
inte Tomteboda kunnat ha en såpass hög 
svansföring som terminalen nu har.

Däremot stundar nya tider och allvar  på 
Rosersberg. Ledningen är ett oprövat kort 
och vi kan räkna med en skakig resa om 
vissa inte inser att facket måste få vara 
med och att få ha inflytande.

Om vi ska ha framgång så säger t ex 
Affe att vi måste ha minst 80-85 % av de 
anställda på golvet med i SEKO. Då först 
kan vi verkligen lägga tryck bakom våra 
krav och förslag.

SEKO är och ska vara det ledande fack-
et inom Posten.

Vi tampas inte bara med andra fack utan 
även mot oorganiserade. Självfallet är det 
så att deltidare m fl inte prioriterar facket 
om det är en anställning de har som de 
egentligen inte tänker ha kvar. Uppsala 
har t ex många som kombinerar högsko-
lestudier med postarbete.

Men som vi skrivit om på annan plats i 
Facktuellt så är scheman och andra villkor 
mycket viktiga för att vi överhuvudtaget 
ska vilja och kunna arbeta på Rosersberg 
Postterminal.

Du som är medlem kan gärna hjälpa till i 
det vardagliga fackliga arbetet.

Tveka inte att kontakta SEKO-klubben 
om du har tips om nya medlemmar eller 
om du som läser detta är ”ickeseko” och 
vill ha övergång till vårt fack.

Peter Zetterman
Peter är klubbstyrelseledamot i 

Tomtebodaklubben

Medlemskryss – pensionsinformation 24 maj 2014
Klubben Tomteboda 631 bjuder alla sina medlemmar på en vårkryss 

med Viking Line.
Vi åker med Viking Grace till Mariehamn och tillbaka med Amorella 

samma dag.

Det är samma upplägg som tidigare år. 
Anmälan i förväg som är bindande. 

Båten går 07.45 och samling senast 07.00 på Viking Terminalen.

Vi bjuder på frukost utresan och buffé på resan hem.

Vi är tillbaka i Stockholm 18.35

Anmälan per epost sekotba@gmail.com eller kontakta klubbstyrelsen.
Anmälan snarast dock senast 18 maj.

Även personal från Rosersberg är välkomna.

Viking Lines villkor för resa gäller! 
Vi förbehåller oss rätten att ta ut avbokningsavgift vid frånvaro vid avgång.
Medtag legitimation. Var och en ansvarar för sitt bagage  och uppförande.

Välkommna!
För klubb Tomteboda: Joseph & Krzystof
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Notiser Rosersberg och Hallsberg

Det blev ett brev eller ett 
kort brev.....
Man kan ju vitsa till det. Välkomstbrevet 
blev ganska kort. Det vill säga de som ska 
till Roserberg fick ett hälsningskort. Med 
fina bilder på framsidan och sedan en text 
som måste tagit lång tid att producera. 
Känns ungefär som korrespondensen från 
fogden, P-bolaget eller skatterverket.

Men vad som egentligen gäller är fortfa-
rande i skrivande stund oklart för alla som 
väntar.

Var ska jag jobba ? När ska jag jobba ? 
Med vad ska jag jobba ?

Men kanske innan öppningsdags är det 
meddelat. Via kort,  brev eller anslag på 
kyrkporten ?

Hallsbergs spjutspetsteknik 
är dokumenterad
Under ett trevligt besök på Hallsberg nya 
terminal så förevisaes en hel del nya tek-
niklösningar.

Facktuellts reporter konstaterade 
att man tryggt använder beprövad 
1900-talsteknik.

Hur man än vrider och vänder på OCR 
och GLP så hamnar det i sorteringsfacken 

ändå....
Vidare så är postfördelningen och 

stämplingen tillbaka till rötterna

För den nyfikne kan det meddelas att vi-
deokodningsrummet vid besöket egentli-
gen var ett skoförråd. Där VIF skulle stå 
var det som ovan berättat manuell sorter-
ing. VIFarna stod därför rakt innanför en-
trén. Man undrar nyfiket hur möbleringen 
på Rosersberg ska sluta...

Peter Zetterman
Peter är klubbstyrelseledamot i 

Tomtebodaklubben

Tomtebodainformation

Videokodning
Posten har centralt beslutat om förläng-
ning av kodningspassens längd i video-
kodningen. 

Enligt det centrala beslutet skall norma-
larbetspasset i videokodning uppgå till 90 
minuter och normal kodningstid ska up-
pgå till 10 timmar i veckan. 

SEKO och skyddsorganisationen har 
accepterat att öka kodningspassens längd 
till 45 minuter från och med 31 mars. 

I de fall där en annan längd på passen be-
hövs för att fylla våra kodningstider an-
vänds fortfarande 30 minuters pass. 

En enkät kommer att delas ut till alla GLP 

kodare för att veta hur dessa upplever ar-
betet i dag och för att kunna se om och 
hur detta förändras när kodningspassen 
förlängs.

Lagledartillsättning
Vi har idag kommit överens om tillsätt-
ningen av lagledare på Tomteboda, vi tror 
inte att dessa namn kommer som någon 
överraskning men låter arbetsgivaren in-
formera om tillsättningen.

Truckproblem
Problem har förekommit med truckförare 
som kör igenom kunds arbetsområden, för 
att komma tillrätta med detta så kommer 
in/utfarten vid KSM mot plats 26 – 28 att 

blockeras mellan kl 7 till 21. Bilar som 
lossar gods till KSM under denna tidspe-
riod kommer att flyttas till plats 33 – 38 
(efter ”dansbanan”).

Lönerevision
Lönerevisionens löneökningar kommer 
att falla ut den 1 juni i år. SEKO planerar 
att börja löneförhandla under maj månad 
och att hålla medlemsmöten gällande re-
visionen under april månad. Vårt mål är 
än så länge att lönen ska betalas ut redan 
från junilönen.

Klubbstyrelsen genom Thomas P
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Brevterminalkonferens i Malmö den 2 - 3 april

Medlemsvärvning och 90 
minuter
Då gamla brevnätet upplöstes och medde-
landeregionerna infördes så försvann och 
de brevterminalkonferenser som var till 
för att förbereda samverkan och hölls ca 
två till fyra gånger om år. 

SEKO Posten ordnade en så kallad 
yrkeskonferens men ingen på brevter-
minalerna var nöjd med den. Därför så 
fortsatte klubbar och sektioner från brev-
terminalerna att träffas två gånger per år 
på konferenser som klubbar och sektioner 
ordnade själva. 

Vi har växlat ort på konferenserna för 
att också kunna göra studiebesök på våra 
arbetsplatser. Den 2:a april så gick tåget 
till Malmö kl. 07:21 för mig, Mohibul Ez-
dani Khan och Anita Segander. Vi skulle 
representera klubb Årsta. 

Det började kaotiskt för mig för jag 
hade glömt ställa om väckarklockan till 
sommartid så jag vaknade 06:45 och in-
såg att jag inte hinner till Centralstationen. 
Efter att ha sagt det till mina resekamrater 
så kollade jag snabbt vilka andra tåg som 
gick så jag fick en biljett med 09:21 tåget. 
Jag kom till konferensen på Best Western 
hotell i Jägersro Malmö nästan när den 
började. Mina resekamrater och de andra 
hade ägnat sig åt att äta lunch. Alla ter-
minaler utom Sundsvall och Tomteboda 
kunde komma denna gång.

Vi lyssnade på Johan Lindholm från 
SEKO Postens styrelse som pratade 
mycket om medlemsvärvning och att en 
av de viktigaste frågorna för oss fackliga 
på terminalerna är att försöka förhandla 
bort anställningar med låg procent. Det är 

inte attraktivt att vara med i en fackför-
ening om det inte går att få A-kassa för 
sin anställning och det krävs 20 timmar i 
veckan för det. 

SEKO Postens styrelse har bildat en 
medlemsvärvargrupp som åker runt i Sve-
rige främst dit det är låg anslutning till 
SEKO. Vi gick igenom anställningarna 
på våra lika terminaler och Malmö hade 
mest av de låga anställningarna. Årsta har 
nu Flexanställningarna som är låga. Det 
varken Malmö eller Årsta har är beman-
ningsföretag. De flesta andra terminaler 
hade få anställningar under 50 % men har 
istället bemanningsföretag i varierande 
grad.

Dag två pratade vi mycket om arbetsgi-
varens centrala beslut att inriktningen är 
videokodningspass på 90 minuter. Ingen 
terminal hade infört det fullt ut ännu men 
det testades på många terminaler. Vi an-
såg att SEKO centralt borde ha reserverat 
sig men de gjorde inte det för arbetsgiva-
ren hotade att lägga ut videokodningen till 
Filippinerna. 

Det är märkligt att ett statligt företag 
hotar med att lägga ut delar av produk-
tionen till ett låglöneland för att kunna 
försämra arbetsmiljön. Vi får verkligen 
hoppas på en annan regering i höst så det 
blir ett annat tryck på Postens ledning. 

Nuvarande regering har gjort mycket 
för att försämra arbetsmiljön på våra ar-
betsplatser. De stöder bl.a. ett EU förlag 
om att företag med upp till 250 anställda 
ska kunna undantas från krav på en bra 
arbetsmiljö. 

Med en sådan regering är det inte kon-
stigt att Postens ledning vågar hota med 
att lägga ut delar av produktionen till Fi-
lippinerna men väldigt skamligt. 

Skäms Peter Brännström och alla andra 
som hotar på det här viset för att kunna 
försämra arbetsmiljön. Vi på konferensen 
är överens om att vi måste jobba hårt med 
de lokala förutsättningarna som finns på 
varje terminal för att helst undvika och 
om det inte går minimera videokodnings-
pass på 90 minuter.

Vi avslutar konferensen med att prata om 
hur vi anser att SEKO Postens styrelse 
ska ordna en förankringsorganisation nu 
när alla terminaler är utbrutna ur regioner-
na och har en Sverige chef. 

SEKO Postens styrelse har utsett Ulrika 
Nilsson och Joakim Carlsson i styrelsen 
till att samverka gentemot Sverigechefen 
för terminalerna Björn Olsson. Ann-Caro-
line Jönsson är utsedd till HSO i samver-
kansgruppen. Undertecknad får i uppdrag 
att skicka ut ett förslag på förankringsor-
ganisation till alla klubbar och sektioner 
på brevterminalerna. 

Dagen avlutades med lite väl en timmes 
väntan på tåget som jag, Anita och Mohi-
bul spenderade i solskenet på Lilla torg i 
Malmö.

Åke Anevad
Åke är medlem i Facktuelltredaktionen 

och ledamot av klubbstyrelsen
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GALA FÖR GREKLAND

JENNY WRANGBORG, MIKAEL WIEHE OCH ALE MÖLLER, ARJA SAIJONMAA MED ORKESTER, NIKE &
RÖDA ORKESTERN, DROR FEILER MED BAND, TAXIMI, ORFEAS-KÖREN, STEFAN SUNDSTRÖM, ZARDOS,
MARCELO CORTES OCH BEATRIZ PIÑEDA, JAN HAMMARLUND, ALEXANDRA PASCALIDOU, TOMAS BOLME
OCH KAJSA EKIS EKMAN.

LÖRDAGEN DEN 3 MAJ KLOCKAN 15.00-22.00 PÅ ÅSÖ GYMNASIUM [T-SKANSTULL].

BILJETTER, 100 KRONOR, KAFE 44 [TJÄRHOVSGATAN 46], BENGANS [DROTTNINGGATAN 20],
BENGANS [ÖSTGÖTAGATAN 53] ELLER VIA SOLIDARITETSGALAN@NATVERKETFORGREKLAND.SE.
BILJETTKASSAN PÅ ÅSÖ GYMNASIUM ÄR ÖPPEN FRÅN KLOCKAN 13.00 LÖRDAGEN DEN 3 MAJ.

ARRANGÖR: NÄTVERKET FÖR GREKLAND [WWW.NATVERKETFORGREKLAND.SE]

FOTO: JOAKIM MATHIASSON

  [TACK FÖR TRYCKET ALLOFFSET]


