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utdelning och Sortering slas isar 

En terminalregion i Stocichoim 
Forhandl ingarna om den n y a regionindel-

-ningen i Stockholm a r avslutade. S F god-
li^ande den nya organisationen medan S T 
reserverade sig och S A C O lamnade en k r i -
tisk protokollsanteckning. Facktuellt ater-

^ger S F : s officiella information om fbrhand-
xingarna. 

"Fran 1 j u l i andras regionindelningen inom Affar-
somrade Brev i Stockholm. De tre sorteringstermi-
nalema Tomteboda, Klara och Arsta fors samman 
i en terminalregion. 

1 de tre geografiska regionerna Norra, City och 
Sodra ligger utdelningsverksamheten kvar som 
tidigare. 

Chafer for de totalt fyra regionerna i Stockholm 
blir: 
• Terminal A l f Friman 
• Utdelning Norra Anders Ohlander 
• Utdelning City Bjorn Backlund 
• Utdelning Sodra Peter Brannstrom 

Omvand brevbaring 
i Sid 4 - 5 

I samband med att de nya regionerna organiseras 
skall administrationen bantas, for terminalregio-
nen skall den vid utgangen av 1996 vara hogst 5 
% av totala antalet anstallda (idag i genomsnitt 
6,4 % ) och for Utdelning 3 % (idag 3,6 % ) 

F o r h a n d l i n g s d e l e g a t i o n 
SF kommer att delta i och nara folja uppbyggna-
den av de nya regionerna genom sarskih utsedda 
representanter: 

Brodde Zetterlund fran avdelningen tillsam-
mans med P-0 Brandeker (Klara), Anders Viks-
ten (Arsta) och Peter Andersson (Tomteboda) 
bevakar Terminalregionen. Mot de geografiska 
utdelningsregionema ar det Goran Larsson i 
Norra, P-0 Fdllman i City och Soren Akerstrom 
i Sodra. 

Fortsattning sid 2: Terminalregion 

verksamhetsberattelse 
Sid 7 

Regionlclubbeiis arsmote 15 mars 
Katasalen, ABF-huset, Sveavagen • Servering fran kl. 
16.30 i restaurang Cirkeln. Regionklubben bjuder pa 
mat och dryck • Pa dagordningen: • Arsmotesf drhand-
lingar • Christer Rydh fran avdelningsstyrelsen informe
rar om aktuella utdelningsf ragor, avtalsrdrelsen och 
bonusforhandlingama • Peter Andersson informerar 
om sorterings vision -97 - vad hander nu? • DBS! am du 
vili ata middag maste du anmala dig till din lokala klubb 
senast den 13 mars! 
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FACKTUELLT 2/1995 Sortering 

En terminalregion 
Forts fran forsta sidan. 

SF har framfort fbljande yrkande som 
bifallits av Posten och lagts som bilaga 
ti l l forhandlingsprotokoUet: 

• Den nya regionorganisationen skall 
mojliggora en integrering av arbetsupp-
gifter mellan sortering och utdebiing. 

• Personalfragoma skall bedrivas sa-
mordnat mellan de nya regionerna for att 
undvika overtalighet t ex vid genomfo-
randet av nya Brevnatet. 

• En platt organisation skall efterstra-
vas. Ovanfor laget som ar utgangspunkten 
skall endast produktionsomradet (enhe-
ten) och regionen finnas. 

• Administrationen skall minska. Sa-
mordning skall ske av resursema. 

• Vision 97 i Tomteboda och Arsta 
2000 i Arsta, som ar projekt som formar 
arbetsorganisationen, skall fullfoljas." 

• •• 
Sa langt den officiella kommentaren fran 
Statsanstalldas Forbund. 

Har en personlig kommentar fran redak-
toren. 

Det viktigaste i overenskommelsen ar de 
sista radema. Enligt dessa skall Vision 97 
- det projekt som avgor hur Tomteboda 
skall organiseras i det nya brevnatet -
fuUfdljas. Vi far hoppas att denna skriv-
ning haller nar de avgorande besluten ska 

I Brevnat -94 
SF:s informationsmottagare centralt 
rapporterar emellanat om den infor-

1 mation de far fran ledningen for Brev-
I natsprojektet. Har ett axplock ur den 
I senaste (950214) rapporten 

I • Maskinerna 
i Tva KSM (klumpsorteringsmaskiner) 
i har bestallts fran det italienska foretaget 
i CML. Det ar likadan system som idag 
i finns pa Arsta. 

I •Jarnvagsposten 
Etapp 1 (92-02-05) av overforingspla-

nen av 85.000 forsandelser har fungerat 
bra. 

tas senare i var. Det kan ocksa namnas att 
Par Stridsberg t i l l slut fatt kvarsta som 
projektsamordnare for Vision 97 pa Tom
teboda. 

Ytl igt och forljuget 
I ovrigt ar det dokument som ligger t i l l 

grund for beslutet, bade ytligt - vilket ST 
papekar i sin reservation - och forljuget, 
skulle jag vilja tillagga. Dar pastis bl a att 
en massa saker ska underlattas nar man 
skapar fyra regioner istallet for tre, slar 
isar Utdelning och Terminal och dess
utom for in alia de tre stora terminalema 
i Stockholm under en hatt. Visserligen 
ligger Klara inom synhall fran Tomteboda 
och rent teoretiskt tar det bara tjugo minu
ter att ga strackan mellan terminalema. 
Men den som i likhet med undertecknad 
riskerat livet genom att forsoka ga fagel-
vagen, dvs langs Klarastrandsleden, vet 
att avstandet ar langre an vad det vid en 
ytlig betraktelse kan tyckas vara. Och hur 
man an vrider och vander pa saken sa ar 
det langre till Klara - dar den nye region-
chefen sitter - an ti l l K-huset. 

Det ironiska ar att bade arbetsgivaren 
och facket pratar mycket om plattare 
organisation - samtidigt som det pa bada 
sidor skapas fler nivaer och langre och 
krokigare beslutsvagar! 

Jan Ahman 

• Flyg - Arlanda 
Det har hant en hel del den senaste ma-

naden nar det galler Arlanda. Posten ar 
bortmotade fran nuvarande omlastnings-
plats. Tomtaltemativet ar nu soderut 
bakom Terminal 2. Det froliga ar att det 
blir provisoriska lokaler i vantan pa ny-
bygge. Utrikes kommer att vara kvar tills 
vidare i nuvarande lokaler. Samlokalise-
ring blir nog inte aktuell forran ett nytt 
hus byggs nagonstans dar inga land-
ningsbanor ar i vagen. 
Anbudsforfragan har gatt ut till 60 flyg-

bolag i Europa om transport av post 
inom Sverige. 

• underhailsprojektet 
Besparingspotentialen ar hog har det 

visat sig redan i inledningsskedet. Det 
finns pengar att hamta bara genom en 

Brevnat 94 
• Nya ladan 

Vecka 11 kommer en leverans av 
de forsta 1000 ISdorna. 700 av \k-
dorna skall testas mellan termina
lema i Styockholm samt utdeinings-
kontoret Sth 17. (L&dan som nu 
borjar tillverkas ar i stort sett sam-
ma som den vita, tunna lada som 
demonstrerats pS terminalema. 
Hantagen bar visserligen justerats 
nagot, men ar i stort lika d^liga som 
pa provlidan./JA) 

En provserie av ISdvagnen ska 
ocksa testas. 

Den 1 oktober ska skifte ske av 
ladvagn, l§da och brevbehSllare. 

• Eiconomisk uppfdijning 
Det har uppstMt ett problem nSr 

^ det galler att fS fram ratt uppfSlj-
I ningsunderlag trkn regionerna. 

Detta gor att det hittills varit svSrt 
I att fram rStta besparingssiffror. 

• Matpunktsprojektet 
Ett viktigt projekt for terminalema 

d& det kommer att vara harifrdn 
man skall erhSlIa produktionsersatt-
ning. Det ar viktigt att man mSter 
pa samma stMlIe i terminalema. 

samordning av reserv'delslagret. Arbetet 
gar vidare. 

• EPP - Elektronisk post 
Volymutvecklingen presenterades. 93,5 

miljoner forsandelser har tillkommit un- j 
der 1994. (Om tidigare uppgifter stam
mer hade i sa fall E-posten - alia noder 
sammanraknade - 178,5 milj forsandel- \ 
ser under 1994 = 708.000 i dagmedeltal; i 
Tomteboda och Taby hade 1994, som | 
jamforelse, ett dagmedeltal pa ca 1,7 
milj inkl kundsorterat/jA) Under upp-
byggnaden av nodema kommer det or- : 
ganisatoriska ansvaret att ligga under e- I 
Post.Rekryteringen till e-Postjobben \ 
kommer att ske via chefen for e-Post. ' 
Enligt vart formenande bor samordning \ 
ske med respektive terminal. 



FACKTUELLT 2/1995 Utdelning 

Tugger testas I Bromma 
Rationalisering eller rehabilitering? 
• Ti l l utdelningen i Bromma har 
det kommit ett nytt fordon, en el-
moped som kallas Tugger. 

Detta fordon far framforas overallt 
dar mopeder far koras, alltsa aven pa 
de fiesta cykelbanor. T i l l Bromma 
kom det som ett redskap for rehabili
tering. V i har ett par brevbarare som 

^ av olika anledningar har ont i ryggen, 
mopeden skulle gora att dessa skulle 
kunna fortsatta i brevbaring i stallet 
for att behova ga sjukskrivna eller 
bara ga inne. Men arbetsgivaren ser i 
Tuggem en mojlighet att kunna ratio-
nalisera i brevbaringen genom moto-
risering, det skulle alltsa ga snabbare 
att dela ut posten. Det basta vore fors-
tas om dessa bada effekter kunde 
kombineras. 

Tidsvinsten 
Erfarenhetema efter ca tre manader 

visar inte pa nagra storre rationali-
seingseffekter. Sjalva utdelningen tar 
pa det distrikt, dar anvandaren som 
mopeden koptes in t i l l gar, inte korta-
re t id an forut, mojligen gar transpor-
ten t i l l och fran nagot snabbare, och 

^ att man slipper aka t i l l buntlador kan 
innebara en viss tidsvinst. Tidsvinsten 
ar dock inte storre an maximalt 15 
minuter per dag. Denna tidsvinst ats 

^ dock upp av att mopeden maste un-
derhallas en gang i veckan vi lket tar 
ca en timma och en gang i manaden 
skall batteriema gas igenom vilket tar 
ca tre timmar. Pa nagra andra omra-
den dar man har provat att dela ut 
post fran Tugger har det tagit langre 
t id att dela ut posten an nar man an-
vander cykel. 

ingen uppvarmning 
Nar det galler rehabiliteringsdelen sa 

har de brevbarare som anvant Tug-
gem sagt att det kanns battre i ryggen 
efter att man borjat anvanda den. 
Dock har den maskin som leverera-
des t i l l Bromma en mekanisk hand-
broms som ar ganska jobbig att dra at 

vilket innebar en stor risk for nya for-
slitningsskador eftersom brevbararen 
maste anvanda handbromsen over 200 
ganger varje dag. Aven att man maste 
kliva i och ur mopeden v id de fiesta 
stopp kan innebara arbetsmiljorisker, 
den ar dock lattare att kl iva i och ur 
an Oplama. Man maste aven tanka pa 
kladseln nar man kor Tugger eftersom 
den inte pa nagot satt ar uppvarmd, 
den har bara regnskydd. 

Anstallas fler 
Sammanfattningsvis kan man saga 

att Tuggem inte ger nagra rationalise-
ringsvinster, tvartom i en del fall 
skulle ett inforande kunna innebara 
att det behover anstallas fler personer. 
Nar det galler rehabilitering fmns det 
vissa vinster att hamta hem. Men 
maskinen ar inte fardigutvecklad, 
t.ex. maste den mekaniska handbrom
sen kompletteras med en mag-
netbroms. 

Om det nu ar nagra som planerar att 
skaffa en sadan har elmoped t i l l sin 
arbetsplats sa skall man tanka pa att 
den ar ganska dyr, nastan 100.000 kr. 
Vidare maste de som skall kora 
maskinen och serva den fa en speciell 
utbildning eftersom den inte liknar 
nagot annat fordon. 

Ansvarsfragan 
Forsakrings- och ansvarsfragan ar 

ocksa en bit som maste utredas, vem 
bar ansvaret om Tuggem ar inblandad 
i en olycka? 

Garageringen och uppladdning av 
batteriema ar aven de problem som 
maste losas, batteriema laddas inte 
om det ar lagre temperatur an plus 8 
grader. Arbetsmiljoproblemen kring 
Tuggern maste aven tas i beaktande, 
kommer det att uppsta nagra nya 
problem och hur skall v i i sa fall losa 
dessa? Sist men inte minst hur ser 
serviceavtalet ut, fmns det reservde-
lar, vem skall reparera maskinen, kan 
smarre reparationer utforas av egen 

personal osv? Forhoppningsvis har 
man svaret pa dessa fragor klara in-
nan man koper in apparaten. 

Lennart Karlsson/Bromma 

Till Klubb-
styrelserna 
Som klubbansvarig pa 
regionklubben behover 
jag en del uppgifter for att 
ha alia register uppdatera-
de. 

Skicka in namnuppglfter 
pa styrelsen, kontaktom-
bud, skyddsombud, reps-
kapsiedamoter och ovriga 
fdrtroendevalda snarast 
efter arsmotena.. 

Med vanlig halsning 

Berit Bingert 

Facktuellt 2/1995 

Facktuellt ges ut av 
S F Regionklubb Norra 
173 00 TOMTEBODA 
Tel: 781 75 80 

Red: Jan Ahman 
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Posten fore 13.00 

En del hinner, andra inte 
Problem i starten for omvanda brevbaringen 
• Den omvanda brevbaringen har nu 
genomforts v id de fiesta kontor inom 
regionen. Den sammanstallning som 
Facktuellt gjort visar pa en splittrad 
bild. Vissa kontor hinner fa ut Posten 
fore 13.00 och darefter sortera upp 
ekonomiposten inom ordinarie arbets-
t id . Andra har svart att klara badade-
ra. Pa de kontor dar man har problem 
ar orsaken ofta att distrikten/lagens 
arbetsuppgifter ar for stora. I Upp-
lands Vasby, t ex, reserverade sig 
facket mot just detta v id den senaste 
omlaggningen. Nagonting som ar
betsgivaren hittills vagrat att ratta t i l l . 
Typiskt nog v i l l man nu istallet ratio-

nalisera ytterligare pa de kontor (t ex 
Vall ingby och Vaxholm) som klarar 
malet Posten fore 13.00 och den om
vanda brevbaringen! 

S t o r a v a r i a t i o n e r 
Ett grundlaggande problem ar de 

stora volymvariationerna numera. 
Sillnaden mellan "bra" dagar och 
tunga dagar har snarare okat under 
senare ar, t i l l stor del beroende pa 
gruppreklamen. Hur det ska losas ar 
annu en oppen fraga; nagra konstruk-
tiva forslag har inte presenterats. Re-
gionalt talas det om att man kanske 
inte ska se 13.00 som ett absolut tal 

medan Borge Osterholm pratar om 
sanktioner mot dem som inte klarar 
det. Som vanligt springer post-
ledningen fran den ena ytterligheten 
t i l l den andra. Forst genomforde de 
ett systemskifte i brevbaringen over 
en natt, med de negativa konskvenser 
for servicen som det ledde t i l l . Daref
ter, nar kundema klagat tillrackligt, 
rusar de at andra hallet och lovar na
got som ar nastan omojligt att halla, 
utan omfattande ingrepp i organisa
tionen. 

Fortsattning foljer. 

/JA-AD 

Kontor Startade Posten ute fore 13.00 Efterarbete klart fore sluttid? 

Bromma 17/10 Enstaka klara till 13.00 Hinner inte, regelbunden 6t 

Danderyd 1/11 Svart hinna klarttill 13.00 Svart hinna, overtid 

Ekerd 17/10 Klara till 13.00 Hinner med efterarbetet 

Hasselby 1/2 Klara i tid Hinner med efterarbetet 

Jarfalla 9/1 Normalt fiesta klara till 13.00 Hinner det mesta 

Marsta Uppgifter saknas 

Norrtalje Uppgifter saknas 

Sollentuna 7/2 Normalt svart hinna klart Hinner, utom grm 

Solna ej borjat an 

Spanga 1/11 Normalt klara till 13.00 Hinner med efterarbetet 

Sundbyberg 1/2 Normalt svart hinna klart Hinner sort 1, ev block, rest 6t 

Taby 1/2 Hinner bra dagar, annars sv i r t Se foregaende 

Upplands Vasby 1/11 Hinner 50% av dagarna, 25% blan-
dat, 25% fa klara. 

Hinner sallan, mycket ot 

Vallentuna Normalt klara i tid Hinner med efterarbetet 

Vaxholm 17/10 Normalt klara till 13.00 Hinner med efterarbetet 

Vallingby 1/2 Normalt klara till 13.00 Hinner med efterarbetet 

Akersberga 2/1 Normalt 50% klara till 13.00 Hinner sort 1, resten svart, mycket 6t 
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FACKTUELLT 2/1995 Arbetsmiljo 

Samre ersattning vid arbetsskada 
Den skadade maste bevisa att arbetsgivaren har varit vallande 

Ersattningar pa grund av arbetsskada regleras for 
var del i PersonskadeavtaleU Avtalet har nu, som 
det sa vackert heter, anpassats till de avtal som 
galler for de fiesta pa arbetsmarknaden i ovrigt I 
klartext innebar det forsamringar. Tillsammans 
med de nya regler som infordes den 1 juli 1993 har 
vi nu backat ett par decennier vad det galler er
sattningar vid arbetsskada - vare sig det galler 
oclycksfall eller sjukdom. Lasse Lovlie, huvuds-
kyddsombud i var region, beskriver i den har arti-
keln de viktigaste andringarna. 

kDmmer i post-
behallare. Du har 
inte fatt nagon 
instruktion, ej 
heller nagon in
formation om ris-
kema med detta 
arbete som det 
star i lagen att du 
skall fa. Om du nu 
drabbas av en 
olycka sa ar det 
att betrakta som 

ga med pa battre avtal. 

Lars Lovlie 

• For att fa full ersattning vid inkomst-
forlust pa grund av arbetsolycka, 
maste det kunna visas att arbetsgivaren 
har varit vallande. Om denne inte 
raknas som vallande sa kan man fa 
ersattning med 10 procent fran 91:a 
dagen och 20 procent fran och med 
366:e dagen (= 90 procent i ersattning). 
Om daremot arbetsgivaren raknas som 
vallande sa far man 100 procent fran 
och med forsta dagen (aven karens-
dagen), under fbrutsattning att man har 

^ varit sjukskriven minst 14 dagar. Er
sattning for sveda och vark respektive 
lyte och men samt kostnader far man 
som tidigare, under forutsattning att 
man varit sjukskriven minst 14 dagar. 

vad betyder vallande? 
Vad betyder da det har med vallan

de? Sa har star det: Om den skadade 
visar att en skada har vallats i tjansten 
av arbetsgivaren genom vardsloshet 
enligt skadestandslagen ar den skadade 
berattigad t i l l ersattning for inkomst-
fbrlust enligt samma lag. Man maste 
alltsa sjalv visa att arbetsgivaren har 
varit vallande. 

Vallande kan exempelvis vara att 
arbetsgivaren inte har gjort det han 
horde efter vad som star i arbets-
miljolagen, eller i Arbetar-
skyddsstyrelsen fbrfattningssamling. 

Ett exempel: Du har b l iv i t placerad 
pa bryggan for att ta mot post som 

ett fall av vallande. 

Arbetsskadeanmalan 
Viktigt! Det ar mycket vikt igt att 

arbetsskadeanmalan blir sa bra i fy l ld 
sa att man av den kan utlasa om det ar 
ett fall av vallande. Ta hjalp av skydd 
sombudet nar anmalan skall fyllas i l ! 
Om du drabbas av ett olycksfall och 
v i l l prova "vallande", sa vand dig t i l l 
Skyddsombudet eller t i l l Huvudskydd-
sombudet som kan hjalpa dig att fa det 
provat. Dom kan ocksa gora koppling-
en t i l l lagen som kan visa om arbetsgi
varen varit fbrsumlig. 

Culpanamnd 
I samband med vallandeprovning sa 

skickar A M F ut en blankett som kan 
vara ganska knolig att fylla i . Ta hjalp 
av Skyddsombudet eller Huvudskydd-
sombudet. Det ar mycket viktigt att det 
blir ratt ifyl l t for att du skall kunna fa 
nagon ersattning. 

Provningen sker sedan av A M F i en 
sa kallad culpanamnd dar det sitter tre 
hovrattsjurister som mest troligt inte 
har nagon som heist aning om dina 
arbetsforhallanden. 

Hjalp av facket 
Om beslutet trots en bra ifyl ld anma

lan blir negativt, sa kan du fa hjalp av 
facket att driva fragan juridiskt. L O -
rattskydd v i l l gama ha fall att driva for 
att pa sikt kunna fa arbetsgivaren att 

Ersattningama vid arbetsskada beskrivs utforli-
gare i Regionklubbens lathund, Ersattning vid 
sjukdom, arbetsskada, mm. Den har nyligen 
skickats ut till klubbama i en reviderad uppla-
ga. 

Bonus 
"Ruttna 
morotter" 
Bonusforhandlingama tycks ha 
gatt t sta. I vart fall har inget 
avtal annu undertecknats. 

Samtidigt borjar protesterna 
mot det tankta avtalet komma. 
F r i n Regionklubb City kommer 
ett uttalande dar man s3ger "ett 
klart nej till bonus". Man pape
kar att bara tre procent av de 
tlllfrSgade I S F : s loneradslag 
vllle ha bonus. "Vi tanker Inte 
acceptera ett system som for-
ser OSS med ailmosor efter led-
ningens behag", skriver man 
Ukn City. 

"Ingen resultatbonus utan 
hogre fasta loner och fler an
stallda istallet" kraver Region
klubb Sodra 1 ett uttalande. 
"Ruttna morotter" kallar de 
foislaget. "Bonusen stjal fran 
utrymmet till fasta lonehoj-
ningar", konstaterar de. 

Pli Are;tatermlnalen har man 
fort omfattande diskussioner I 
lagen om resultatbonus. "Det 
slutade i consensus. Nagon 
sSdan vill man inte ha", skriver 
de. 

Vad tycker vi i Stockholm Nor
ra?] 

/JA 
Arbetsgivarens resp SF:s forslag 
redovisades i Facktuellt 1/1995. 
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Bromma pa vag mot Posten fore 13.00? 

Fyra manader med omvand brevbaring 
- For OSS pa Bromma kom den 
omvanda brevbaringen att lia en 
hel del positiva effekter men den 
har inte lost alia problem. 

Sa sammanfattar Lennart K a r l s 
son, klubbordforande i Bromma, i 
den har artikein erfarenhetema 
fran ett av de kontor som var forst 
ut med reformen. Den nyordning, 
som senast i maj i ar sliall garan-
tera att kunderna - aterigen - far 
posten fore 13.00! 

Den 17 oktober 1994 infordes omvand 
brevbaring pa Bromma. For oss pa Brom
ma kom den omvanda brevbaringen att ha 
en hel del positiva effekter men den har 
inte lost alia problem. Brommas stora 
problem har alltsedan 70-talet varit att vi 

For OSS pa Bromma kom den 
omvanda brevbaringen att ha en 
hel del positiva effekter, men den 
har inte lost alia problem. 

inte med befintliga resurser hunnit fa ut 
posten i tid, och att det darmed har uppstatt 
en stor mangd overtid som manga 
numera kanner sig mer eller mindre 
tvingade att utfora, eftersom brev-
barama inte har velat avbr\ta turen 
for att ga hem. Omvanda brevbaring
en har inte inneburit en minskning av 
overtiden pa nagot markbart satt,utan 
vi har flyttat overtidsarbetet fran att 
ha varit i huvudsak turarbete t i l l att 
omfatta sortering. Det omvanda inne
bar ju att vi far en stor del av posten, 
ca 30% av den totala postmangden 
(alltihop B-post), klockan kvart over 
tolv. Det ar denna post som sorteras 
av personalen under eftermiddagen. 
Den posten skall vara uppkastad pa 
distrikten innan arbetet for dagen kan 
raknas som avslutat. Detta innebar att 
man pa morgonen dagen efter startar 
med mycket post redan fardiguppkas-
tad. Detta gor att sorteringen gar 
mycket snabbare nu pa morgonen an 
forut. V i far upp posten snabbare i 

vara hyllor och kan borja stalla tidigare. 
Allt detta innebar att vi sa smaningom ock
sa ar klara med turarbetet tidigare an fomt. 
Dock ar vi i Bromma mycket langt ifran att 
fa ut all post t i l l klockan 13 00! 

Dock ar vi i Bromma mycket 
langt ifran att fa ut all post till 
klockan 13 00! 

Den overtid som nu uppstar upplevs for 
manga pa ett belt annat satt an tidigare som 
frivillig. Eftersom de fiesta nu ar klara med 
turen, kan man ga hem utan daligt samvete 
for att man tvingar nagon av arbetskamra-
terna ti l l ett langre turarbete eller att fru 
Andersson inte far sin post idag. Arbetet 
pa overtid kanns ocksa lattare for de som 
starmar kvar, eftersom man nu ar inne och 
jobbar tillsammans med sina arbetskamra-
ter istallet for att vara ute i morkret alldeles 
ensam. Det ar aven en battre overtid att 
vara inne och sortera eftersom man nu har 
tillgang till telefon sa att man kan kontakta 
familj, dagis eller vanner om att man job-
bar over. Att vara inne och arbeta har ock
sa den fordelen att man har tillgang till 
toalett, dusch och en mojlighet att fa na
gonting i sig. Andra fordelar med den 

omvanda brevbaringen ar att man hinner 
prata mera med sina arbetskamrater pa 
eftermiddagen om vad som har hant under 
dagen pa daren; man mar batfi-e eftersom 
rastema och pausema plockas ut; den tra-
kiga och ensidiga sorteringen blir lattare 
eftersom den delas upp pa tva tillfallen 
under dagen med andra arbetsmoment-
emellan. Sakerheten for den enskilde brev 
bararen okar ocksa eftersom det fmns en 
viss kontroll over att alia har kommit t i l l -
baks, sa att man vet att det inte har intraffat 
nagot pa turen. 

Men det hela ar inte bara guld och grona 
skogar. Nagra brevbarare upplever det 

For de fiesta har i Bromma inne
bar denna nya ordning att man 
mycket battre kan fdrutsdga nar 
man kommer hem fran arbetet. 
Det kunde man tidigare inte saga 
mycket om, nar man gick hemi-
frdn pa morgonen! 

forstas som att de far gora mer, eftersom 
de ar " snabbare" an andra. Men dagens' 
rattvisa fmns i att alia slutar samtidigt. 

Lunchrastens forlaggning var det 
ocksa en del diskussioner omkring, 
innan vi enades om att alia fick ta 
den nar som heist under dagen utom 
under den sista halvtimmen. 

Den enskilde brevbararen kan ju inte 
ga hem tidigare nar denne ar klar, 
men hela kontoret kan ibland ga hem 
lite tidigare nar det inte ar sa mycket 
post. For nagra ar det lite jobbigt att 
man inte bara har sig sjalv att tanka 
pa, utan att man maste ta hansyn till 
sina arbetskamrater, men for de fies
ta har i Bromma innebar deima nya 
ordning att man mycket battre kan 
fomtsaga nar man kommer hem fran 
arbetet. Det kunde man tidigare inte 
saga mycket om, nar man gick hemi-
fran pa morgonen! 

Lennart Karlsson ar brevbarare och ordforande 
I Brommaklubben. 

Lennart Karlsson 
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as ordforande. 

Sorteringsutskott 
Peter Anderson sammankallande, Erhan Gomiic, Iza-

belle Westin och Jan Ahman. Utskottet har kallat 
sorteringsklubbamas ordforande t i l l mote ungefar 2 
ganger per manad. 

Lattgods 
Har skotts av Brodde i direktkontakt med Paketklub-

ben. 

R E V I S O R E R 

Ordinarie revisorer har varit Riita Eklund och Mats 
Edstrom. Ersattare har varit Peter Hil lman och Tho
mas Engstrom. 

V A L B E R E D N I N G 

Larz Gronberg sammankallande, Lars Lomm och 
Robert Zetterlind. 

R E P R E S E N T A T I O N I N O M S F 

Avd 3001:s styrelse m.m 
Brodde Zetterlund ar suppieant i avdelningsstyrelsen 

och har tjanstgjort i avdelningsstyrelsen fran och med 
nar Gunnar Gudmundsson lamnade avdelningen (1/9-
94). Gun Jansson ar revisor i avdelningen. I avdelning-
ens strategigrupp som omfattat regionklubbsordforan-
dena ingar Goran Larsson. I avdelningens utdelning-
sutskott ingar Gun Jansson och A l f Duroj. i avdelning
ens sorteringsutskott ingar Jan Ahman och Izabelle 
Westin. I avdelningens studieutskott ingar Berit Bing
ert. 

Avd 3001 :s representantskap 
Ordinarie: G5ran Larsson, Brodde Zetterlund, Jan 

Ahman, Lars Lovlie och Izabelle Westin Ersattare: 
Peter Andersson, Maria Hellstrom, Eva Eriksson, Ire
ne Akerman och Rene Sjoberg. 

SF-distriktets representantskap 

Styrelsen faststallde v id sitt sammantrade 28/4 ett 
arbetsfordelningsdokument som redovisar styrelsens 
interna arbetsfordelning. 

Utdelningsutskott 
A l f Duroj. sammankallande, Gun Jansson och nar sa 

ar mojligt Goran Larsson samt Berit Bingert. Utskottet 
har kontinuerligt under aret kallat utdelningsklubbar-

Ordforande Goran Larsson 

1:e vice ordforande Erhan Gomuc 

2:e vice ordforande Brodde Zetterlund 

Kassor Gun Jansson 

Selireterare/stud. org Berit Bingert 

Vice sel^reterare Jan Ahman 

Ledamot Izabelle Westin 

It Alf Duroj 

If Peter Andersson 

Suppieant Maria Hellstrom 

ti Berit Larsson 

Lennart Karlsson 

It Marek Jaroczek 

II Irene Akerman 

Forsta och andra suppieant har kontinuerligt kallats t i l l 
Regionklubbens sammantraden. Nar forsta supplean-
ten tog tjanstledigt for studier har v i overgatt t i l l att 
kalla andra och tredje suppleanten. HSO Lars Lovlie 
och i forekommande fall ersattare Rene Sjoberg har 
regelbundet deltagit i styrelsens arbete. 
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Arbetsplatsklubbar Sth Norra 

Klubb Ordforande Sekreterare Kassor 

Bromma Lennart Karlsson Stig Johansson Kerstin Karlsson 

Danderyd Jorgen Rockas Eva Ahl 

Ekero Berit Bingert Peter Larsson Birgitta Neveling 

Jarfalla Ingvar Eriksson Randi Hjortnas Ove Nilsson 

Kista Jonas Steise Susanne Nejdebrant Fekreyesus Yohannes 

Kungsangen-Bro Sture Eriksson Kristina Ahlfeldt Ulla Keto 

Marsta Vilande 

Norrtalje Mikael Andersson Gina Jonsson Eriing Torner 

Sollentuna Olof Eklund Peter Lindberg Elisabeth Eilers 

Solna Lars Lomm Mikael Strom Thomas Engstrom 

Spanga Carin Farggren Peter Nyman Maria Gustavsson 

Sundbyberg Alf Duroj Agneta Vinghed Gert Svensson 

Taby Christian Garmstedt Stefan Franzen Jan Ahman 

Upplands Vasby Sven Hedman Lennart Aseiid 

Vallentuna Rolf Zackrisson Stig Andersson Thomas Stenqvist 

Vaxholm Bengt Sandeli Goran Skogesjo Eva Maimberg 

Vallingby Hans Rosen Mikael Lejdeby Lars Skold 

Akersberga Per Carlsson Peter Hesselgren Ingrid Gustavsson 

Paketklubben Carlos Rojas Salazar Lyytikainen V Kalevi Louvet Herve 

TBA-B Nathanael Keshi Ozden Onluer Johny Sunesson 

TBA-D Marek Jaroszek Per-Arne Nyberg Hannu Jokinen 

TBA-K Mats Ljungberg Ekrem Akay Ruth Andersson 

TBA-M Peter Shaw Berit Larsson Gerardo Berrios 

TBA-S Ake Anevad Orjan Skog 

TBA-U Izabelle Westin Elisabeth Sellstrom Nils Murs tam 

Ordinarie: Gun Jansson Ersattare: A l f Duroj, Han- Goran Larsson och Brodde Zetterlund. 
nu Jokinen och Brodde Zetterlund. 

O V R I G R E P R E S E N T A T I O N 
SF:s fdrbundsmote 12-15 juni 1994 

Ordinarie fbrbundsmotesombud: Gun Jansson och 
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Arbetsmiljokommitteen Stockholm Norra Brevre-
gion 

Ordinarie: Lars Lovlie, Goran Larsson och Erhan 
Gomuc. Suppleanter: A l f Duroj och Peter Andersson. 

Centrala arbetsmiljokommitteen Posten Brev 
Lars Lovlie - suppieant 

Arbetsmiljokommitteen Lattgods Sverige 
Mats Edstrom (t i l l ika vice HSO) 

Previa - Tomteboda 
Ordinarie: Lars Lovlie Suppieant: Goran Larsson 

LO-distriktets representantskap 
^ Ordinarie: Goran Larsson 

A B F Stockholms representantskap 
Ordinarie: Berit Bingert, Stig Johansson och Hannu 

Jokinen. Ersattare: Lennart Karlsson. 

M O T E S V E R K S A M H E T 

Styrelsen har under aret genomfort 15 protokoUforda 
sammantraden. Tva planeringskonferenser, med sty-
relsemoten i anslutning dartill , 27/4 - 28/4 pa Bergby 
Gard samt 31/10-1/11 pa Lastberget, har ocksa genom
forts. 

Gemensam ordforandekonferens har genomforts 17/8 
och 30/11 

Utdelningsutskottet har haft atta ordforandetraffar. 

Sorteringsutskottet har haft ordforandetraffar ungefar 
var fjortonde daa. 

M E D L E M S U T V E C K L I N G E N 

Medlemsantalet har under aret sjunkit pa grund av att 
Chaufforsklubben skiljts av fran regionklubben och 
bildat eget. Medlemsantalet var v id utgangen av verk-
samhetsaret 2230 inklusive pensionerade medlemmar. 

A R B E T S P L A T S K L U B B A R N A 

Arbetsplatsklubb ar stadgemassigt att betrakta som 
sektion. Marstaklubben har inte fatt fram nagon klubb-
styrelse och ligger darfor i malpase. V i har bildat en 
interimistisk klubb i Kungsangen/Bro. V i d utgangen 
av verksamhetsaret fmns det 25 arbetsplatsklubbar 
( inkl . Marsta). 

(Se tabid foregaende sida!) 

S T U D I E V E R K S A M H E T E N 

Medlemsstudiema bedrivs i samarbete med framfo-
rallt de andra regionklubbarna. Gladjande nog har vi 
lart OSS hur CSN och bidragsreglema flingerar, vilket 
lett t i l l att v i kunnat genomfora fler cirklar pa arbets-
t id. I Sth Norra har v i genomfort 5 cirklar pa arbetstid 
och 2 pa fr i t id. Dessutom har vara medlemmar kunnat 
deltaga i cirklar pa City och Sodra och vice versa. 

Under varen avslutades grundutbildningen for de tre 
sorteringsklubbar som slapade. Dessutom har Paket
klubben genomgatt samma utbildning. 

Pa avdelning 3001 :s utbildning for nyvalda deltog 41 
fran oss, samt pa studiekonferensen deltog 7 studieom-
bud. 

SF distriktets forkortade GFU-utbildning paborjades 
under hosten. Al i a anmalda kommer med pa utbild-
ningen, eftersom Forbundet betalar. 

Deltagande i SF-distrikets kurser 

Kurs Deltagare 

Arbetsratt 4 

Informera och agitera 3 

EG 1 

Tjejer kan 3 

Studieorganisator 1 

Fackligt ledarskap 2 

Fackligt-politiskt 3 

Forsakringsfragor 1 

Deltagande i Forbundskurser 

Kurs Deltagare 

GFU (1+1 vecka) 9 

Kvinnliga loneforhandlare 4 

Information/Kommunikation 4 

Studieorganisator 1 

Ungdomsansvariga 2 

Ungdomskurs 12 

Revisorskurs 1 

Skyddsombud 2 
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Deltagande i LO-kurser 

Kurs Deltagare 

AVI l 2 

AVII I 2 

Folkhogskola (94-95) 2 

U N G D O M S V E R K S A M H E T E N 

Maria Hellstrom och sedan Monika Hall har skott 
ungdoms-verksamheten under 1994. De har agnat sig 
at uppsokande verksamhet, peppat for ungdomskurser 
och forsokt bygga upp ett kontaktnat pa arbetsplatser-
na. Darfor har 2 medlemmar gatt kurs for ung
domsansvariga samt 12 St gatt ungdomskurs. 

I N F O R M A T I O N S V E R K S A M H E T E N 

8 klubbcirkular har utgivits under aret. Var medlems-
tidning FacktueUt har utkommit med 8 nummer. Ut-
over detta har sarskilda informationsblad saval inom 
utdelning som sortering framstallts och distribuerats. 

F O R B U N D E T S N Y A O R G A N I S A T I O N 

Som v i papekade i den forra verksamhetesberattelsen 
ar det har inte nagon lokal fraga, men debatten fran 
1993 fortsatte. At t de fyra postavdelningarna skall lag-
gas ihop under 1995 var j u redan fastslaget av Kon-
gressen, sa u isteamnet var klubbildningen. V i uppfat-
tad att avdelningarna vi l le ersatta nuvarande arbets
platsklubbar och regionklubbar med en ny struktur 
med storre geografiska klubbar, medan v i vil le bygga 
vidare pa den nuvarande strukturen. Slutresultatet blev 
att postavdelningarna beslutade att inte rora klubbarna 
under 1995 

F O R H A N D L I N G S V E R K S A M H E T E N 

Utdelning 
Den allt o\e fragan har varit och ar arbet

sorganisationen nu nar betinget ar borta. Under varen 
och forsommaren var manga av vara fackligt aktiva pa 
utdelningen i Stockholm Norra engagerade i var ge-
mensamma uppsokeri-information om detta i Stock-
holms tre Brevregioner. V i har darefter varit ute pa 
brevbararkontoren i Norra for att forsoka fanga upp 
medlemmamas synpunkter pa arbetsorganisationen. 
Kunderna har kravt battre service (= tidigare ut

delning). Borge Osterholm har darfor beslutat om post 
fore 13.00.1 Stockholm Norra har v i under 1994 ateri
gen haft en ny chef - Mats Johansson. Forst under slu-
tet av -94 hade han tankt fardigt om vad han ville for-
andra pa Utdelning. Forhandlingen om den 72-sidiga 
affarsplanen for utdelning slutade den 6:e december 
med en reservation. Det v i framfor allt reagerar mot ar 
den aningslosa t i l l t ron t i l l att hilar och datorer skall 
kunna springa i trappor. Huvudingrediensen i var re
servation ar att: mer maskiner = fler trappor/brev-
barare = fler arbetsskador. 

Alltsa maste v i istallet fa ut mer framforallt adminis-
trativa arbetsuppgifter, sa att v i kan kombinera fler 
arbetsuppgifter. 

Sortering 
De viktigaste fragorna for sortering under 1994 har 

varit Stockholmsutredeningen och Vision 97. STH-
utredningen ar fortsattningen av Brevnat -94 for var 
del. Som vanligt gick ett antal rykten om nedlaggning 
av en storterminal i Stockholm. Nar utredningen kom i 
november -94 konstaterade den att Tomteboda, Klara 
och Arsta behovs idag. Hotet om nedlaggning fmns 
kvar om volymema minskar kraftigt. Den enda servi-
ceterminal som blir kvar nar andringen ar genomford 
ar Visby. Det betyder att Taby laggs ner och Norrtalje 
flyttas t i l l Uppsala. Beslutet innebar att 400 miljoner 
investeras i nya sorteringsmaskiner i Stockholm. Det 
innebar sa smaningom 550 farre anstallda i sorteringen 
i hela Stockholm/Gotland vilket enligt utredningen 
skall spara 125 miljoner om aret at posten. Denna 
personalminskning skall genomforas genom naturlig 
avgang. Det dok ocksa upp en helt ny fraga om led
ningen av storterminalerna. Brev Fait foreslog en ter
minalregion i Stockholm for att minska administratio
nen. Utredningen var ocksa valdigt teknokratisk, dvs 
handlade nastan enbart om maskiner istallet for man-
niskor. 

Eftersom v i har pa Tomteboda har utgatt ifran manni-
skorna och darefter forsokt se vilken teknik som be
hovs blev v i oroliga over resultatet av utredningen. 
Efter ganska omfattande diskussioner med Arbets-
platsklubbarna pa T B A , regionklubbarna i City o So
dra samt Avdelning 3001 :s sorteringsansvarige Brodde 
Zetterlund, jobbade vi fram ett gemensamt dokument 
om hur v i i Stockholm ser pa sorterings framtida ar-
betsorganisation. Denna ar i stora delar identisk med 
var egen Vision 97. V i d forhandlingen den 10:e de
cember med Brev Fait antogs den efter viss omarbet-
ning. Sa langt var allt gott och val. Det som inte av 
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• Arbetsmiljokomtnitten har haft 4 moten. 

Vidare har Huvudskyddsombudet deltagit i Centrala 
arbetsmiljokommitten v id 3 t i l l fal len. Sorteringsuts
kottet i regionen v id 8 ti l lfallen och i moten som 
anordnats av avdelningen v id 6 t i l lfal len. 

Huvudskyddsombuden har varit adjungerad t i l l 
Regionklubbsstyrelsen och dess konferenser v id samt-
liga tillfallen. 

Huvudskyddsombudet har ocksa ingatt i Previas sty
relse och dar varit med v i d 5 sammantraden. 

Fragor av storre karaktdr: 

• Stockholmsutredningen har varit en stor fraga un
der aret och den kommer att vara en stor fraga under 
dom kommande aren pa grund av dom stora maski-
ninvesteringar som blev foljden. 

• Ett projekt for att utreda forutsattningen for en 
klumpsorteringsmaskin t i l l Tomteboda tog upp en 
stor del av tiden under forsta halvaret. 

• V i har haft skoprojekt bade pa Utdelning och inom 
Terminal under aret. 

• En upphandling av fbretagshalsovard har skett i 
Stockholm Norra och i samband med det ett omfattan
de arbete med att ta fram underlag. 

• Pa Utdelningen sa har den stora fragan under aret 
varit organisationen. Detta har tagit mycket t id i 
ansprak , bade nar det galler arbetsplatsbesok som mo
ten med arbetsgivarna. Aven Yrkesinspektionen har 
tidvis varit inblandad. 

• Ett antal bladningsmasldner har kopts in t i l l 
utdelningskontoren for att underlatta hanteringen av 
gruppreklam. Detta har skapat behov av projekt for att 
installera maskinerna pa ratt satt. Ett arbete som kom
mer att paverka verksamheten aven under 1995. 

• En del byggprojekt har pagatt eller paborjats under 
1994. Detta galler Sigtuna, Rimbo, Akersberga, Dan
deryd och Vallingby. 

• Ett projekt som paborjades under 1994 ar att forsoka 
fa in en elmoped i brevbaringen. Projektet startades i 
Bromma under hosten och ar an sa lange inte avslutat. 

Huvudskyddsombudet Stockholm Norra 

T I L L F A L L I G T A N S T A L L D A 

Overtalighetsproblematiken har under 1994 forbytts i 
ett problem med personalbrist. Eftersom det ar anstall-
ningsstopp okar problemet j u langre tiden gar. Arbets
givaren har "lost"problemet genom att gora til lfalliga 
anstallningar. Under slutet av 1994 fanns det ca 100 
t i l l fa l l igt anstallda pa utdelning och ca 50 pa termina-
len. V i har begart att arbetsgivaren skall tillsvidareans-
talla atminstone storre delen av dessa. Resultatet av 
detta ar an sa lange magert. 

L A T T G O D S 

Avsnittet kommer att delas ut v id arsmotet 

B O L A G I S E R I N G 

Den 1 :a april 1994 upphorde posten att existera som 
affarsverk och ombildades t i l l bolag. De fiesta av er 
kommer sakert ihag, vilket beskrevs i den forra verk-
samhetsberattelsen, att v i kampade mot bolagisering-
en. Framtiden far nu utvisa om bolaget posten blir 
framgangsrikare for oss anstallda och for alia medbor-
gare i Sverige an vad det gam la affarsverket var. 

S L U T O R D 

Efter varje ar konstaterar v i att forandringama gar 
fortare och fortare. Det fackliga arbetet sker darfor i 
snabbare tempo och blir intensivare for varje ar. Under 
1994 upphorde en 358- arig epok. Det svenska post-
verket ombildades t i l l bolag. Aven pa den fackliga 
sidan tvingas vi t i l l forandringar. vilket kanske tydl i-
gast markeras av beslutet pa forbundsmotet i juni 1994 
att forbundet skall byta namn fran Statsanstalldas For
bund t i l l S E K O . 

Tomteboda i mars 1995 
S F R E G I O N K L U B B S T O C K H O L M N O R R A 

Goran Larsson Erhan Gomiic 
Brodde Zetterlund Gun Jansson 
Berit Bingert Jan Ahman 
Peter Andersson Izabelle Westin 
A l f Duroj 
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gjordes vid denna forliandling var ledningen av termi
nalema. 

V i ar inte heller overens om denna fraga mellan de 
olika regionklubbama/avdelningen. Var invandning 
mot torslaget bygger pa erfarenheten och overtygelsen 
att administrationen inte minskar om man bryter ut 
terminalema och bildar ytterligare en region i Stock
holm. 

R A L S - F O R H A N D L I N G A R N A 

L O N E - O C H A N S T A L L N I N G S V I L L K O R 

Ratt Ion ar bade en rattighet och en skyldighet. Sedan 
PULS:en infordes har det slagit over t i l l att mest bli en 
skyldighet for den anstallde att halla reda pa sin egen 
Ion. Antalet medlemmar som fatt en loneskuld okade 
lavinartat i slutet av varen 1994. Arbetsgivaren skotte 
dessa arenden om loneskuld taffligt. V i begarde och 
fick en uppstramning av hanteringen under sommaren 
1994, men det rackte inte. Nar v i kontrollerade gallan-
de lagar och avtal for att kunna driva nagot pilotfall 
vidare upptackte v i brister i framforallt lagstiftningen. 
Darfor skrev v i under hosten 1994 en motion t i l l For
bundsmotet 1995 om att starka den anstalldes rattss-
tallning. (Pa papperet har v i som anstallda namligen 
ett jambordigt forhallande mot arbetsgivaren). 

K-markningen 
18 medlemmar med K-markning fick 1/7-94 medde-
lande om att deras konstitutorial upphort i samband 
med att de sokt annan tjanst och darfor inte hade ratt 
t i l l tjanstledighet fran denna tjanst i samband med bo-
lagiseringen. V i begarde forhandling for dessa den 2:a 
September. Sa smaningom resulterade forhandlings-
framstallan i en overlaggning mellan de centrala par-
terna. SF akte av tolkningen av Pensionsavtalet hos 
S A Y . (Vi kommer formodligen ocksa aka av i over-
laggningen med PAO) 

A R B E T S S K A D E A R E N D E N / R E H A B 

Hanteringen har okat lavinartat. Det beror dels pa de 
manga nya arendena pa sarskilt utdelning och framfo
rallt pa att Forsakringskassan ger avslag pa fler och 
fler arenden. 

O V R I G F O R H A N D L I N G S V E R K S A M H E T 

Avtal om FOA-tid slots for 1994 med Brevregionen 
omfattande totalt 15.000 timmar. Paketklubben har 
slutit eget avtal med Lattgods. 

A R B E T S M I L J O 

Moten under aret: 

• Skyddsombuden har traffats 8 ganger. Utdelning 5 
ganger och terminal 3 ganger. 

• Huvudskyddsombuden i posten har traffats 4 gang
er. 

Brevregion Stockholm Norra 
Redan vid ingangen av 1994 hade v i i regionklubben 

en linje i RALS-fragan. Hojning av "golvet" for dem 
som lag i sista basaret. Respektive grupp skulle fa t i l l -
baka ungefar den summa de genererat. Pa utdelning 
skulle v i lagga pa de som gar i brevbaringen och inte 
har 1.700 kr i grm. For de som lag i individuell lone-
sattning skulle v i fbrsoka ratta t i l l sned-sitsar. Rals 
blev en ovanligt segsliten historia. V i lyckades fa ige
nom ett generellt golvbud. Pengarna blev ratt fordela-
de mellan utdelning och sortering. Brevbarare hojs 
fran 900 t i l l 1300 for grm. V i lyckades fa igenom nas
tan alia vara individuella rattningar av snedsitsar. 
Skonhetsflackama var forutom vissa individuella yr-
kanden fran arbetsgivaren att v i akte pa ett tak pa 500 
kr for golvlyften respektive 14.615 for grm-lyften. 
Forberedelsema har varit mycket battre den har gang-
en ar vid forra Ralsen och det har varit en styrka i for
handlingarna tillsammans med att v i haft en battre fo-
rankring an arbetsgivaren. V i har fatt kr i t ik for att v i 
"bundit upp oss eller skvallrat for medlemmama". Dvs 
vi har gatt ut via Facktuellt och klubbordforandena 
med vart upplagg t i l l medlemmama. Under sjalva for
handlingarna har v i haft regionklubbsstyrelsen respek
tive arbetsplatsklubbama som backup. Detta har natur-
ligtvis varit en arbetsam metod men r ikt ig och v ik t ig 
om v i menar allvar med att medlemmama skall fa ett 
storre inflytande. 

Se vidare sammanstallning pa sista sidan! 

Paketkontoret i Tomteboda 
Dom fiesta pa paketkontoret ar Fpj. Eftersom Latt

gods hade mindre pengar/medlem an Brev rackte det 
inte t i l l att lyfta Opj gruppen (med tre undantag). Kon-
centrationen lag darfor pa pj och fpj. I dessa grupper 
lyftes nastan alia som lag i sista basaret t i l l 13.900 re
spektive 13.300. De som inte gatt fardigt i lonesyste-
met lyftes 1 eller 2 basar nar lonesystemet avvecklas 
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SF Regionklubb Stockholm Norra 

RALS-resultatet 1994 Sth Norra Brevregion 
Medelpaslag -
/kronor 

Antal hdjda 

Sortering Man 235 387 FSrdelning RALS-pott 

Kvinnor 251 203 261 086 Utdelning 

Alia 241 590 142 008 Sortering 

Utdelning mn 429 337 5 977 Adm/tekn 

Kvinnor 421 277 409 071 TOTALT 

Alia 425 614 

Hela regionen Man 324 739 74 Utd generellt% 

(= inkl adm/tekn) Kvinnor 352 482 26 Utd individuellt 

Alia 335 1221 62 Sort generellt 

38 Sort individuellt 

Kvinnors andel av Rals:en 41 procent 69 TOT gener 

31 TOT individ 

juni 94 febr 95 FdrandrJng 

Andel kvinnor av anstallda i Sth 
Norra 

36,1 
(769 av2133) 

35,8 
(756/2114) -0,3 procent 

Kvinnors andel av lonesumman 
i Sth Norra 34,5 procent 34,5 procent 0,0 procent 

Man faktisk Ion 13.876 kr/man 14.059 + 183 kr/m 614 Antal hSjda Utd 

Man, deltid uppraknad till hel 14.350 14.619 + 269 590 Antal hejda Sort 

Kvinnor faktisk ion 12.992 13.307 + 315 17 Antal hOjda 
adm/tekn 

Kvinnor, deltid upprakn till hel 13.914 14.304 + 390 1221 TOTALT 

Alia, faktisk Ion f3.557 13.790 + 233 

Alia, deltid uppraknad till hel 14.193 14.505 + 312 

Utdelning, alia, faktisk Ion 14.274 

Utdelning, del upprakn till hel 14.602 

Sortering, alia, faktisk Ion 12.869 

Sortering, alia, del uppr till hel 14.318 

Uppgifterna avser SF - medlemmar i Brevregionen Sth Norra 
Manadslon, tarifflonetillagg, MLT samt Grm-tillagg ingar. Observera! I hojningarna mellan juni -94 oCh febr -95 ingar 
inte bara RALS:en utan ocksa bl a basarsuppflyttningarna vid arsskiftet. 
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