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Daglig postservice over hela landet!
Konkurrens pa lika villkor!

DEMONSTRERA
Onsdag 23/10 kl. 14.00!
Samling pa Sergels torg

(Otis! Tiden andrad.)

Vi har i tidigare Insikt/Facktuellt berattat om varfor vi demonstrerar. Det a'r for att fa
allmanheten att inse att den dagliga postservicen over hela landet a'r hotad:

Oavsett om Posten far sanka sina priser eller ej, minskar Postens intakter.
Vi tror inte pa nagon skattesubvention av Posten, darfor kommer Posten att tvingas till

besparingar, t.ex. genom att avveckla varjedagsutdelningen i glesbygd.
Detta innebar ocksa ett hot mot vara jobb. Forst forsvinner kanske lantbrevbarare,

sedan minskas brevbaringen i tatortertill varannandagsutdelning. Da hotas pa sikt
aven vara jobb i Stockholm!
Aven pa terminalerna kan vi forvanta oss nya harda besparingskrav eftersom sjun-

kande volymer och/eller minskade intakter blir foljden av de beslut som nu fattas.

Var demonstration har redan ront ett stort intresse. TV- och press kommer att
narvara. Postorkestern staller upp, och plakat finns!

Efter ett kortare mote pa Sergels Torg blir det avmarsch ca 14.20. Vi gar via Konkur-
rensverket till Mynttorget (mellan Slottet och Riksdagen). Dar ska vi fora fram var
protest till vara valda ombud!

Alia postisar! vi ses pa onsdag 14.00!
Arrangor: Klubb Brev City i samarbete med Terminalklubben.

Aktuella notiser pa nasta sida
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Aktuella terminalnotiser
Fler hemdatorer
pa vag
Av de 450 anstallda inom Termi-
nalregionen som ansokt om att
hyra dator, blev 150 utan.

Efter overlaggningar mellan Ter-
minalklubben och regionledningen
kommer nu aven dessa 150 att fa
sin dator!

Ett brev med det erbjudandet
kommer att ga ut till de berorda
den narmaste tiden.

Anstallningarna
Den 1 oktober farms det totalt ca
2033 anstallda i Terminalregionen,
raknat i arsabetskrafter (AA = hel-
tid). En manad tidigare var siffran
2049, vilket innebar att personals-
tyrkan minskats med 16 AA under
September.

292 tidsbegransade
Sammanlagt farms det 292 tids-

begransat anstallda (exklusive for-
hojda ataganden) i regionen den 1
oktober - trefler an en manad tidi-
gare! (Omraknat i arsarbetskrafter
hade de tidsbegransade - inklusive
forhqjda ataganden - dock minskat
nagot, fran 211 till 204 AA) Den
framsta forklaringen till derma
verklighet, som gar stick i stav
med vad som sags fran arbetsgi-
varhall, ar naturligtsvis att regio-
nen fortfarande behover betydligt
fler anstallda an vad alia
prognoser/onskedrommar fb'rut-
sagt. For det andra sa ser vi en sta-
dig trend dar de tillsvidareanstallda
som slutar ersatts av tidsbegransat

anstallda (i September slutade ca
tio fast anstallda heltidare och er-
sattes med tidsbegransade).

Kurragomma
Eftersom endast 120 tidsbegran-

sade fatt anstallning for mer an en
manad i taget firms det anledning
att pa nytt paminna regionledning-
en om dessa fakta infb'r nasta fb'r-
handlingsomgang.

Likasa att det ar dags att sluta
kurragommaleken med verk-
ligheten och borja tillsvidareanstal-
la dem som star hogst pa turord-
ningslistan och nu har varit tids-
begransat anstallda i flera ar.

RALSien
gar - som vanligt - trogt pa de tva
storsta enheterna pa Klara. Trots
detta blir forhandlingarna forhopp-
ningsvis fardiga inom de narmaste
veckorna sa att pengarna kan be-
talas ut i november.

Pengar till
kompetens-
utveckling
Utover de RALS-pengar som snart
forhandlats klart, ingar i arets avtal
en pott for kompetensutveckling.
For Terminalklubbens del uppgar
den till 444.896 kronor.

Pengarna ska, enligt avtalet, an-
vandas

"for att stodja Postens urveckling

till ett modernt kom-
mumkationsfbretag genom att t
ex hqja medarbetarnas IT-kom-
petens. Aven andra losningar
som hojer medarbetarnas kom-
petens kan anvandas."

Forslag!
Det dar blev man inte sa forfarligt
mycket klokare av och faktum ar
att vi i Terminalklubbs-styrelsen
inte heller har kommit sa mycket
langre vad det galler konkreta for-
slag pa hur pengarna ska anvandas.
Pa nagra hall i landet har man er-
bjudit fler att hyra datorer, andra
har spenderat dem pa utbildningar
eller seminarier. Man kan natur-
ligtsvis tanka sig manga andra ide-
er?!

Lamna ditt forslag till din lokala
sektion eller till oss i klubb-
styrelsen!

Matradet pa
Tomteboda
haller sitt forsta mote den 5 no-
vember. Matradet ska inte bara
behandla restaurangen utan "mat-
fragan" i sin helhet under dygnets
alia timmar! Om du har synpunkter
och forslag lamna dem till din
enhets representant eller till An-
ders Bergstrom/TBA-F, som ar
SEKO:s man i radet.

Notisskribent: Jan Ahman




