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Fdrdjupad forstudie om Arlanda
Karlstad och Vasteras kopplas bort - men Tomteboda kvar i elandet

• Riksnatsledningen bar beslutat
att fortsatta det Arlandaprojekt
sotn pagatt en tid. Hittills bar huvu-
dalternativet varit att utreda om det
ar mojligt och lampligt att flytta
Tomteboda-, Uppsala-, Vasteras-
och Karlstadsterminalerna till en
ny storterminal vid Arlanda. Aven
Utrikes och HUB:ens nuvarande
verksamheter vid Arlanda skulle
rymmas i den nya terminalen.

Nar nu projektet fortsatter i en
"fordjupad forstudie" sa bar
Karlstad och Vasteras fallit ifran
och tidpunkten for beslut om en ev
ny terminal bar senarelagts till hos-
ten 1999.

Enligt forstudiens slutrapport (vilken bar
delats ut till all personal i Stockholm -
Information fran Brev Riksndtet 1998-12-
01) ar det "logistiskt fullt mojligt" att sa-
metablera samtliga namnda terminaler
inklusive Utrikes vid Arlanda. Man anser
ocksa att det skulle vara "strategiskt myck-
et viktigt" for Posten att etablera en termi-
nal vid Arlanda. Till sist sa bedomer man

att projektet - under vissa forutsattningar
- bar en god lonsamhet.

Berakningskonsult
Den har gangen bar man anlitat en berak-
ningskonsult (vad nu det ar for nigot!)
for att rakna pi kostnaderna. Det ar an-
tagligen klokt gjort, med tanke pa de
hemsnickrade ekonomiska bedomningar
som ligger till grund for Syd-projektet
(och som f.6. samme konsult har under-
kant vad galler Navet-delen). Det ar bat-
tre att man i forvag tydligt annonserar
sina avsikter. I vart fall si gors en rad
mycket krassa bedomningar kring ekono-
min i en Arlandaterminal. Den fir inte bli
for stor och hyresnivan maste hallas nere
(hogst 1.000 kr/kvm). En etablering vid
Arlanda maste dessutom ta hansyn till
hyreskontrakten for nuvarande termina-
ler, i synnerhet Tomteboda. Enkelt ut-
tryckt handlar det om att man maste hitta
nagon som vill ta over lokalerna i Tomte-
boda innan hyreskontraktet loper ut 2005-
12-31 - annars far man vanta med flytten
tills dess.

Jan Ahman

Artikeln fortsatter pa sidan 41

onskar Terminalklubbsstyrelsen
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Representantskapet den 19 november

Storavdelning i Stockholm
• For den som ar intresserad kan vi
beratta att antalet ledamoter bar mins-
kat i avdelningens "repskap", fran 100
till 60. Senaste "repskapet" fick vi
bl.a. veta att budgeten for 1999 gar
med underskott. Men det maste kosta
nasta ar eftersom det ar manga nya
klubbar som bildas.

92 serviceomraden
92 serviceomraden for utdelning va-
rav ca 20 i Stockholm bar Posten
bestamt att det skall vara istallet for
regioner. Forsaljningssidan skall ha
91 omraden. Darfor maste det ske ny
klubbildning, som i princip innebar en
klubb/omrade. Nu finns det tre klub-
bar inom varje affarsomrade i Stock-
holm...

En SEKO-avdelning i Stockholm
Dessutom pagar ett arbete mellan
SEKOs olika avdelningar i Stockholm
for att bilda en avdelning. Tele, trafik,
civil etc bar idag varsin avdelning,
sammanlagt nio. For art minska kost-
naderna onskar atminstone postavdel-
ningen sammanslagning. Forbundet
bar bestamt att antalet avdelningar
skall minska i hela landet. Var avdel-
ning ser enorma fordelar med gemen-
sam "administration". Pa sikt kommer
de fortroendevalda pa den nivan att
"betalas" belt av medlemmarnas av-
gifter. Dvs arbetsgivaren kommer
vara noga med vad som ar internt
fackligt arbete och ren forhandling-
sverksamhet Klubbar och sektioner,
dar det huvudsakliga fackliga verk-
samheten sker, kan troligen fortfaran-
de till storsta delen anvanda facklig
tid enligt avtal.

Arbetsratten
Ledamoterna diskuterade aven Miljo-
partiets motion om inskrankning i
arbetsratten for anstallda i smaforetag.
Det beslots om diverse aktiviteter for
att forma partiet att dra tillbaka mo-

tionen.

Fdrtroendevaldas loner
Undertecknad ingar tillsammans med
Christer Rydh/avdstyrelsen, Margare-
ta Engstrom-forsaljning, Katarina
Johansson-fbrsaljning i en grupp som
"repskapet" sedan tidigare beslutat om
skall uppratta riktlinjer och forhandla
for fortroendevalda pa klubb/avdniva.
Det beslutet kom efter en arbets-
gruppsrapport om arvoden och fortro-
endevaldas lonesattning. Det gallde
de fortroendevalda som arbetar fac-
kligt pa heltid och bar svart att fa en

rattvis bedomning pa sin lokala ar-
betsplats. "Repskapet" fastslog da att
facklig kompetens borde inraknas i
arbetsvardering vid lonesattning.
Aven i den arbetsgruppen deltog un-
dertecknad. ("Standigt denne Tall /
Vessla")

Micke Vessla

. :;|:;'',;,:;.::.:.;:; :::I: i'. Visstedu;: ;•,;;; • ; :i: |i|Ii
- att Jerrninalk!ublben finns pa

Internet? AUtid de $enaste
postfackliga nyheterna!

Dags for motioner till
forbundsmotet 1999
• SEKOs forbundsmote 1999 - som
halls 1 - 3 juni - kommer bl.a. att ta
stallning till om forbundet ska overgS
till att halla forbundsmote vart tredje
ar och om antalet avdelningar ska
minskas.

Motioner
Motioner till forbundsmotet ska -
enligt stadgarna - behandlas vid
klubb- eller avdelningsmote. For att
Terminalklubben skall kunna be-
handla din motion maste den lam-
nas till styrelsen senast den 19 feb-
ruari. Om du vill att avdelningen,
SEKO posf Stockholm, skall be-
handla motionen ska den ha inkom-
mit till avdelningsexpeditionen se-
nast den 24 februari. Terminalklub-
ben kommer att behandla inkomna
motioner vid klubbens arsmote den
27 februari. Avdelningen behandlar
sina motioner vid representantska-
pets arsmdte den 11 mars.

Motionsgrupp
Klubbstyrelsen har som vanligt ut-
sett en sarskild motionsgrupp som
kommer att forbereda styrelsens

behandling av motionerna och kans-
ke aven skriva egna motioner. Den
star ocksci till tjanst for medlemmar
som vill ha hjalp med motionsskri-
vandet! I gruppen ingar P-O Brande-
ker, Anders Bergstrom, Guy Boden,
Erhan Gomiic samt Micke Tall.

Ombud
Ombud till forbundsmotet valjs vid
avdelningens (representantskapets)
arsmote den 11 mars. Terminalklub-
ben far troligen tva ombud. Eftersom
nomineringstiden gar ut den 16 feb-
ruari, fore klubbens arsmote, kom-
mer styrelsen att nominera i klub-
bens namn. Fragan behandlas vid
styrelsens sammantrade den 21
januari. Forslag p§ ombud kan lam-
nas till klubbens valberedning. Mi-
roslav Jelic, Arsta, ar sammankal-
lande i valberedningen. Aven sektio-
nerna kan nominera direkt till avdel-
ningen, bara det sker senast den 16
februari.

Terminalklubbsstyrelsen
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Kvinnor, vi Ran nog gora mera...!
Tankar under ett seminarium pa ABF den 20:e November,
• For en gings skull ar vi enade, just det
ca 35 underbara kvinnor (+ nigra man ).
Vi ar samlade pi ett seminarium om oss
sja'lva. Jag sitter bekvamt i min stol och
tanker faktiskt pi Agneta Stark, hon, som
bar fort en livlig debatt om jamstalldhet-
saspekterna inom Regeringsarbete, samt
om mannen som en norm inom EU (den
vasterlandska vite mannen).

pet ar serverat...
Ar detta seminarium endast en skenhelig
skendemokratisk itgard igen for art lugna
ner oss kvinnor. SI jaa, "Oka kvinnors
inflytande i facket" borjar med Magnus
Ronstroms inledning angiende jamstalld-
hetsplanen, vilken printades fast som
va'gledning for alia terminaler. Man plane-
rade in ett
jamstalld-
hetssemi-
n a r i u m
for alia
c h e f e r
och lagle-
dare samt
en tema-
dag for
samtliga

^ anstallda
inom terminaler (for 1998). Allt firms dar,
si alia 30 procent av SEKO:s medlemmar,
dvs. kvinnoma, ska ta for sig de 30 pro-
cent av fbrtroendeuppdragen inom facket,

^~ det ar serverat, det ser bra ut pi pappret...
Om vi da gor detta, vi kvinnor, ar det nog
mycket mer an bide EU och den svenska
regeringen lyckats istadkomma pi iratal.

Makten...
Det ar en friga om forandring, enligt
nasta talare Per Insulander (forbundets
jamstallshetsansvarig). Han pratar om en
forandring i maktfriga, alltsi pratar han
om en sak kallad MAKT. Detta ar inte en
arbetslivsfriga inte heller en facklig friga,
men den fums dar och bskar. Makten ser
inte makten, hor jag honom sa'ga, och
vidare att derma maktblindhet bibehalls av
oss kvinnor. Kryddstarka saker, tycker
jag. Per predikar vidare om betydelsen av
bide den kvinnliga och den manliga kom-
petensen. Bada konen ska kumna uttrycka

sig inom de fackliga organisationerna.
Mannen med denna makt, vilken de inte
ser, bibehiller sin auktoritara stallning
genom att forsvara denna formella, teknis-
ka och "osensuella" struktur med alia
metoder. Jag spanar in fruktkorgen bakom
talaren och tanker hur mycket som hander
runt om i vSrlden. Minga konservativa
stela organisationer tycks skrika efter en
radikal forandring, dar bada patter ska
delta for att ma'ta en smidigare och mer
jamstalld framtid.

Pigtittare...
Inne i den varma lokalen fortsatter debat-
ten, nasta talare ar Maj-Britt Theorin och
hon berattar om sina erfarenheter som en
kvinna inom politik, speciellt inom FN,

hierarki firms i facket, hoppsan, och si
fram med receptet:

1. Flera kvinnor till betydelsefulla poster.
2. Utbildning i jamstallshetsfrigor for
ALLA i facket
3. Mentorskapet sk Athenaprojektet: Detta
innebar att en mentor och en adept byter
erfarenheter med varandra - heist en man
och en kvinna, heist fiin olika branscher.
SEKO kontoret tar emot anmalningar for
de som vill veta och delta.
4. Narverk - Narverksamhet for intresse-
frigor!!!

Vakna kvinnor!!!! Detta ar for oss - alltsi
en ickeformell, ostel och ohierarkisk verk-
samhet (forurn) for oss sja'lva och likasin-

nade karl-
ar. I
natverket

dar hon, som en mycket respekterad talare
vigade lyfta upp bide kvinnans och bar-
nens ratt att finnas till. May Strandberg
kom frin Previa, hon redovisar flera tim-
mar om alia fakta man har samlat angien-
de kvinnans/ mannens halsa. Mycket av
detta firms i en bok "Pigtittare" - spegling
av kvinnans arbetsliv.

Vit man pa 20 ar...
Skrammande siffror May tar upp; belast-
ningsskador, horselskador, eksem, hjartin-
farkt, rokningen .... mycket finns registe-
rat, mycket finns skrivet, dock utfors de
fiesta mamingar och utvarderingar av man
och normen blir oftast en vit man 20 ir/70
kg. Jag kanner efter min tennisarm och
suckar tyst, och May redovisar vidare; tex
forsokskaniner ar hanar for honkanmerna
med sina "menscirkulationer" ar lite for
besvarliga. Jag kanner mig lite obekvam,
med ra'tta och fortsattningen foljer di Per
trader fram igen och sa'ger att samma

bes tam-
mer vi
och kan
styra och
stalla till

max. Men framfbr allt ska vi ge stod at de
systrar som finns med eller forsoker
tranga in in i den "manligt struktuerade
fackorganisationen"

ingenting att forlora...
Pi Klara terminalen finns 10 kvinnor,
som ar pi hugget och vill borja med ett
narverk.
Pi Arsta har ryktet gitt om bide nat och

verk. Nigra "fackkvinnor" forsoker nu
ordna ett forum for traffar och forst och
framst bildandet av ett natverk dar.

Sanningen 3r den, att vi har ingenting att
forlora, si hor av er kvinnor, prata om sa-
ken, fundera over och ta upp kampen
idag!!!!!!!

Erja Lahti

Erja Lahti arbetar pa Arstaterminalen.

Ill: Robert Nyberg
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Fordjupad forstudie om Arlanda
Fortsattning fran forsta sidan

• Ett grundfel i Arlandaprojektet ar att
man frin borjan fixerat sig vid eUflygplctt-
salternativ.
Nar man exempelvis ska forklara varfb'r

det ar "strategist mycket viktigt" med
lokalisering vid just Arlanda si anges som
skal "ndrheten ut i ndtet och de mqjlighe-
ter som delta ger for en minskning av
ledtiderna". Det pastas ocksi art det "ger
goda mojligheter till strukturella anpass-
ningar av Brev iframtiden. En beredskap
infor minskade volymer och ddrmed intdk-
ter ar nodvdndig for att sdkra Fastens
framtida affdrer". Varfor detta for Brevs
del ska motivera etablering vid en flyg-
plats ar svirt att forsta.

Daremot kan Utrikes ha ett intresse av
sametablering med inrikes, men varfor

detta ska motivera att flytta hela den
runga inrikesdelen fran en fungerande
jamvags- och lastbilsknut till en flygplats,
som for inrikes del ska spela allt mindre
roll, ar ocksi obegripligt.

Man ska dessutom komma ihig att aven
utrikesposten till mycket stor (sto'rsta?)
del ar inrikesjobb.

"Minimera ledtider"
Flygtemat aterkommer pa flera stallen i
forstudien. Bl.a. pastas att det ar naturligt
att aven inrikesverksamheten finns vid
Arlanda eftersom merparten av all inter-
nationell postutvaxling sker via Arlanda.
Placeringen av inrikes pa Arlanda pistis
"minimera ledtider" och "korta befor-

dringstiderna inom Europa". Varfor det?
Vad har man for gladje av att sortera
posten vid en flygplats nar man fb'rsamrar
mqjligheterna att fa den dit och darifran i
inrikestrafiken? Plus dirskapen att kora
all 16-19 post fram och tillbaka till en
punkt i utkanten av uppsam-
lings/spridningsomradet.

Samre taganslutningar
Bade Arlanda och Sth Syd innebar/6>-
sdmrade taganslutningar jamfort med
nuvarande lagen. For att fa den har ekva- ̂
tionen att ga ihop pastlr man att "ArlaiuL
har mojlighet att kombinera de tre tran-
sportslagen flyg, tag och bil" och "utover
att Arlanda dr ett nav for flygtrafiken i
Sverige dr det ocksa sparanslutet genom
Arlandabanan ".

Forstudien anger tva alternativa for att
"tagansluta" en Arlandaterminal: antingen
till den nya Arlandabanan som passerar
undet det tSnkta terminalomradet eller
genom en anslutning vid stambanan i
Marsta.

Nu ar det ju inte pS nigot satt klart att
det verkligen gar att anknyta den nya
Arlandabanan till terminalen. Tvartom sa
anar man i forstudien att det blir for dyrt
och darfor aterstar omlastning vid Marstr ~
- dvs samma typ av losning som man
pratat om for Arstas del. Det ar i bada
fallen lika oklart om de verkligen blir av
och darfor kan det mycket val bli si att
bade Arstas och Arlandas post komme "~
att koras till Tomteboda for att dar lastas
om vid ett utbyggt tagnav - samtidigt som
den stora terminal som ligger d8r flyttas
sex mil norrut. Sii smart!

Och oavsett vad resultatet blir si ar det
skrammande att man faktiskt redan har
satt iging med att bygga den ena (Sth
Syd) av de rvi planerade 250-miljoners-
terminalerna utan att man har en aning
om hur man ska lo'sa tiganslutningen -
allt det man hittills har sagt i den frigan
har ju visat sig vara rena spekulationer.
Man kan friga sig om det fir det gi till pi
det sattet?!

Tre alternativ - eller fyra?
Forstudien har undersb'kt tre alternativ:
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1. Tomteboda, Uppsala, Vasteras,
Karlstad, Arlanda inrikes (HUB:en) och
utrikes
2. Tomteboda, Uppsala, Vasteras, Arlanda
inrikes och utrikes
3. Tomteboda, Uppsala, Arlanda inrikes
och utrikes

Samtliga tre alternativ bedoms som logis-
tiskt mpjliga art genomfb'ra (stopptider,
huvudtransporter, etc kan hallas) och
lonsamma.
Men den ekonomiska kalkylen redovisas

inte i rapporten forutom art de "kritiska
faktorer" som namns i inledningen ovan
namns (hyresnivier, etc). Man ska ocksa
ha klart for sig art det i rapportarbetet
cirkulerade betydligt raare ekonomiska
bedomningar, som sedan putsats bort.

Taget ur luften
Den logistiska analysen bestir av flodessi-
muleringar men nagon grundligare under-
sokning av transportrorelser etc har hittills
inte hunnits med. Pastaendet i slutrappor-
ten "genom att Arlanda har mojlighet att
kombinera de tre transportslagenftyg, tag
och bil finns mojlighet att minska Brevs
miljobelastning" far darfb'r anses vara
taget ur luften. En miljokonsekvensbesk-
rivning maste naturligtsvis ocksa goras.

Fler f ragetecken
Ytterligare frigetecken kring utredningen:

^^ • Flodes- och layoutgruppen (ett delpro-
jekt inom fb'rstudiens forsta etapp) fb'ror-
dade i sin slutrapport art ett alternativ 4
ska utredas forutsattningslost, dvs hur
samarbetet mellan fr.a. Arlanda utrikes

^ och Tba inrikes kan starkas, utan att man
flyttar hela inrikesverksamheten. Det var
ett mycket klokt fb'rslag som bor verkstal-
las i det fortsatta arbetet.
• Aven ett alternativ 5, "nollalternativet",
dvs besparingspotentialen inom befintliga
lokaliseringar, bor enligt min mening
utredas och stallas i relation till alternativ
1 -4.
• Gruppreklamprojektets hiverkan har
inte - vilket ocksa sags i rapporten -
utretts. Utdelning vill av transportskal ha
bladningscentralerna lokaliserade till

^spridningsterminalerna. I Stockholm vill
man lagga all bladning pa Tomteboda (det
finns inte utrymme i Sth Syd). - Man
undrar om de kanner till planerna pa art
flytta bort all spridningssortering fran
Tomteboda?!

Personalprojektet
i Stockholm Syd
• Personalprojekt ar en projekt-
grupp som skall hantera perso-
nalfragor i samband med Klara:s
overflyttning till Arsta. Projekt-
gruppen har haft sitt 3:e mote
den 16 december och behandla-
de informationsunderiaget som
ska ut till personalen.

Folja posten
Gruppens arbete ar ett komplet-
terande arbete till det ovriga pro-
jektarbetet. Man ar medveten om
att det kommer att uppsta en hel
del personalfragor nar man "fo-
Ijer sin post" dvs flyttar fran Klara
till Arsta. Det finns en del perso-
nal som kanske kommer att vilja
att arbeta pa TBA i stallet for
Arsta eller det kan finnas vissa
pa TBA som heist vill jobba pa
Arsta i stallet for att flytta till Ar-
landa (om det blir sa).

Bytesbank
For att kunna hantera fragan
bestamde gruppen att bilda en
"Bytesbank". All personal far
mojlighet att anmala sig dit om
man foredrar att arbeta pa en
annan arbetsplats i Regionen.
Gruppen ska samlas igen den 11
januari, genomga varje
informationspunkt och sedan
halla informationen vid varje lag-

traff under veckorna 2-4 1999.
Da skall anmalningsblanketterna
ocksa vara tillgangliga hos ar-
betsledningen i alia tre husen.
Den som vill byta arbetsplats
maste fylla i blanketten och ange
ska'let klart och tydligt och skick-
a den till "Registratorn". Gruppen
ska ta hansyn till flera faktorer
samtidigt, t ex sociala-familjes-
kal, atagande, var man bor,
tjanstear (LAS alder), kompe-
tens, arbetstider, osv. Till de
anstallda som av olika ska'i ar
lediga kommer en skriftlig infor-
mation att skickas hem till bosta-
den.

Projektdeltagare
De som sitter i den har gruppen
ar: L.G. Karisson (sammankal-
lande/Klara), Kaj Akerlund och
Rose-Marie Santner (Posten
Personal/Arsta); Owe Olausson
(SEKO-Klara); Anders Viksten
(SEKO-Arsta); Tom Tornqvist
(Tomteboda/Stora); Erhan
Gomiic (Tomteboda Sma/C5-
SEKO) och Kent Stromberg
(ST).

Erhan Gomiic

• Finstallningsprojektets plverkan har
inte heller hunnits med att undersokas.

Ake Andersson som varit tillforordnad
projektledare avgir vid arsskiftet. Ny
projektledare ar annu ej utsedd.

SEKO har framfort ett antal synpunkter
och krav infer slutrapporten, bl.a. att a'ven
alternativ 4 ska utredas i de fall projektet
fortsatter.

Jan Ahman

PaTerminalklubbens
hemsidafinn?
informationen

du fragar
efter!
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Antligen!

Ny utbildningsorgamsation
pa Tomteboda
• Den interna utbildningen pa Tom-
teboda har - sedan instruktoreraa
forsvann - varit tamligen ostrukture-
rad. Detta har bl. a. yttrat sig som
brister i planering, organisation och
genomforande samt samre overskad-
lighet.

Ett tydligt exempel ar genomforandet
av ISO 9002. Redan handledarutbil-
ningen visade brister i sitt upplagg,
t.ex. relationen mellan den pedagogis-
ka delen och det rent sakliga innehal-
let.
ISO utbildningen innebar att kursdel-

tagarna under tva dagar skulle lara sig
ISO-handbockemas systematik, for att
darefter kunna bladdra sig fram till
svaren pa sina eventuella fragor.

Handbockerna
I efterhand kan man stalla sig tvek-
sam till det vettiga i detta upplagg.
Det ar nu cirka ett ar, sedan kurserna
genomfordesochjag tror inteattjag
sett nagon anvanda sig av handbock-
erna under denna tid. Formodligen
borde man ha koncentrerat sig mer pa
faktainnehallet, relatera ISO till den
verklighet man arbetar i. Det fmns
ingen anledning att sla i handbocker
om man tror att man gor ratt.

Ett annat standigt aterkommande
problem ar hur man pa basta satt skall
ta emot, introducera och utbilda till-
fallig personal, framst skolungdomar,
som arbetar under sommaren och som
julforstarkning i december. Det ver-
kar for narvarande ga pa mycket losa
boliner.

Kontinuerligt behov
Det var till fbljd av allt strul som
uppstod i samband med introduktio-
nen av sornmarpersonalen -98, som
nagra ISO-handledare borjade funde-
ra over hur man skulle kunna undvi-

ka liknande problem i framtiden. Dis-
kussionen forde in pa utbildningssitu-
ationen i allmanhet, det finns ett kon-
tinuerligt behov av utbildning aven for
fast anstallda t.ex. "repovning"av ISO
9002, med nagot andrad upplaggning,
inte minst med tanke pa att handbock-
erna snart forsvinner och ersatts med
webben.e. I

MiljO-ISO
De kommande aren finns ett antal utbild-
ningar planerad borjan av nasta ar kor vi
igang miljo-ISO 14001 som foljs av IRM-
korkorten. Tyvarr har manga ISO-handle-
dare hoppat av, kanske pi grund av daliga
erfarenheter. Behovet av en gemensam
losning for alia utbildningsfragor pi

Tomteboda ar uppenbar.

Ny organisation
Under tv§ dagar i borjan av december
samlades aktiva utbildare fran TEA
Smi/C5 och Tba Stora till en utbildning-
skonferens for att skissa pi en ny utbilc1"
ningsorganisation pi Tomteboda. Mail
enades om ett forslag, som gar ut pi att en
person i varje lag fir ansvar for utbild-
ningsfragor i det egna laget.

Alia lagrepresentanter utgor tillsammar
med en samordnare NATGRUPPEN
som planerar och genomfor nya utbild-
ningar, ibland med kompetenshjalp
utifrin.

Bertil Carlsson/Tba-Sma

Andringar i
sektionsbildningen
• Under 1998 har enheterslagits
samman pa Tomteboda och nasta
ar vantar flytten av klara till Arsta,
vilket ocksa - troligen - innebar
farre produktionsenheter. Mot
bakgrund av detta har Terminal-
klubbsstyrelsen tagit ett inrikt-
ningsbeslut om andringar i sek-
tionsstrukturen:

Tomteboda
• Sektion Taby upphor och med-
lemmarna gar in i Kistasektionen,
som samtidigt byter namn till Tba-
Stora.
• Sektionerna Tba-S och Tba-U
upphor och medlemmarna bildar
tillsammans sektion Tba-Sma.
• Tba-utskottet hanterar genomfo-
randet.
• Arbetet med att genomfora den
nya sektionsbildningen har redan
paborjats. I sista hand ska termi-
nalklubbens arsmote den 27 feb-

ruari godkanna forandringarna.

Klara/Arsta
• Nuvarande sektioner forutom
Vardet och ePP upphor senast till
arsmotet ar 2000. Nya sektioner
bildas som ska kunna mota ar-
betsgivaren pa ratt niva.
• Klarautskottet och sektion Arsta
ansvarar tiilsammans for genom-
forandet.
• Under tiden bildas samverkan-
sorgan for gemensamma fragor.
Exempel kan vara Sma/C5, Sto-
ra/Klump. Yrkesfragorna for
medlemmarna inom foretagspost
Klara och Arsta maste ocksa hitta
sina arbetsformer.
• De som nyvaljs 1999 skall va'ljas
pa ettarsmandat, sa att mandatti-
den for samtliga poster loper ut
vid arsmotena ar 2000.

Terminalklubbsstyrelsen
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En julbetraktelse
om exegetik, harader och datoranvandande samt en
kort kommentar om projektet i Lunda socken.
I min senaste kronika fran projektet i
Lunda socken insmOg sig en hoper med
grava korrekturfel. Beklagar.

Bergspredikan
Om jag far borja med exegetiken sa blev

^^ texten, eller om ni sa vill Ordet, ur slutdo-
men av Bergspredikan vanstallt. Aven de
sto'rsta av hedningar i Terminalklubbssry-
relsen noterade forvrangningarna! Texten
lyder enligt Gustav den femte bibelo'ver-

S~* sattning, Matteus 7:26:

"men var och en som hor dessa mina
ord och icke gor efter dem, han ma
liknas vid en oforstandig man som bygg-
de sitt hus pa sanden ".

Vad galler det radikala sprangstoffet i
Bergspredikan sa ar Facktuellts julnum-
mer redan sa fullmatat att en ev. uttolk-
ning far ansta till ett annat tillfa'lle.

Harader
Haradsbegreppet kanske verkar nagot
foraldrat for den urbaniserade manniskan.
For mig som en "torvans son2 ar givetsvis

**^ haradsbegreppet mer levande. Fran sent
1200-tal fram till 1971 var haradsindel-
ningen i stort sett oforandrad! Sprakhisto-
riskt kan ordet troligtsvis uttolkas som
sammansatt av orden har och rida. Den

^ aldre namnsorten hundare (som forsvin-
ner genom Magnus Eriksson landslag)
kan ev. tolkas som rSkneordet hundra och
kopplas da till det antal soldater som
omradet skulle stalla upp med.

I ortnamnet Seminghundra ingar alltsa
fortfarande ledet hundarel Nittonhundra-
sjuttioett forsvann ocksa de sedan medel-
tiden anvanda titlarna haradshovding och
haradsdomare. Theofil Pettersson, harads-
domare och bosatt i Stenhamra, var gi-
vetvis fram till sin dod ett av de tunga
namnen i bygden, i realiteten det moderna
Stenhamras skapare! Tingstallet i Semin-
hundra harad var ursprungligen belaget i
Kimsta.

Ytterligare fordjupning om norrona ratt,
landskapslagar, harader och skeppslag far
ocksa ansta till kommande Facktuellt.

Kanske ar Janne Ahman (harstammande
fran Bro och Va'to skeppslag/red:s kom-
mentar) mer skickad att utreda skepppsla-
gens nagot annorlunda bakgrund?

Datoranvandande
Sja'lv en ganska loj datoranvandare (oin-
tresserad?) Och med tiden allt mer skep-
tisk sa ar bakgrunden till den inledning-
svis namnda textmisshandehi datarelate-

..undo hd ; \i,nmtlm£xr •

KOPINo'V' /~^r~M 'A'" -̂"1I /% I hd

rad. Av tidsbrist skrevs manus for hand,
av sonen (min egen alltsa) utskriven pa
diskett, utprintad for korrlasning, korrlast,
rattad och sedan mailad till redaktoren.
Nagonstans i "processen" s§ gar da den
orattade versionen ivag! Nittonhundranit-
tiofyra aterupprSttades for en dag - med
anledning av 200-arsminnet - den optiska
telegraflinjen mellan Stockholm och
drottningholm. Tillforlitligheten visade
sig vara av ungefar samma klass som
ovan relaterade datakommunikation! "Jag
ar skeptisk till derma tro pa datorer!, som
min van civilingenjoren Borg brukar saga.

I Lunda socken i
Seminghundra harad
I korthet har foljande hant.

Dels har utgatt en svajig, p£ gransen till
osann, information fran Riksnatet. Till
den far vi SEKOiter i forstudien be att fa
iterkomma till efter nyar.

Dels "djupstuderar" flodesgruppen ett
"Arlandaprojekt" utan Karlstad och Vas-
teras. Vidare sa kraver SEKO att en nar-
mare studie av ett "alternativ 4" skall
goras. Det skulle i sa fall innebara foljan-
de: brevsorteringen i Malmo utrikes blir

kvar dar, inrikes om-
lastning (HUB:en) och
utrikes Arlanda forses
med nya gemensamma
andamalsenliga lokaler
samt att delar av ank
utrikes som idag sorte-
ras av terminal Stock-
holm sorteras pa Arlan-
da med hjalp av GSM-
teknik. Det sistnamnda
tankt att bemannas av
personal fran Terminal
Stockholm. Samma
GSM ar tankt att an-
vandas av utrikes per-
sonal for avgiende
utrikessortering. Slutli-
gen skall aven
"Rikslagret" for mas-
kinreservdelar finnas
pa Arlanda.

Slutkommentaren om
Arlanda 1, 2 och 3 far bli ett kamfullt:
Vade retro me, sa 'tana!

JUl
Avslutningsvis tillonskas Facktuellts
lasare en God Jul, ett Gott Nytt Ar och
"...fridpajorden..."

Guy Boden
Lovo socken i Farentuna harad

Vade retro me, sa 'tana. "Ga bort ifran mig,
Satan!", Jesu ord till Petrus (Markus 8:33),
da denne icke ville godtaga det av Jesus fo-
rutsagda lidande, som skulle sluta med
denns korsfdstelse. (Svensk uppslagsbok)

Illustration: Upplands indelning i harader
och skeppslag.
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Rapport f ran lergropen i soder
• Sa bar da schaktnings- och pal-
ningsarbetet kommit igang pa
Arstafaltet.
Dagarna i posthanteringen ack-

ompanjeras av palkranarnas ryt-
miska dunkande som i dagslaget
inte visat sig lata mer an den be-
flntliga maskinparken.

Vissa olagenheter i form av andrade
rutiner och krympta kajutrymmen ar
en sak som vi blir tvunga att leva med
en tid framover, men hittills har det
mesta fungerat nagorlunda val. Un-
dantag finns naturligtvis. Facksorte-
ringen som flyttades for att forsoka
undvika buller fran palningen fick till
att borja med en dalig placering vilket
retade manga men problemet ar nu
lost pa ett battre satt.

(Compensation?
Enligt NCC ar vaderforhallandena
gynnsamma for schaktningen och
aven for palningep sa den reviderade
tidplan som upprattades i borjan av
oktober haller fram till dags dato.

Vi har fran SEKO:s sida begart att
personalen pa pl.2 i Arsta skulle fa
nagon slags kompensation for de ola-
genheter som uppstar i samband med
byggnationen och da i form av pengar
eller annu hellre i form av forkortad
arbetstid.
Detta bemottes fran terminalledning-

ens sida pa samma satt som nar kanni-
balpojken kom forsent till middagen
dvs. vi fick kalla handen.

varma klader
Daremot snalas det inte pa olika for-
mer av skyddsutrustningar tex. varma
klader eller horselskydd.

An sa lange har vi inte markt av
nagra extrema ljudforhallanden men
de kan naturligtvis komma i ett senare
skede.

Skyddsombuden i Arsta har organi-
serat sig sa att det i princip finns tack-
ning dygnet runt fran deras sida detta
for att kunna bevaka arbetsmiljon om

det uppstar nagra komplikationer i
forhallande till bygget.
Huvudskyddsombudet Lasse Lovlie

haller i skrivande stund pa att kolla-
tionera lokalforteckningen tillsam-
mans med arbetsgivarrepresentanter
for att utrona om allt som skall finnas
med verkligen gor det. Ett grannlaga
jobb som tar tid.

Fdlja posten
Viktigt ar ju bl.a.olika personalsociala
utrymmen, omkladningsrum, paus-
rum, rokspottar, toaletter osv.men inte
heller att forglomma tillrackliga
utrymmen for den postala verksamhe-
ten.

Nu nar julen star for dorren och
julkortssorteringen kommer igang
hyser vi vissa farhagor om att det kan
uppsta storaingar i trafiken, framfo-

rallt oroas vi over terminalens interna
transporter som naturligtvis far en
hogre belastning.

En viss forstarkning i den delen
skulle nog vara pa sin plats.
Nar det galler fragor som ligger lite

langre fram i tiden tex. b'verflyttnings-
problematiken sager man i dagslaget
att personalen foljer posten som hu-
vudprincip.

Organisationsfragan ligger fortfarande
i sin linda men maste nu ta fart om
man pa ett vettigt satt ska kunna
hantera den.

Med en tillonskan om en God Jul

Janne Gebring
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Hjulen rullar-
blir det nagot liv efter Jul ?
• En God Jul tillonskas alia medlemmar
pi Smi/C 5, Uppsamlingen Klara och
Arsta m fl.

Snart hor vi ihop annu tydligare. Arbetet
kommer i framtiden att ske under samma
tak "Syd" - hill i hatten eller Syd-Vasten
s a s om taklaggningen tar sin tid. Sedan
ska val taket hilla tatt och hilla oss sam-
man.

Organisatoriskt fir vi se. Det forekom-
mer arbetsgrupper, informationsinsatser
och ideseminarier om kommande organi-
sation. Delta i diskussionen med frigor
och forslag. Om det an ar hektiskt under
julen si fortsatter Hjulen att rulla efter
nyir. Di tar nya arbetsplatstraffar vid.
Packet ska hilla medlemsmote liksom
Terminalklubben.

Ett personalprojekt under Terminal

Stockholm har bildats och i det deltar vara
fackliga kamrater Owe Olausson (Klara
Stora brev), Erhan Gomuc (TBA-Smi)
och Anders Viksten (Klubben). Dit kan
personalfragor kanaliseras. Si h6r av dig
till din sektion eller styrelserepresentanter.
Ett skriftligt informationspaket om Syd lar
ocksi vara pi ging.

Gemensam sektion
Forutom gemensam personalfest Klara-
Arsta si hilles numera KlaraUtskottet
(sektionema pi Klara) gemensamt med de
fackliga sektionema pi Arsta (dvs Janne
Gebring, Inger Donsenius, Miroslav Jelik,
m fl). I borjan av december provar vi
frigan om en gemensam sektion - hur och
nar ? Vi behSver ju fortsatt facklig bevak-
ning lokalt pi Klara resp Arsta under

—

Dags for uppdatering av
hyrdator?

• Jag vill i korta ordalag upplysa
er som liksom jag har Postens
hyrdator om uppdatering av mas-
kinvaran. Ni som borjar uppleva att
maskinen ar lite "langsam" skall ej
misstrosta. Det finns mdjlighet att
byta ut bl. a. den s.k. CPU (proces-
som) till en overdrive. Tiilverkaren
Intel har en som ar svar att fa tag
pa men den kan ge nastan en for-
dubbling av hastigheten. Det finns
ett annu battre marke som heter
Kingston - de tillverkar bade min-
nen och processorer. Dessa har
nya delar till Aptiva.

Kingston
Ett av problemen har varit att IBM
har slutat att tillverka delar till var
maskin. Det har bara funnits som
reservdelspris. Bl.a det sa kallade
cacheminnet har ej funnits att fa
tag pa. Kingston har en Overdrive
som kallas TurboChip 233 Mhz. De
har ocksa cacheminnen. Dessa
finns att kopa hos olika aterforsal-

jare bl. a. Dustin, Microwarehouse,
Scribofont m. fl.

Priset ar c.a: 500:-/ styck for ca-
cheminnet Priset for en overdri-
ve/CPU varierar beroende pa mo-
dell och aterforsaljare. Kingston
Turbochip 233Mhz kostar ca:
3000:-

Kopa ut
Jag vill till sist paminna om att
avtalet som vi har med Posten
galler att maskinen skall la'mnas in
pa en godkand verkstad att byta ut
delarna. Nar avtalet har gatt ut kan
de som ar intresserade av att be-
halla maskinen kopa ut den. Alia
som har fragor kan ta kontakt med
mig pa expeditionen, tel 7815608.
Eller skriv ett mail:
peter.ek@posten.se

Peter Ek/Sektion Klara Sma/C5

1999 - och detta kan fortsatmingsvis ske
genom fackliga utskott med ungefar sam-
ma utseende som nuvarande sektionssty-
relser. Mer om detta efter Jul.

Ladda om...
Hoppas att loneokningen kunde leda till
en eller annanjulklapp! Bra var i alia fall
att nya lonen blev klar till november. Till
1999 far vi "ladda om" och soka oss pi
ytterligare forbattringar och justeringar av
det som ev gitt snett. Det kan tyckas att
det ror sig om en ratt mittlig loneokning
i form av 350 kr/minad men minga back-
ar smi blir Tyvarr kunde inte alia
tillgodoses. Sok forklaringen hos dui
lagledare eller chef. Eller kontakta oss i
facket. Ulf och Peter forhandlade derma
ging med Lasse Landolf och Per Roxne.

Deltidama har erbjudits arbeta mertid
under Julen. Det blir minga extra Jul-
tomtar pi Klara aven denna hogsasong -
hjartligt valkomna! Ju(l) mera vi ar
tillsammans ju(l) gladare vi bli!

Blamarke
Frin skamt till allvar: Hill ogon och oron
oppna - det blir en ratt intensiv posttrafik
pi Smi/C 5 i jul igen.

Si se upp i den interna posttrafiken.
Annars kan det bli ett och annat blimar-
ke! (skyddshalsningar).

Ha det bra, onskar

Ulf, Peter, Bayram mfl i
sektionsstyrelsen Sma/C 5 Klara.

Terminal-
klubbens

arsmote hails
lordag den
27februari
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Marknadsdomstolen ger Posten
ratt om zonpriserna
• Posten far i och med Mark-
nadsdomstolens dom den 11 no-
vember ratt att konkurrera med
lagre priser for fb'retagssandning-
ar till de 19 storsta orterna i lan-
det.
Marknadsdomstolen (MD) slir i sin dom

fast att "Posten bar kostnadsskillnader
som motiverar la'gre priser for stora fore-
tagssandningar till de 19 storsta orterna
jamfort med b'vriga landet". Detta ar ett
otvetydigt besked.

CityMail kommenterar ocksi domslutet
i ett pressmeddelande. CityMails press-
meddelande ar ett nagot rattshaveristiskt
fb'rsok att bortforklara att domen faktiskt
ger Posten ratt att, om man si vill - och
om man bar rid! - anvanda zonpriserna
som konkurrensmedel - sa lange de base-
ras pa faktiska kostnadsskillnader. City-
Mail fortsatter i sin kommentar till domen
att suga pa gamla tvister.

Henderson investors
Man kan darfb'r ifrigasatta det uttalande
som Henderson Investors, ett brittiskt
investmenbolag som idag ar den storste
agaren i CityMail, gjorde i Dagens Indu-
stri dagama innan domen fdll. "Domsto-
lens utslag kan stdrka CityMails aktie-
kurs", havdade en talesman for bolaget.
"De legala tvisterna med Posten har
skramt bort kopare tidigare, men nu okar
intresset pa nytt", hette det vidare i det
nyhetsbrev som formedlade uttalandet.
Underfb'rstatt att nar Marknadsdomstolen
val fattat sitt beslut borde vara det slut
med rattegingar och annat brak som stort
affarerna!

Russinplockare
CityMails pressmeddelande ger snarare
ett intryck av att bolagsledningen kan
komma igen med nya tolkningar och
tvister kring lagstiftningen och olika do-
mar!

CityMail for ocksi - typiskt nog - ett
langre (och smart absurt) resonemang som
gar ut pi att det i sjalva verket ar billigare
att distribuera post i alia de mindre orter,
som inte omfattas av Postens zonprislista.
Och visst kan brevbSringen vara billigare
i exempelvis Emmaboda an i Storstock-

holm. Da kan man naturligtsvis friga sig
varfor inte CityMail etablerat sig dar och
i alia andra mindre orter i landet? Svaret
ar att frigan ar fel stalld. Det som ar dyrt
ar inte i fb'rsta hand att dela ut posten i
mindre orter eller enskilda hushall pa
landet - det som kostar ar att dela ut alia
typer av fbrsandelser till alia hushall i
hela landet varje dag! Det staller inte
CityMail upp pa! Darfb'r fir de fmna sig i
att kallas "russinplockare", oavsett om de
gillar det eller ej!

Politisk kampanj
Farhlgorna att CityMails pressmeddelan-
de ska tolkas som att man planerar for nya
processer starks av de artiklar som Svens-
ka Dagbladet publicerade dagama efter
det att domen fallit. I vad som nastan
miste sagas vara en kampanj havdade
tidningen att Marknadsdomstolens dom
ger underlag for CityMail att stamma
Posten pi ett par hundra miljoner. -
Marknadsdomstolen ger visserligen Pos-
ten ratt att tillampa zonpriserna idag - men
samtidigt uttalar man i domen att Posten
gjorde fel nar man lanserade iden. Si
tolkar Svenska Dagbladet (med hjalp av
en professor vid Handelshbgskolan) do-

men i sina artiklar.

Nya processer?
Med tanke pi att Posten ju hittills inte har
tillampat nigra zonpriser (man har efter-
levt Konkurrensverkets interimistiska
forbud) miste man som amatb'r fraga sig
hur skada kan ha uppstitt!

Nej, CityMail fir nog skylla sina hittil1

svarande problem pi nigonting annat!
Enligt delirsbokslutet for jan-sept 1998

raknar bolagsstyrelsen med en fbrlust pi
ca 40 miljoner for heliret 1998. Forlusten
harrb'r sig frin arets fbrsta sju minadf
eftersom fbretaget fr.o.m. augusti pistis
gi med vinst.

Vi fir se om den prognosen hiller nu nar
Marknadsdomstolen klarat ut vissa beg-
repp - eller om russinplockarna i CityMail
iterigen ska sa'tta sitt ekonomiska hopp till
nya processer!

Jan Ahman

Pa Terminalklubbens hemsida
(http://home.swipnet.se/terminalklubben) firms
Idnkar till de pressmeddelanden och tidning-
sartiklar som citeras.

Posten infer zonpriser 1 april
Snabba reaktioner pa MD:s dom

• Den 3 december meddelade posten att
man infdr en ny tjanste- och prisstruktur
fr.o.m. den I april 1999.

Forutsattningen for den nya prislistan
ar Marknadsdomstolens (MD) dom som
tillater differentierade priser mellan a
ena sidan de 19 storsta orterna i landet
och a andra sidan riket i ovrigt.

40 ore billigare
1 zonen med de 19 storsta orterna ingar
fb'ljande stader: Boras (postnummerom-
rade 50), Eskilstuna (63), Gavle (80),
Goteborg (40-42), Halmstad (30), Hel-
singborg (25), Jonkoping (55), Karlstad
(65), Linkb'ping (58), Lulea (97), Lund
och MalmS (20-22), Norrkoping (60),

Storstockholm (10-19), Sundsvall (85),
Umea (90), Uppsala (75), Vasteras (72),
Vaxjo (35) och Orebro (70).

Brevsandningar t i l l storstader blir 40
ore billigare per forsandelse an t i l l ovri-
ga riket. Dessutom andras antalsgranser-
na for vissa typer av sandningar. jamfort
med nuvarande (Berit) prislista. Kunden
behover inte heller langre sjalv ordna
transporten till utdelningsomradet for att
komma i atnjutande av det lagre priset.

Till sist si infers vid samma tidpunkt
ocksa kommunvisa sandningar med
lagre antalsgranser.

/JA
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Nagra ore! om lagledarlonerna
Nytt system med garanterat ionegolv och tillagg darutover

• Det bar framforts missnqje fran lagle-
dare over att en del av den hqjning som
lagledarna bar fatt i arets lonerevision
betalas ut som ett tillagg. Ett tillagg som
man tappar om man slutar som lagledare
och blir "vanlig sorterare" igen.
Lit oss frin borjan sjalvkritiskt erkanna

att vi brustit i information om denna kur-
sandring.

Nar detta ar sagt si finns del anledning
att litet utforligare redovisa arets fSrhand-
lingar om lagledarlonerna.

Tre goda skal
Forhandlingarna om lagledamas loner
fordes i ar pi regional niva. Anledningen
till detta van

1. Att det farms en ogrundad skillnad i
lagledamas lonenivaer mellan terminaler-
na i Stockholm.
2. Att man pa vissa hall prioriterat lagle-
darloner pa ett satt som skapat onodiga
spanningar bide mellan personalgrupper
inom den egna enheten och mellan lagle-
dare vid de olika terminalerna.
3. Att det i fortsattningen vore lampligt att
tillampa en princip vid lonesattning av
lagledare/motsvarande som innebar att

^^ man far en "lagledargrundlon" upp till ett
visst belopp och resten som ett "lagledar-
tillagg".

Resultatet
/—^ Resultatet av arets forhandlingar blev

foljande.

1. Det ekonomiska utfallet
Lagledarkollektivet (inklusive "specialis-
ter") har i denna liksom foregiende lone-
revisioner inom Stockholmsterminalerna
fltt tillbaka mer an vad man genererat till
potten. Den genomsnittliga lonepotten for
SEKO-medlemmar inom Terminal Stock-
holm var i ar ca 430 kr per irsarbetskraft
(AA); lagledarkollektivet (78 medlemmar)
har fitt ut ca 598 kr/AA. Sorterarna
(1.598 medlemmar) har i genomsnitt fitt
sina loner hqjda med 404 kr/AA.
Denna omfordelning av pengar - som vi

vet att manga medlemmar reagerar mot -
ar naturligtsvis en av orsakerna till att vi
velat infora ett system med lonetillagg for

lagledarna.
Det ska ocksi sagas att vi i samband med

dessa och tidigare forhandlingar framfort
att nivihqjningen av lagledarlonerna
borde tas av "friska pengar", dvs utanfor
lonerevisionspotten. Det har arbetsgivaren
inte - annat an i vissa undantagsfall - velat
ga med pa. Det har varit ett krav fran
deras sida att vi ska acceptera att en viss
del av potten anvands till detta - annars
har de inte velat acceptera vira krav pi
generella hqjningar utover avtalets nivi,
golvhojningar, nigorlunda lika Ion for
lika arbete, etc.

2. Principer om grundlon och "lagle-
dartillagg"

De trefackliga organisationer som orga-
niserar lagledare inom Stockholmstermi-
nalerna har gemensamt slutit ett sarskilt
avtal med arbetsgivaren om foljande
principer.

17.600 kr/min faststalls som ett Ionegolv
for lagledare. For bitradande lagledare,
dirigenter, m.fl. kommer liknande golvni-
vaer att faststallas. Den som fr.o.m. 1999-
01-01 utses till lagledare (eller motsvaran-
de) erhaller fr.o.m forsta dagen och sex
manader framat (provperiod) lagst den Ion
som lonegolvet anger. Om det efter sex
minader beslutas om en tillsvidareanstall-
ning som lagledare (eller motsvarande)
utgor lonegolvet den anstalldes grundlon
(fasta Ion).

Beloppen som ga'ller for respektive
Ionegolv kommer att justeras upp i lonere-
visionema 1999-06-01 och 2000-08-01.

For dem som redan ar lagledare (motsva-
rande) galler foljande enligt irets lonere-
vision.

• Den som fore lonerevisionen hade en
Ion <17.600 kr:
Den del av arets lonehqjning som ligger
under 17.600 kr la'ggs till grundlonen;
den del som ligger over utgir som ett
lonetillagg.
• Den som fore lonerevisionen hade en
Ion >17.600 kr:
200 kr la'ggs till grundlonen och resten
utgar som tillagg.

Tillagget ar semestertillaggs- och 8ver-
tidsgrundande.

I det fall nagon slutar som lagledare
faller tillagget bort. I det fall tillagget
betalats med lonerevisionspengar itergar
beloppet till respektive organisations
lonepott.

All produktionspersonal
i samma facie!
Vi hoppas att vi med denna redogorelse
skapat en ba'ttre forstielse for denna del
av arets lonerevision. Vi ar fran SEKO
angelagna om att bebllla lagledarna som
vira medlemmar. Vi tror att det i langden
a*r en styrka om all produktionspersonal
inom terminalerna - vare sig man ar sorte-
rare, tekniker eller lagledare - ar organise-
rad i ett fack. Vi ar samtidigt medvetna
om att lonenivan for denna grupp ar ett
omstritt kapitel och att det darfor kravs
kompromisser f6r att behalla enigheten.
Vi kan konstatera att en rejal hojning av
lagledamas loneniva skett under senare ar.
Efter arets lonerevision firms i praktiken
en "golvniva" (inklusive tillagget) for
lagledare som ligger ca 3.000 kr/manad
over sorterarens Ion. Kanske ar det en
lamplig niva - diskussionen om den saken
kommer att fortsatta. Vi lovar for var del
att visa en an storre oppenhet i dessa
fragor i de forhandlingar som kommer!

Terminalklubbsstyrelsen/A U
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Nicklasson garigen

Nya inskrankningar i Strejkratten
• Den 30 november presenterade
regeringens enmansutredare,
Konjunkturinstitutets chef Svante
Oberg, sina forslag for att "starka
Idnebildningen", som ban med ett
noa-ord beskriver saken. Vad det
egentligen handlar om ar att ytter-
ligare inskranka Strejkratten och
genom ett forstarkt medlingsinsti-
tut ge staten an storre mojligheter
att hjalpa arbetsgivarna i besvarli-
ga avtalsforhandlingar.
Nu flnns det en forhistoria till

Obergs utredning och lat oss dar-
for borja med den!

Varen 1991 overlamnar Lars Erik Nic-
klasson, f.d. ordforande i Statsanstalldas
Forbund, Lonefdrhandlingsutredningen
till den socialdemokratiska regeringen.
Utredningen hade tillkommit pi uppdrag
av Mona Sahlin, den olyckan, under hen-
nes tid som arbetsmarknadsminister.
Nicklasson foreslog att en Riksmedlare
skulle tillsattas och' att maximibeloppet
for skadestand vid olovlig konflikt skulle
tiodubblas fran 200 kr till 2000 kr.

Nicklasson fick utsti mycken spott och
spe fran den fackliga ro'relsen; regeringen
valde bl.a. darfor att lagga hans utredning
at sidan. Istallet tillsattes en ny och storre
utredning med Anna-Greta Leijon som
ordforande. I valet hosten 1991 tog de
andra borgerliga partierna over regering-
smakten, de skrev om direktiven och
gjorde om utredningen till en kommitte.
Tanken var att i god tid fore nasta val
genomfbra genomgripande forandringar i
arbetsratten. Nu blev det inte sd mycket av
den saken efter den starka opinion som
aterigen gav sig tillkanna. Men man hann
med att andra i LAS och fran den 1 juli
1992 tog man bort 200-kronorsgransen
for strej skadestand.

Aterstallare
Hosten 1994 aterkom socialdemokraterna
som regeringsparti och nya aterstallare
utlovades och genomfordes. Fackets
vetoratt mot oseriosa entreprenorer och
regler for visstidsanstallningar och undan-
tag fran turordningsreglerna aterstalldes.
Men typiskt nog "glomde" man att iterin-
fora 200-kronorstaket for strej skadestan-
den. Istallet ar det numera - enligt forarbe-

S^ var vi bara tolv

Borlange och Hassleholm
laggs ner
Postens koncernstyrelse be-
slot den 27 november att ser-
viceterminalerna i Borlange
och Hassleholm ska la'ggas
ner.
Terminalerna ska vara av-

vecklade i September ar 2000.
Sammanlagt 190 personer
arbetar vid de tva terminaler-
na. 40 nya arbetstillfallen ska-
pas i malmo, 30 i Uppsala och
20 i Sundsvall (delar av bre-
vomrade 82 flyttas over dit
fran Uppsala).

Forhandlingar har pagatt i

ett par ars tid om de tva ter-
minalernas framtid. Efter en
sista framflyttning av ned-
laggningen och ett antal oms-
tallningsatgarder sa har de
fackliga organisationerna ac-
cepterat beslutet.

I och med nedlaggningen av
Hassleholm och Borlange
samt Stockholm Klara sa
aterstar tolv brevsortering-
sterminaler i Posten.

ten till lagen och AD:s praxis - 2.000 kr
som bar blivit "praxis".
Pi denna punkt bar alltsi Nicklasson fatt

ratt.
Och nagra ar senare (1997) tillsatte

regeringen en ny enmansutredare (Oberg),
med uppdrag att lagga fram forslag tilll ett
forstarkt medlingsinstitut! Aven pa denna
punkt tycks det alltsa som Nicklasson kan
se sitt utredningsforslag genomforas. De'~
tog bara litet langre tid an planerat!

Oberg foreslar i sin utredning (Ett for
stdrkt forlikningsmannainstitut, SOL
1998:141), fleranyheter:

o I ett delbetankande som lamnades i
hostas (Medlingsinstitut och lonestatistik,
SOU 1997:164) foreslog utredaren att
Statens forlikningsmannaexpedition ska
ersattas av ett statligt Medlingsinstitut
med en "Riksmedlare" i spetsen. Medling-
sinstitutet bor, enligt utredaren, bildas
senast den 1 januari ir 2000.
o I slutbetankandet preciseras de utskade
befogenheter som Medlingsinstitutet ska
forfoga over: Medling blir obligatorisk,
om medlarna kraver det, och deras bud
ska lattare kunna upphqjas till lag. Dess-
utom far medlarna ratt att forlanga varse
tiden till rvi veckor (idag en vecka).

Begransad konf liktratt
o Normbildningen ska starkas, fb'reslir
utredningen. Medlingsinstitutet ska ansv
ra for den statliga lonestatistiken och varje
Ir lamna en rapport om loneutveckling
mm i Sverige och omvarlden och en rap-
port om de samhallsekonomiska forutsatt-
ningarna for loneforhandlingarna. Pi si
satt tanker sig utredaren att parterna pi
arbetsmarknaden kan skapa sig en gemen-
sam bild ("norm") av fb'rutsattningarna for
de avtal som ska slutas.
o Konfliktratten begransas. Dels genom
att blockader mot enmansfb'retag och smi
familjeforetag forbjuds. Vidare infers, om
Obergs forslag gar igenom, en s.k. propor-
tionalitetsregel vid konflikter. Det innebar
att en konflikt maste sta i proportion till
de kostnader och andra konsekvenser de
far hos motparten. Vad det handlar om ar
att stoppa fackets mqjligheter att ta ut
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"nyckelgrupper" i strejk. Ett exempel
skulle kunna vara SEKO:s konfliktvarsel
i varas, dar forbundet varslade (men sedan
inte vagade ta ut) teknikema vid sorte-
ringstenninalerna. Till sist si foreslir
utredaren att ratten till sympatiitgarder
ska begransas.
0 Utredningen slir ocksi ett slag for
jamstalldheten. Det ska ske genom for-
battrad Ibnestatistik och en irlig rapport
om loneutvecklingen ur jamstalldhetsper-
spektiv.

Mona sahlin - den olyckan!
Utredarens forslag bverlamnades den 30
november. Regeringen kommer nu att
skicka ut det pi remiss. Det faktum att
Mona Sahlin iterigen ar chef i det depar-
tement som ansvarar fbr arbetsrattsfrigor-
na, gor knappast att man sover lugnare om
natterna. Det ar ocksi typiskt att utred-
ningen laggs fram strax efter ett val - och
1 god tid fore nasta. Det gor att man blir
an mer orolig!

Samtidigt tycks ledande fackliga foretra-
dare vara inne pi liknande tankegingar -
men man foredrar andra metoder. Istallet
for lagstiftning vill man ha ett avtal med
SAP. Sedan en tid pagar bverlaggningar
mellan LO-TCO-SACO och SAP om vad
man kallar fbr en "dliansfor tillvaxt". (Si
vackert det later!)

Central norm
•""̂  — LO vill ha ett regelverkfor lonefbrhand-

lingar som ocksa innehaller att bestamma
hur stora loneokningarna kan bli, sager
avtalssekreteraren Hans Karlsson i en
intervju i LO-tidningen. Vad man efter-

^^ stravar ar en centralt faststalld norm for
hur stora lonelyften fir bli. Man ar frin
LO:s och SAF:s sida radda for att enskil-
da fackforbund och/eller lokala fackklub-
bar i en uppitgiende konjunktur ska bbrja
stalla Ibnekrav, som innebar att medlem-
marna kan borja ta tillbaka det som fbrlo-
rats under 90-talet. SAF:s ordforande har
for sin del angett fyra grundforutsattning-
ar for en tillvaxtallians: rydlighet i EMU-
frigan (las: EMU-ansluming), en plan for
sankta skatter (for de rika), forandringar i
arbetsratten (arbetslosheten ska minskas
genom att det blir lattare att avskeda folk)
och satsningar pi kompetensutveckling
(antligen!).

LO:styrelse gav den 20 november klar-
tecken till att fortsatta overlaggningarna,
trots protester frin fr.a. Transport och

Handels.

Borgerligheten har verkligen en utvecklad
kansla infor stromningama i samhallet. I
en period nar det i sjalva verket en langre
tid har varit ovanligt lugnt pi arbetsmark-
naden ar de andi livradda fbr att arbetarna
ska borja rora pi sig och stalla krav och
darfor rustar de sig med nya lagar.

De ar som ormama som pistis kanna av
rbrelserna i jordskorpan innan jordbav-
ningen intraffar och darfor hinner satta sig
i sakerhet.

I synnerhet tycks det har galla socialde-
mokrateraa. Deras mellanstallning - de
tjanar kapitalet men forsbker ocksi att
vara arbetarna till lags - gor dem till goda
seismografer.

Vi bbr vara lika forutseende vi och saga
Nej! till den iterhillsamhet som tillvaxtal-
liansen syftar till och de inskrankningar i
de demokratiska rattigheterna som Obergs
utredning innebar.

Ingen tvangsmedling!
Inga nya strejkforbud!

Jan Ahman

Pa terminalklubbens hemsida finns lankar till
utredningstexten och kommentarer till den
fran olika hall.

Terminalklubbens
hemsida pa internet

har lankar til|
postfackliga sajter
runt om i varlden!

"De drogo till Cdteborg"
• Onsdagen den 18:e novem-
ber klockan 07.06 satte sig
sex kvinnor (tva fackligt akti-
va fran varje Stockholmster-
minal) och P-O pa taget till
Goteborg.

X 2000 pilade genom novem-
berdiset, och vi var i Gotet pa
drygt tre timmar.

stokigt
Pa Goteborgsterminalen val-
komnades vi av Maria och
Annika samt kvinnor fran Mai-
mo i soder till Umea i norr.

Efter presentationen, som
var befriande personlig, blev
vi guidade runt i terminalen.

Det ailmanna omdomet -
rorigt, stokigt, truckar over-
allt, daliga ergonomiska los-
ningar och kallt Vi rakade vara
dar under den senaste omorga-
nisationens forsta dag ...
forhoppningsvis blir det ba'ttre,

Konferensens huvudamnen var
jamstalldhet och arbetsmiljo
med tyngdpunkt pa ergonomi.
Vi utbytte erfarenheter termina-

lema emellan. Intressant att ho-
ra flexibla och udda arbetsti-
der har tydiigen borjat praktise-
ras pa somliga terminaler. Tank
er exempelvis - insta" lielsetid
02.30 pa natten, eller jour i hem-
met 07.00 till 10.00 (for timans-
tallda).

Arstas hoj- och sankbara hand-
stampiingsbord vackte jubel och
applader. Hela riket vantas kom-
ma pa studiebesok for att beun-
dra detta ergonomiska under-
verk.

Utbyte
Slutintrycket av denna innehalls-
rika dag ar att det ar mycket la-
rorikt att traffa andra terminalar-
betare. Vara chefer har ett sa-
dant utbyte, och det ar viktigt att
aven vi har ett kontaktnat - folk
som jobbar i produktionen kan
vara en motvikt nar terminalerna
stalls mot varandra.

Utan kunskap ar den typen av
uppgifter svara att bemota.

Eva Brattstrom
Lena Savstrom
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Nytankande pa chefsniva?!
"Chefen ar en resurs for de anstallda, inte tvartom!"

• Fortroendevalda inom SEKO post
Stockholm bar under hosten deltagit i
en kompetensserie med olika amnen.
Man bar lyssnat och stallt fragor till
Brevchefen Alerfeldt, avdeiningsord-
foranden Kihlberg, Postnet / Internet-
handel / Torget, Tredjepartslogistik,
Postens ekonomisystem, Ekonomi /
personalekonomi, Postens nye info-
chef etc.

FOrelasaren om personalekonomi kunde
pavisa hur daligt fb'retag i allmanhet fors-
tir nyttan av investering i personalens
kompetens. Dessutom innebar god redo-
visningssed att man inte kan "avskriva"
kostnaden for kompetenshqjningar efter-
som lagen inte tilliter delta. Det kan inne-
bara att foretagen drar sig for kostnaden.

Ekonomi betyder "hushillning med
begransade resurser". En utveckling av
delta tema kan innebara "nagon far det
ba'ttre utan att nagon far det samre" =
solidaritet ? Nasta devis kan vara
"hushillningen ar effektiv om den som
har fatt det ba'ttre kan dela med sig" =
rattvis fordelning ?

internethandeln okar
Lisbeth Gustavsson - chef for Postnet,
redogjorde for nulaget och prognosen for
Intemethandel. Ar 2002 tros den vara 15-
20 procent av all handel i Europa?! Ang-
iende sakerhet for betalning i "cyberspa-
ce" anses det som ett mindre hinder,
eftersom det ar betalningsmottagaren som
stir for riskerna, ej koparen. Sverige ar
tredje storst i varlden nar det galler dator-
tathet per invinare. I framtiden kanske
man bestaller sin bil direkt fran produk-
tionsbandet, dvs den framstalls inte forran
man har gjort sin bestallning med indivi-
duella onskemal.

dppenhet
Liksom Lisbeth Gustavsson vill Postens
nye informationschef/internt Posten Leif
Oster att postanstallda skall fa ett bra
erbjudande frin Posten ifraga om person-
datorer. Det ar viktigt med information,
framfbrallt finns det inte mycket som
skall hemligstamplas. Fo'r att na alia an-

stallda direkt vore det bra om alia hade
tillgang till den nya tekniken. Leif Oster
har arbetat bland annat pi skogsforetaget
A SSI Doman som har ungefar samma
omsattning som Posten (20 miljarder).
Hans framtradande var nog det som vack-
te mest intresse nar det galler Postens
framtid.

Applader for trolleriladan
Det nytankande (?) som framfordes var
sa uppseendevackande att vi forst appla-
derade och sedan ratt fragade honom hur
lange han skulle fa vara kvar i Posten?!

HSr kommer ett axplock ur herr Osters
trollerilada:

• Chefens framsta roll ar att skaffa arbete
till sina anstallda, ej att minska kostnader
• Chefen ar en resurs for de anstallda, inte
tvartom
• Inget fel pi de anstallda, det ar diliga
chefer som skall bytas ut
• Postens ekonomiredovisning ar obegri-

• ASSI Doman har 150 anstallda pi hu-
vudkontoret, Posten har 2.000. Den som
behover veta resultatet av dagens arbete ar
skogshuggarlaget/brevbarlaget inte nigon
byrikrat pi Hk
• Vinsten maste racka till for att en ibland
ofrankomlig avveckling av personal skall
ske pi ett vardigt sa'tt och dessutom hjalpa
den som miste sluta till en ny framtid.
Var firms den gode kapitalisten i dagens
samhalle ?
• Att bara minska pi produktionspersona-
len, ej administration leder till "corporate
aneroxia" for ett foretag, ungefar som om
Vagverket inte skulle ha nigra som kor
plogbilama.
• Enligt han hans erfarenheter av andra
foretag si kan Postens anstallda mycket
val sli sig for brostet i jamfdrelse
• VIP-resultaten miste leda till itgarder,
annars kan det lika gSrna laggas ner,
kostar lOmiljoner
• Det ar bra om manniskor inte "tar med
sig arbetet hem" utan kopplar av, det leder
till hogre kvalite pi arbetet
• Information skall innebara ett budskap
som leder till okad kunskap, den som

hiller pi information vill visa sin makt
• I fbretagsvarlden pratar man numera om
tre E - Ekonomi, Ekologi och Etik. Det
sismSmnda skall anses betyda hur foreta-
get behandlar den anstallde. Hur vill man
arbeta ? Vilka krav har man pi foretaget
? Av vilken anledning skall man inte byta
till ett annat foretag ?

Micke Tall, en anstalld

58 miljoner i av-
gangsvederlag
Brevs styrelse beslot tidigare i
hostas att avsatta 100 miljoner, 25
miljoner i ar och 75 miljoner i var,
till vad som kallas for rationalise-
ringsatgarder, I praktiken handlar
det fr.a. om avgangsvederlag.

Brevstyrelsen andrade beslutet
vid sitt mote den 26 november sa
att 58 miljoner avsatts i ar och res-
terande medel nasta ar.

Stockholmsterminalerna har fatt
ca 3 miljoner (av de 58) att betalas
ut i avgangsvederlag till drygt ti
anstallda.

CityMail
utlandsagt
Utlandska intressen ager nu 59,5
procent av kapitalet i CityMail och
innehar en lika stor andel av roster-
na i bolaget.
Storst ar det brittiska bolaget Hen-

derson Investors med 16 procent
av kapitalet, foljt av Royal Mail
International, ett dotterbolag till
brittiska posten, som ager 10 pro-
cent. Bland ovriga utlandska agare
marks Deutsche Bank, numera
varldens storsta bankkoncern,
norska Orkla, The Industrial Bank
of Japan, finska Pohjola, m.fl.

/JA
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Samverkan ar ingen kampform.
• I SEKO:s koncernfackliga program
for Posten myntades en numera be-
romd (beryktad?) paroll for det fackli-
ga arbetet, samverkan som kampmetod.
Programmet med den storslagna parol-
len bar diskuterats i flera nummer av
Facktuellt. Senast i nr 10 dar bland
andra tidningens redaktor varderade
parollen utifran de diskussioner som
fordes vid yrkeskonferensen pi Sasta-

f holm - men ocksa i relation till resulta-
tet av den fackliga aktiviteten i t.ex.
Stockholm Syd-projektet.

Janne Hoglin fortsatter i detta num-
mer debatten genom att ocksa rikta

^̂  blickarna utat: haller parollen "samver-
kan som kampmetod" i den internatio-
nella kris som aterigen skoljer in over
oss?

SEKO bar antagit den i sig motsagelseful-
la parollen, "samverkan som kampform".

I SEKOs program anges ska'len och
motivet till denna paroll i
foljande text. "Den stora
spanningen/motsattningen
i verksamhetsfrlgor firms
inte mellan Posten och de
anstallda utan mellan fore-
taget Posten och markna-
den. Partema pi Posten har
gentemot marknaden ett
sammanfallande intresse,
vilket ar en god grund for
samverkan".

Marknadssprak
Packet skall arbeta mer i
projekt och natverk,och
med f& raka beslutslinjer
uppifrln. Den fackliga led-
ningen skall ha den "goda
6'verblicken och omvarlds-
bevakningen". Det ar ett
modernt marknadssprlk som anvands i ett
fackligt sammanhang nar man laser Sekos
program, frlgan ar om det duger
som fackligt program.

For det fo'rsta ar samverkan inte en
kampform, utan en form for att soka enhet
med motparten. Kampen om marknadsan-
delar skall vara ett gemensamt mil, det
liter som om facket med lite fordrqjning
blivit fralst pi marknadsk6ret.

Nar posten bolagiserades under den

nyliberala trendens hogperiod, forsokte
facket stoppa detta. Nu nar vi ser effekten
av dom politiskt fattade besluten, dom
minskade intakterna och okande konkur-
rensen, och dom anstallda som ser sig
som forlorare, dl so'ker facket samverkan.

HUT dom nu aktuella saniverkansprojek-
ten, (Syd och Nord) kommer att avlopa,
tekniskt och miljb'massigt, det vet vi inte
forran dom tagits i bruk. Att det lokala
facket inte staller sig bakom projekt Syd
belyser en del av innehlllet i begreppet
samverkan.

Samverkan pa toppniva
Hur agerar man pa. hogre nivl? Vad sa'ger
SEKOs representant i Poststyrelsen? Ar
det mqjligen samverkan pi toppnivl men
reservation pi lokal nivl, som blivit fack-
ets nya linje?!
Det sk omvarldstrycket ar minst sagt ett

hot mot facket och medlemmarna. SAP
har drivit sina krav lange, dom vill beg-

tillbaka mot arbetarna i dom rikare lander-
na, skapar ingen grund for samverkansi-
deer.

Avreglering
Den internationella trenden forstarks
ocksl av dom beslut som fattas av EU.
Nar centralbankens chef uttalar sig och
sa'ger att problemen inom EU ar struktu-
rella, menar han att arbetsmarknaden i
Europa skall tvingas till avregleringar
och flexibilitet.

Det ar inget annat an en krigsforklaring
mot dom europeiska facken.

Det ar helt enkelt inte ratt klimat for
samverkan nar vi tittar narmare pi om-
varlden. Visst lever vi i en "globaliserad"
varld, men det ar en varld i djup kris. Och
det kommer mer att handla om kamp an
om samverkan mellan arbetsmarknadens
parter.

Jan Hoglin/Klara Stora-Klump

ransa fackets makt ytterligare.
Sahlin och Rosengrens signaler om

forsamrad arbetsratt och begransad kon-
fliktratt ar konkreta angrepp pi facket.

Tar vi ytterligare ett steg utlt si ser vi
den s.k. globala trenden, okad makt till
dom enskilda kapitalagarna och dom stora
fb'retagen. Arbetslo'shet och okad utslag-
ning for arbetarna i internationell skala
som en foljd av denna globaliserade eko-
nomi. Effekten, nar tex Asienkrisen sllr

SEKO:s koncernfackliga program for Posten
firms utlagt pa Terminalklubbens hemsida. Dar
kan man ocksa lasa tidigare art/War / debatten.
Pa annan plats i tidningen presenters Kon-
cemkommittens nya uttalande: SEKO-Postens
stallningstaganden och krav forpostens framti-
da utveckling.

Illustration: Jose Posada, 1852 -1913,
mexikansk konstnar: Calavera Don
Quixote. Las mer om Jose Posada och
de andra stora mexikanska konstnarerna
i t.ex. Jan Myrdal/Gun Kessle: MEXICO -
Drb'm och langtan.
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Sagan om slottsfolket och
teknikens under

Enjulsaga av Erja Lahti

Det var en gang, for lange sedan ett
stort slott i en mork och dimmig skog,
skogsfolket kallade slottet for Arsta-
borg. Manniskorna runt slottet levde
ett lyckligt liv. De vandrade sjungan-
de och skrattande till slottet bade
morgon och kvall. I slottets trygga,
ljusa salar under vajande palmer och
Miro-affischer utfb'rde de sina sma
sysslor, arbete kallades det visst. De
levererade och hanterade brev och
ibland aven paket.

Under sina vilopauser
sjong de tillsammans samt
spelade olika pedagogiska
spel. Tiden var lycklig,
ibland ville de inte ens ga
hem till sina sota sma stu-
gor i skogen. Sma gulliga
brev hittade de ratta platser-
na och mottagarna och de
mysika bla*ladorna dansa-
de ut fran slottet fyllda med
glada halsningar till andra
manniskor nar och fjarran.

En dag hande det dock en
mycket marklig sak.

Det lag storm i luften re-
dan tidigt pa denna morgon,
vinden bodade blasa valdigt
grymt och faglarna skrek oroligt.

Fran den dimmiga horisonten dok
det upp nagra skuggor, vilka forma-
des till frammande manniskor samt
hastar fullt lastade med enormt stora
kartonger.

Plotsligt stod karavanen i slottslju-
set. De slapptes in i slottets varme.

Regnet oste ner med stormen utan-
fdr.

Slottsfolket tick hora att nagra klo-

ka, visa man fran andra skogar bakom
det stora havet hade kommit for att
halsa pa, sa folket bjod det basta de
hade, hallonsaft och dadelkakor, allt
var fri och frqjd.

Dessa man hade med sig dessa
markliga kartonger, vilka visade sig
innehalla delar av nagot mycket stort
och underligt, nagot som bade vinden
och faglarna hade forsokt varna om
det enkla och lyckliga slottsfolket.

Slottet hade underbara ljusa salar
och visst dansades det under vissa
hogtidiga tillfallen. Det farms gott om
plats for de kloka mannen att pyssla,
snickra och bygga upp sin medfb'rda
leksak.
Hip, hip Hurra, dansade folket i slot-

tet och med ett stort intresse och en
viss spanning spanade in hur den nya
leksaken tog form.
Herrarna fran de frammande skogar-

na verkade bygga ett hus mitt pa

dansgolvet. En stor och maktig lek-
sak, nagot sadant hade ingen av
slottsfolket sett tidigare. De horde
ocksa sagas att det farms flera liknan-
de leksaker fardigt byggda bakom de
stora skogarna, bakom de valdiga ha-
ven, sa visst om de var snalla och ly-
diga skulle flera av leksakema vara
lekfardiga i salarna innan nasta stors-
torm och langvinter.

Faglarna hade flugit sin vag och
stormen hade lugnat ner sig.

Sedan en solig morgon
vaknade slottsfolket med
en spannande vetenskap;
just denna dag skulle leken
borja pa allvar sa det lag
spanning i luften.
En stor, fet man kom sak-

ta fram till lekhuset han
lyfte sin stora breda hand
och tryckte in en liten, liten
vit knapp.

Dunder-undersaken var
igang.
Detta var mer an ett under

- de sma sota myndighets
breven sogs in i leksaken
och fb'rdes till en lucka fle-
ra meter bort fran den stora

feta mannen.

Hip, hip Hurra, skrek slottsfolket.
Fram med hallonsaft och russinbullar,
nu blev det fest.

Med stora stora ogon stirrade de
enkla skogsmanniskorna pa leksaken,
underbart tyckte de, for de skulle fa
mera tid att dansa, ata och alska.

Som ni forstar alia sma barn sa levde
Arstaborgfolket lyckliga resten av
sina liv!
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