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Drygt 600.000 i potten 

Arets lonerevision har borjat 
• Gallande loneavtal (som 

^oper frin den 1 april 1998 
till och med den 30 Septem
ber 2001) ar indelat i tre 14-
minadersperioder. Lonerna 
hdjs for varje period med 

- ^ . 8 procent, minus vissa 
avrakningar. Den sista pe-
rioden borjar den 1 augusti 
i kr och galler t.o.m. den 30 
September nista kr. 

De postcentrala fbrhandlingar-
na for Riksnatet om hur irets 
pott ska berSknas avslutades 
den 19 maj. Resultatet blev att 
potten beraknas som 2,8 pro-
cent pS lonesumman den 31 
mars i Sr. F5r dem som fktt 
arbetstidsfbrkortning gOrs en 
avrakning frkn potten med 1,1 
procent. 

Jxtrapengar 
SEKO:s foretagsfack inom 
Riksnatet har i hi forhandlat 
fram "extrapengar" for de lagst 

^v lonade som ligger i "trap-
pan". Potten for denna grupp 
blir darmed ungefSr dubbelt sh. 
stor. I Stockholm har v i f.n. 
inte s i minga som berors av 
detta eftersom vi haft s i fS 
nyanstalbiingar de senaste 
iren. 

Forhandlingama om pottens 
storlek och fordelning mellan 
enhetema har avslutats bide i 
Arsta och p i Tomteboda. Pot
ten for Tomteboda faststalldes 
till 241.000 kronor och 362.0-

00 kr p i Arsta. Dessutom t i l l -
kommer nigra tusen som ar 
oronmarkta for dem som lig
ger i "trappan". 

Administratorer, lagledare, 
sorteringschefer och specialis-
ter samt tekniker forhandlas 
mot terminalledningen p i bida 
terminalema. I ovrigt sker for
handlingama ute p i enhetema. 
Fordelningen t i l l enhetema 
sker utifrin antalet irsarbets-
krafter. 

Lokaia forhandlingar 
De lokaia fbrhandlingama bor
jar omgiende. Milsittaingen 
ar att fbrhandlingama ska vara 
klara fore sommaren s i att de 
nya lonema kan betalas ut p i 
augustilonen. 

Infbr de enhetsvisa forhand 
lingama galler som lagsta p i -
slag de garantinivier som ang-
es i avtalet, dvs 200 kr/min fbr 
den enskilde. 

SEKO:s milsattning i de 
lokaia forhandlingama Sr 
att golvet for sorterare ska 
hdjas till 16 400 kr. V i vill 
dessutom att hdja det gene-

"Ett 
europeiskt 
perspektiv" 

Sid 21 

rella beloppet till 300-350 kr. 

Hdjda ob-tillagg 
Vid irsskiftet sanktes arbetsti-
den t i l l 39 timmar per vecka 
for dem som hade 40-timmars-
vecka innan nuvarande avtal 
bQrjade galla (som regel dagti-

dare och deltidare). Ingen yt-
terligare arbetstidsforkortaing 
sker under denna avtalsperiod. 
Aven ob-tillagg samt bereds-

kapstillagg hojs den 1 augusti. 
Beloppen framgir av tabell p i 
annan plats i tidningen. 

Jan Ahman 

En bild Scigermer&n tusen ord...? Fr^n den officiella invig
ningen av nya Arsta den 22 maj. Fler bilder och kommenta-
rer inne i tidningen. 

Terminalklubbarna pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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Ake Anevad: 

"Tomteboda ska finnas 
kvar och utvecklas" 
• I en ledarspalt som denna ar det 
fbrstas meningen att jag ska skriva 
nagra kloka ord, utan att breda ut mig 
for mycket. 

Hdgsta prioritet 
V i startade S E K O klubb Tomteboda 
den 19 februari i ar och under dessa 
drygt tre manader har styrelsen arbe-
tat hart med var hogst prioriterade 
fraga. Den att Tomteboda ska finnas 
kvar som postterminal for norra 
Stockholm och utvecklas. V i behover 
ingen gigantisk terminal for mellersta 
Sverige. Jag som i alia val rostat pa 
Socialdemokratema men dragits at 
vansterhallet p.g.a. att jag tror pa 
smaskalighet och overblickbarhet, far 
ibland for mig att det ar ett gang 
"betongsossar" som tagit over termi-
nalnatets ledning nar jag hor dessa 
planer pa mastodontterminaler. Moj-
ligtvis ar det kanske en djupare psy-
kologisk fbrklaring. Man i ledande 
stallning har alltid byggt monument 
over sig sjalva, for att eftervarlden 
inte ska glomma dem. V i i styrelsen 
for S E K O klubb Tomteboda bedomer 
att Tomtebodas lokaler mer an val 
racker till norra Stockholms behov 
och vi har en personal som enligt 
senaste matningama haller pa att gora 
Tomteboda till Sveriges basta nar det 
galler kvalitet och tidhallning. 

Heihetssyn 
Vi har startat ett helhetssynsprojekt 
tillsammans med arbetsgivaren, som 
utmynnat i olika forslag till ombygg-
nad pa plan 3. V i hoppas ocksa att vi 
tillsammans med arbetsgivaren ska 
kurma se over var arbetsorganisation. 
Malsattningen ar att vi ska kunna bli 
effektivare utan att slita ut oss. V i 
maste sanka kostnadema for att klara 
jamforelsen med ovriga terminaler. 
Det gar sakert om arbetsgivaren antli-

gen ar mogen att lyssna pa produk-
tionspersonalens syn pa hur vi ska 
jobba och om vi far ansvaret for pro-
duktionen i storre utstrackning an nu. 
Det fanns en god borjan till att lyssna 
pa produktionspersonalen under det 
gamla "burksystemet", men det for-
svann med maskinemas intag. 
Forhoppningsvis ar b^de vi och ar
betsgivaren redo att borj a styra maski-
nema mer an de styr oss. 

Sjalvfortroende 
For mig personligen har de senaste tre 
manadema varit jobbiga, men roliga. 
Det finns en borjan till sjalvfortroende 
bade bland produktionspersonal och 
chefer. Detvardettydligaste intrycket 
under var informationsrunda till alia 
lag. Naturligtvis finns det massor med 
problem pa Tomteboda, men inte 
varre an att de gar att losa med lite en-
vishet. V i har en mycket kompetent 
och enga-
g e r a d 
klubbsty-
relse som 
ar intresse-
rad av att 
l o s a de 
p r o b l e m 
som finns. 
V i kan inte 
lova un-
d e r v e r k , 
men vi kan 
lova att Ake Anevad ar ordforande 
engagera ' l^<Jbb Tomteboda 

oss i varje 
medlem som vander sig till oss med 
sina fragor och problem. 

Trevlig sommar 
Ake Anevad 

w 
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Foretagskommitten 9-11 maj 

ordensbroderna sammantrader 
• I Postens nya organisation, eller Vision 
2000 som den kallas i marknadsfbringen, 
kommer Brevs och Logistiks nat att foras 
samman under samma hatt: Posten Riks
natet, med Bo Alerfelt som chef. Kanske 
kommer aven Utrikes produktion att landa 
dar. Under Alerfelt kommer beril Nilsson 
aven i fortsatmingen att vara chef fSr 
Brevs Riksnat och Ingvar Gustavsson for 
Logistiks. 

j , , Det var mot den bakgrunden som virens 
stora sammandragning i SEKO-Riksnatets 
fbretagskommitt^ holls gemensamt med 
Logistiks dito. Chefema inom de bida 
naten - liksom ST och SACO - deltog en 
av dagama. 

Piperska Muren 
Konferensen holls p i Piperska Muren i 
Stockholm; ett hus som ar nastan lika 
gammalt som Posten och med en lika 
brokig historia. De gamla ordensbrbdema 
blickade ner bver forsamlingen frin vag-
gama och kanske var det darfor som det 
inte sades s i mycket nytt. For tredje ging-
en diskuterades hur samverkan fimgerar 
ute i Naten och for tredje gingen kunde 
man konstatera att det skiftar. Rent all-
mant kan man - enligt min uppfattaing -
konstatera att det fimgerar skapligt inom 
Riksnatet, men att det som sagt finns de 
terminaler dar det fimgerar 

^ mindre bra. Som represen-
tant for Tomteboda ar det 
gladjande att inte bara 
samverkan och hela termi
nalen fimgerar battre utan 
att ocksi terminalens rykte 

" markbart har fbrbattrats 
efter terminaldelningen. 

Presentation 
Eftersom det var forsta 
gingen som de t v i natens 
representanter traffades 
agnades en hel del tid i t 
att presentera sig for va-
randra. Det ar idag oklart 
hur nara samarbetet kom
mer att bli, men vissa ge-
mensamma ledningsfunk-
tioner kommer att upprit-
tas liksom en gemensam 
samverkansgrupp inom 
Posten Riksnatet. 

Drommen om Arianda 
Bertil Nilsson, chef fbr Brev Riksnatet, 
deklarerade att drommen om Arianda 
fortfarande lever. Nigot nytt projekt har 
dock annu inte dragits iging. Den idag 
obefmtliga tiganslutaingen ti l l Arianda ar 
ett problem, liksom att hyreskontraktet fSr 
Tomteboda fbrlingdes ti l l efter 2010 i 
samband med att fastigheten sildes. Men, 
som sagt, frigan ar tyvarr inte dod. 

Samtidigt kan man konstatera att Logis
tiks beslut om deras framtida verksamhet 
i Tomteboda drbjer. Enligt vad som sades 
p i konferensen kommer kanske ett beslut 
i maj: bygga nytt eller bygga om i Tomte
boda. 

Sjukfranvaro 
Den kraftigt okade sjukfrinvaron och de 
diliga ingingslbnema diskuterades ocksi. 
Ingen vet riktigt fbrklaringen till den 
snabbt bkande sjukfrinvaron. Ingingslb
nema och Ibneutvecklingen for nyanstall-
da ar s i diliga att man p i minga h i l l 
borjat infbra egna "trappor". Mer om den 
saken i Ibneartikeb i detta nummer av 
Facktuellt. 

Ake Kihiberg 
Ake Kihiberg, ordfbrande i SEKO:s kon-
cemfack informerade om Postens nya 

Nisse Persson, andreman i Brevs Riksnat. 

Koncernradet 
• Ake Kihiberg - ordforande 
• Mats Lof 
• Tom Tiilman 
• Britt Salomonsson 
• Ewa Edstrdm 
• PO Brandeker - Riksnatet 
• Sune Sjodin - Logistik 
• Christer Rydh - Utdelning 
• Henrik LeppSkorpi - Postake-

riet 
• Ann Mari Ross - Fdrsaljning 

Koncemridet teder verksam
heten inom SEKO:s koncem-
fack i Posten. 

organisation. 

Han berattade ocksi att SEKO:s postpo-
litiska program hiller pi'att skrivas om. 
Det nya programmet ska bli kortare och 
med tydligare stallningstaganden. Den 
beryktadedevisen "Samverkan som kamp-
metod" kommer att galkas ut. Det tackar 
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vi for. Det nya program-
met kommer att antas 
vid koncemkommitt^ns 
sammantrade i juni. 

Kortare 
arbetstid? 
Ake Kihiberg menade 
ocksi att opinionen i 
arbetstidsfrigan verkar 
ha svangt inom post-
branschen. Enligt bans 
intryck frin de moten 
han deltagit i den senas
te tiden s i Sr intresset 
inte langre lika stort for 
att fortsatta med ytterli-
gare forkormingar. 

I de diskussioner som 
senare fordes vid kom-
mittens mote var me-
ningama delade. Inom 
Logistik verkar intresset 
vara mycket svalt (dar 
har man hittills fltt 30 
minuters forkortoing). Inom Brev Riksna
tet ar intresset storre (vi har hittills fitt 1 
timmes forkortoing for vissa grupper), 
men aven bar fanns det delade meningar. 
Kommitten var overens om att frigan 
miste diskuteras ordentligt ute i klubbar 

Stolen Srtom. Kenneth Petersson fran Foretagsriidet vid projektom. 

och sektioner infor kommande avtalsrorel-
se. 

Loner mm 
V i d konferensen d i s k u t e r a -
des/rapporterades ocksi om lonerevisio-

nen, bonusen, gruppreklamscentraler-
na samt det kvinnliga natverkets senaste 
mote. Dessa frigor behandlas i separata 
artiklar i denna tidning. 
Dessutom iSmnades nigra korta rappor-

ter. 
• E-brevstagen: Bjom oisson, ter-
minalchef i Sundsvall, Srny projektledare. 
EBT borjar rulla efter tidtabellsskiftet, 
men i mindre skala 
• Navet. Det uteblivna Navet skapar 
problem pi Arsta eftersom Navet ingick i 
Syd-projektet och var en fbrutsSttaing fbr 
vissa Ibsningar pi Arsta. SEKO har tagit 
upp saken pi hbgsta n iv i och begSrt att 
Navet ska byggas 
• l-breven. "Inte hant nigot", ligger 
still fram till juni. Har antagligen hamnat 
i bakvatten i den stora omorganisationen? 

I nasta nummer av Facktuellt kommer en 
utfbrligare artikel om dessa frigor samt 5-
positionssorteringen och Grbnsaksspiret. 

Ergonomi 
I hbstas presenterades resultatet av den 
ergonomiutvardering, som genomfbrts i 
hela Riksnatet. I rapporten ingick ett antal 
fbrslag ti l l fbrbattringar. Facktuellt publi-
cerade Stockholmsdelen i nr 8/1999. Vi 
vamade di for att ufredningen inte fick bli 
annu ett av dessa qusiga dokument, som 
inte blir s i mycket mer an vackra ord. I ett 
kommande nummer ska vi gbra en upp-
fbljning av rapporten: hur gick det se
dan?! 
P i fbretagskommittens mote meddelades 

1 

2000-talets arbetsplats skall 
kannetecknas av att: 
1 .Kundernas behov praglarvar 
verksamhet 
2. Vi upptrader affarsmassigt 
3. Vi har en egen affarsplan som 
styr var verksamhet och som ar 
utformad 1 enlighet med Postens 
styrfilosofi 
4. Vi har egna ma! for Nojda kun-
der, Lonsamhet och Personal 
som trivs 
5. Vi foljer upp vara mal 
6. Vi tar ett gemensamt ansvar 
for att uppfylla affarsplanens mal 
7. Vart utvecklingsarbete bygger 
pa delaktighet/dialog dar vi kan-
ner ansvar for att framfora vara 
asikter och vet vart vi ska vanda 
oss med vara fragor 
8. Vi utvecklar var kompetens i 
takt med verksamhetens utvec-
kling (larande organisation) 
9. Vi ser till att vi har den infor

mation vi behover for att klara de 
krav som stalls pa oss 
10. VI arbetar enligt Medinflytan-1 
deavtalet med Utvecklingssam- \ 
tal, Arbetsplatstraff och Samver- i 
kansgrupp. | 
11. Vi har lonesvstem som sto-
djer utvecklingen av 2000-talets 
arbetsplats 
12. Var ledare har kompetens, 
hjalpmedel, ansvar, och befo-
genheter, samt styrning och 
stod for att leda 2000-talets ar
betsplats 
13. Var ledare visar respekt och 
tillit, kan ta svara beslut och ar 
synlig och narvarande 

Utdrag ur dokumentet "2000-talets 
arbetsplats" Hela avtalet finns till- \ 
gangligt pa Tomtebodaklubbens 
hemsida. 
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gladjande nog att Riksnatet kommer att 
rekrytera tvd experter pk ergonomi. Kans
ke ar det verkligen meningen att utvarde-
ringen ska fbljas upp och resultera i kon-
kreta itgarder! 

Kompetensutveckling 
pratas det mycket om, men mindre blir 
gjort. ISO-utbildningen har genomfbrts i 
hela natet och Riksnatsspelet ska val 
ocksi ses som en utbildningsitgard. Ute 
pk de enskilda terminalema har det dess
utom i varierande grad hillits olika maski-
nutbildningar etc. 
Fram til l bbrjan av 90-talet fanns det en 

systematiserad postal grund- och vidareut-
bildning, som all personal skulle genom-
gi . I de panikartade omorganisationema i 
kblvatmet p i bolagiseringen - men ocksS 
darfor att nyanstalbiingama upphbrde -
raserades de utbildningar och den organi
sation som byggts upp for detta. 

Man kan konstatera att det fortfarande 
saknas en heihetssyn pk utbildningsfri-
goma. ?k flera terminaler har man nu 
bbrjat nyanstalla personal: Vilken utbild-
ning fSr dessa? Vilka krav stalls fbr att bli 
anstalld? Det kan man fiindera bver! 

Kanske har man ocksi gjort det p i cen-
trak h i l l . I varje fall rapporterades p i 
konferensen att en partssammansatt ar-
betsgrupp bildats for att arbeta med kom-
petensutvecklingsfrigor. Som utging-
spunkt har man de tretton punkter som 
ingir i 2000-talets arbetsplats, ett avtal 
som slbts fbr nigra i r sedan. 
Personligen skulle jag vilja ha nigot mer 

jordnara m i l om man ska diskutera 
kompetensutveckling. Vad behover jag 
som sorterare kunna idag? Kan alia det? 
Om inte, hur ska en sidan utbildning se 
ut? Och, inte minst, de som nu nyanstalls 
- vad behover de lara sig? De fiesta av oss 
har varit anstallda lange och vi lever fort
farande p i de pj- och bpj-utbildningar 
som vi fick for lange sedan. Och s i minga 
irs praktik, fbrstis. 

Jan Ahman 

SEKO Kiubb Brev Tomteboda 

planerar att starta utbildning for 

Postens iT-korkort 
Hasten ar 2000 

i samarbete med 

Stockholmsterminalemas Dataforening STDF 

Under hosten 1999 anordnade S E K O : s Terminalklubb i 
samarbete med Stockholmsterminalemas Dataforening 
S T D F , tva studiecirWar pa forsok, dar deltagama skulle 
forberedas for att kunna aviagga prov for Postens IT- korkort 
(modulerna 1 och 2). Efter utvardering av erfarenheterna av 
dessa cirklar, samt forhandlingar om vissa btdrag fran Posten 
samt kompiettering av utrustning, planerar nu Klubb Brev 
Tomteboda att i samarbete med S T D F , starta en mer 
langsiktig cirkeiverksamhet, for att underlatta for medlemmar-
na att aviagga prov for Postens IT-korkort. 

Avsikten ar att det varje "termin" ska finnas ett flertal cirklar, 
dit medlemmarna kan anmala sig, som var o c h en behand-
l a r e n modul (av s j u totalt) s o m ingar I IT-kdkortet. 
Malsattningen ar ocksa, att for de medlemmar som bedriver 
sjalvstudier, erbjuda ett seminar ium for varje modul, dar 
man kan stalia fragor och diskutera problem som ror en viss 
modul, innan man gar for att gora provet. 

For att kunna aviagga IT-korkortet bor man heist ha en viss 
datorvana. Klubben for diskussioner med terminalledningen i 
samverkansgruppen Terminal, om mojilgheten att erbjuda 
den personal som behover viss nyborjarutbildning i sam
band med arbetet. 
Planering for ovanstaende aktiviteter pagar, men det ar annu 
for tidigt att lamna detaijerade uppgifter om tid, plats och 
omfattning. 

Hall darfor ogonen oppna i slutet av august i och borjan av 
September, da vi raknar med att aterkomma med mer detal-
jerad information, i Facktuellt eller i sarskilt utskick. 

Janis Rubulis 
Studieansvarig 

S E K O Klubb Brev Tomteboda 

Alltid 
de senaste 
nyheterna! 

Klubb Tomtebodas 
hemsida 
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Handelserik var for SEKOS A-kassa 
Mycket hander inom och runt om-
kring S E K O s a-kassa. Har foljer 
en kort redovisning over nagot av 
det som ar pa gang under varen 
och hur man planerar infor 
sommaren. Mer information om 
a-kassan finns ocksa pa S E K O s 
hemsida. 

• I regeringens arbetsmarknadsproposi-
tion fbreslir man bland annat en hajning 
av taket pk dagsersatmingen fiin a-kas
san. Frin dagens 580 kronor ti l l 640 kro
nor. Men bara de forsta hundra dagama. 

- Det ar positivt, men fortfarande inte 
tillrackligt, sager Orvar Johansson, SE
KOs kassaforestSndare. En annan sak som 
man signalerar i proppen ar att kravet p i 
a-kassans tillganglighet miste oka. Vi 
kommer darfor att gora vira telefonsys-
tem effektivare. Bland annat genom att 
hilla telefoneraa oppna p i eftermiddagar-
na. 

Sommarens utbetainlngar 
A-kassan kommer att ha samma beman-
ning som forra sommaren och tacka upp 
for semestrama. Kassans m i l att hand
laggning ska ske senast inom 8 arbetsda-
gar frin det att ett arende ar komplett 
inkommit till kassakontoret ska hillas. 
Meningen i r att del ska fungera lika bra i 
sommar som det gjort under det ovriga 
iret dar handlaggningstiden varit 1-2 
arbetsdagar. 

- Det ar viktigt att avdekingama redan 
nu ser over sina sommarbemanningar. 
Fungerar det bra p i avdehiingama kom
mer det att fimgera bra aven p i kassakon-
toren. Om handlingama inte ar kompletta 
nar de anlander fbrdrojs kassakontorens 
handlaggning och medlemmen f i r vanta 
langre p i sina pengar, sager Johansson. 

Ny teknik - snabb service 
Frin och med den 1 mars tillampar a-
kassan nya rutiner och ny teknik for att 
pianmala medlemmar i a-kassan. 1 korthet 
innebar det att nar en person anmiler sig 
som arbetslos p i arbetsformedlingen (dag 
1), skickas dennes handlingar natten till 
nasta dag (dag 2) upp p i kassans Stock-
holmskontor. Samma dag skrivs ett kassa-
kort ut tillsammans med en valkomsthals-

ning och informationsmaterial om hur 
ifyllandet av kortet gir t i l l . Dag 3 trillar 
brevet ner i medlemmens brevlida. D i f i r 
aven avdelningen en fil som visar vilka 
medlemmar som anmalt sig som arbets-
losa. 

- Eftersom det gir s i snabbt med 
nyanmahiingama tycker jag det vore en 
bra id6 om avdelningama tog personlig 
kontakt med medlemmen for att stamma 
av om det fmns nigra problem i samband 
med uppsagningen eller om denne har 
nigra andra fiigor kring sin arbetslOshet. 

A-kassan online 
A-kassan kommer inom kort att presente

ra "a-kassan online". Det fimgerar ungefMr 
som dagens talsvar. men ligger p i internet 
i stallet och kommer att byggas ut med 
fler nyttotjanster. 
- Har ska medlemmen kunna stalia frigor 
om sin ersattaing och andra saker som ar 
av vikt. Det ar ett av minga initiativ vi 
framover kommer att ta for att 6ka servi-
cen och tillgangligheten. 

Ur Fackligt Perspektiv 4/2000 

Fragor om A-kassan stalls till A-kassans 
Stockholmskontor. tel 020/68 JO 10 eller 
SEKO.s Stockholmsavdelning tel 08/454 84 01 

Arianda utrikes 
• Frin och med i h5st tar Arianda utri
kes 6ver sorteringen av ankommande 
smi/C5. Projektet lOper enligt tidsplan. 
Ombyggnationen pi Arianda bbrjade i 
april och ska vara klar den 7 jul i . Maski-
nen (Arstas GSM 34) bSrjar monteras 
ner den 10 ju l i och ska vara uppbyggd 
pi Arianda den 27 jul i . Darefter sker 
ombyggnad av maskinen samt uppgrade-
ring. Intrimnmgen ska vara klar i borjan 
av September. 
Karl Rudolf Pettersson, Arsta, ansvarar 

f5r maskinflytten. Ett sarskilt kontrakt 
skrivs med Arstaterminalen i denna del. 

Export-LTP 
Arlandas export-LTP miste stangas 8 -
13 veckor p.g.a. maskininstallationen, 
med start i minadsskiftet juni/juli (ev. 
fem veckor tidigare). Utrikes har avise-
rat att man kan komma att behOva hjalp 
frin Riksnatet under denna tid fbr att 
underlatta arbetet p i Arianda, exempel-
vis genom separata lidvagnar fbr forma-
ten. 

Lasbarliet 
Kontraktet med Siemens om uppgrade-
ring av maskinen skrevs under den 3 
mars. 

Maskinen ska efter ombyggnad klara 
av att lasa 60 procent av maskinskrivna 
adresser och 21 procent av handskrivna. 

Dessa siffror galler importen (ankom
mande utrikes). Siffroma for exporten 
(avgiende) ar 62 respektive 18 procent. 
Prestanda riknas p i den volym som gir 
att kbra i maskin. Vardena ska alltsi inte 
blandas ihop med vira "kodnii^sande-
lar", vilka beraknas p i den totala voly-
men. 

Beredskapslplan 
En beredskapsplan (vid maskinhaveri 
etc) ar under utarbetande. Uppsala kom
mer att vara huvudaltemativet enligt 
denna plan. Uppsala kommer ocksi att 
anlitas fbr tekniskt underbill. 

Kodningsutbildningen startade i slutet 
av j ^ r i l . Marianne Hjerpe och Kenneth 
Levin frin Tomteboda har anlitats fbr 
utbildningen. 

De maskinoperatorstjanster som Ufri-
kes utlyste fbr ett tag sedan har tillsatts. 
Torbjbm Enqvist och Mona Hokander 
frin Tba fick t v i av de elva tjansteraa. 
Ovriga tillsattes bland utrikes egen per
sonal. 
Just nu sbker Arianda sorteringsperso-

nal frin Tomteboda, 20 heltid och 15 
deltid. Hittills Sr det @ som anmalt sitt 
intresse. Ansbkningstiden gir ut den 25 
maj. 

Jan Ahman 

1^ 
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Tal vid Invigningen av Arsta: 

Mot vem skyddar draperiet? 
Nar Arsta nyinvigdes, var det som vanligt mannen i de svarta kostymerna som talade. Forst terminalchefen Alf 
Friman (fast han var klddd i ljus kostym!), darefter Riksndtschefen Bertil Nilsson, sa kom Postens VD Lennart 
Grabe, visiondren, och, som dagens hojdpunki, Stockholms finansborgarrad Carl Cederskold. 

Det var aldrig tal om att personalorganisationerna skulle saga nagra ord. Det ar darfor med stor glddje som 
Facktuelk med ensamrdtt kan publicera det tal som Arstaklubbens ordforande, Micke Tall, forberett till 
invigningen! 

Kara vanner! 
Nar vi nu samlats fbr att inviga, som man 
har sagt mig, vSrldens fmaste och effekti-
vaste terminal, kan det vara lampligt att 
blicka tillbaka. 

En gSng invigdes terminal Klara och 
Arsta som var och en representerade olika 
sorters terminaler - en storre med jam-
vagsfbrbindelse och den mindre utan 
jamvagsfbrbindelse. Arbetsklimatet var 
sakert olika, nu skall vi sammansmSlta. 
Istallet har vi fl t t en jattestor terminal fast 
utan intilliggande jamvagssplr. 
De anstallda p i Lilla Arsta miste ha kant 

sig som alia andra som bor i jordbavning-
somrlden. Man kan inte datumsatta jord-
bavningen, men man vet att fbrr 
eller senare kommer den. En dag 
konmier dom dar frin stan och 
invaderar, raserar och bygger om. 
- Fbrfaras ej du lilla hop! 

Fin stamning 
Vi vil l inte gama stbra den fma 
stamning som idag rider p i invig-
ningsceremonin, med inbjudna 
gaster, dar kunden stir i fokus. 
SpecieUt inte som SEKO:s repre
sentanter gama liter sig bjudas p i 
dryck och mat, men andl. 

~ V i vet att du ar nervbs Alf, infbr 
din stbrsta dag i karriaren, men var 
inte det. Personalen kommer att 
raddaproduktionen och invigning
en som vanligt, trots vanskliga 
fbmtsatmingar. 

Den basta arbetsmiljdn 
~ Och du Bertil, som offentligt har 
utlovat den basta av arbetsmiljber, 
kan du hilla med oss om att det 
iterstir mycket att gbra? V i vi l l 
gbra gallande att det hirda golvet 
och bullret miste Itgardas via de 
undersbkningar som skall ske o-
medelbart. Eftersom det ar oandli-

ga avstind i enplanslbsningen, miste vi 
vandra mycket. Den dar Klumpsortering-
smaskinen, som enligt dig tillhbr det 
senaste inom tekniken, nir skall den bbrja 
fungera enligt plan? 

~ Fbr dig som kund kanske det inte in-
tresserar att det ar minga som har kampat 
fbr att f i den bar terminalen byggd och 
fimgera produktionsmassigt, dar en del 
saker inte blev vad det var utlovat. Att 
personal f i r byta om i kallaren utan WC 
och dusch i samma rum, kan ju vara en 
pikant detalj i tillvaron, men vi fbrsakrar 
att ditt brev kommer fram andi! 

Skallsolen strala mera klar... FranArstainvigningen 

SIcont at t du far vara med 
— Och du Bo, som enligt hbrsagen pekade 
med hela handen, innan undersbkningen 
om mbjlighet att sortera brev pi t v i i 
stallet fbr tre terminaler pibbrjades, att 
Klara skulle vack?! Nigon miljbkonse-
kvensanalys hann du inte heller med att 
gbra. Nar kommer Grossterminal Schwe-
den, fbrslagsvis i Orebro? 

~ Skbnt att du, finansborgarridet Carl 
Cederskbld, f i r vara med och inviga du 
ocksi, man brukar ju saga att det rider 
politikerfbrakt. Men vi vill gama att du ar 
har, si att vi kan lagga hand pi dig! Din 
baste kompis Elwe och du kan val tipsa 

Posten om hur man upphandlar 
tjanster, om nu Posten skall kon-
kurrensutsatta sin verksamhet? 
Det ar som bekant flera av oss 
anstallda som ar beroende av en 
fimgerande pendeltigstrafik fbr att 
kunna ta oss t i l l Arsta. 

EU-anpassa 
Om vi skall blicka framit miste vi 
inom Posten naturligtvis EU-an
passa oss. Det ar val rena dumhe-
ten att alia i Sverige skall ha mbj
lighet t i l l brevets bvemattbefor-
dran?! V i fbratsatter att det blir si 
kallad 0-2 befordran, och di kan 
man ju travestera pi sketchen med 
Martin Ljung- " D i kan ni sti dar 
med alia era fma maskiner, flyg-
plan, och kvalitetssakringar"! 

— Fbrresten, skynket som skymmer 
produktionslokalema, ar det fbr att 
skydda gastema eller de anstallda? 

Darmed ser vi fram mot invigning
en med "tmckdans"! 

Tack fbr ordet. 

Micke Tdll, en gratisatare 
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Arets Idneforhandlingar 
- och andra nyheter fran Arsta 
• Klubb Arsta har beslutat att skriva svar 
p i den remiss om utredning av 
forkortad arbetstid som fmns 
utlagd pi Internet. Adressen ar 
vtw\-.naring.regeringen.se/fra-gor/arbets-
liv/arbetstid.htm 

Utredningen ar en foljdverkning av 
kravet om forkortad arbetstid frin vanster-
partiet och miljopartiet i budgetforhand-
lingen 1998. Den skall pivisafordelar och 
nackdelar med forkortad arbetstid via 
lagstiftning. Nu ar det si att vissa grupper 
kan lattare genom kollektivavtal forhandla 
ti l l sig fbrkortning via Ibneutiymmet. 
Storst utrymme kan fiimas inom exportin-
dustrin dar vardet av produktivitetsok-
ningen ar hogre an for ligavlonade kvin-
nor inom t ex sjukvird eller handel. Lags
tiftning kan vara ett satt att lita alia grup
per inom samhallet ta del av arbetstidsfbr
kortning. 

Svara pa remissen 
Inom Posten har 40 tim/vecka fbrkortats 
ti l l 38-39 tim, men skiftarbetare med 36-
38 tim har inte fitt nigon del av detta, 
men istallet f l t t behilla Ibneutrymmet. 
Styrelsen inom Klubb Arsta postterminal 

tycker det ar viktigt att man lokalt och 

centralt inom fackfbreningsrbrelsen bildar 
sig en uppfatming om utredningen och 
svarar p i remissen. Diverse fbrbundsord-
fbranden inom LO, inklusive SEKO:s, har 
sagt nej t i l l lagstiftning, men LO-ordfo-
rande sjalv har havdat lagstiftning som 
vag om inget annat hjalper. 

Pasksondagen 
Piskdagen ar arbetsdag enligt vira avtal. 
Fr.o.m 1999 tog Posten bort praxis om 
automatisk arbetsbefrielse piskdag och 
fiivillig bvertid annandag. Infbr pisken 
2000 ville man lita personalen frivilligt 
byta till annandag (men utan bvertid!), fbr 
att den enskilde skulle f l langre samman-
hillen ledighet. Det kan var trevligt fbr 
vissa som f ir byta, men fbr den som mis
te arbeta sin sbndag/piskdag i r det oratt-
vist. SEKO havdade nattirligtvis i detta 
lage att avtalet skall galla. 

Alia miste arbetsbefrias frin sbn
dag/piskdag, aimars ar det ett avtalsbrott. 
Detta med avseende p i att Posten tog bort 
praxis och havdade det skrivna avtalet. 
Man kan inte bide ata kakan och ha den 
kvar! 

Posten borde ta tillbaka sin praxis istal
let. Arets piskdag befolkades av de som 

enligt schemat miste arbeta. Nu fanns det 
val inte arbete it alia, men det ar Posten 
som havdar att vi behbvs pi piskdagen. 

Ldneforhandlingarna 
Dagslage lonerevision ar att klubben och 
terminalchef ar bverens om pottens stor
lek, och efter fbrhandlingar pi den nivin 
konmier pengar ut t i l l sektionema. Frin 
och med 5 juni lar sektionema kunna 
bbrja forhandla. Klubb Arsta skall ocksi 
samsprika med Klubb Tomteboda fbr att 
samordna dar det behbvs. Klubb Arsta 
anser det vara extremt viktigt vi inte mis-
sar nigot i behandlingen av de enskilda 
medlemmarna, nu nar vi frin gamla Arsta 
och Klara skall sammansmalta. Darfbr 
kommer klubben inte lita nigon tidspress 
styra fbrhandlingama utan inhamtande av 
information fir ta den tid det tar. Klubben 
tror andi att det mesta ir klart fore mid-
sommar, och att tiden ti l l forsta veckan i 
augusti fir gi it t i l l eventuella kvarglbm-
da arenden. Dirmed skulle nya Ibnen vara 
klar t i l l augusti. P i hogre n iv i pigir dis
kussioner om att fbrbattra liget i Ibnetrap-
pan fbr de som ligger dar. Nu skiljer det 
alldeles fbr mycket i Ibn mellan kamrater 
som gbr samma arbete. Dock kan vi inte 

frin den lokaia potten inom 
Arsta justera alia orattvisor, 
den racker inte till detta. 

inpasseringskorten 
Inpasseringskort med per-
sonnummer har villat stor 
oro bland medlemmarna. Det 
ar s i att sakerhetskraven pi-
bjuder att vi miste ha val 
synliga inpasseringskort med 
bild och personnummer pi. 
Medlemmarna har ifrigasatt 
detta med personnummer 
och kontaktat Datainspektio-
nen, som har berattat om 
mtiner vid anvandning av 
personnummer. Detta har i 
sin ttu- fitt t i l l fbljd att SE
KO pi Riksnatsnivi ifriga
satt behovet av personnum
mer pi kortet - racker det 
inte med ett anstalhiings-
nummer? Si har flera stor 
arbetsgivare gjort, exempel-
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vis inom sjukvird. Losningen frin Pos
tens sida ar att man skall skriva det sex 
forsta siffroma, dvs fodelsesiffroma. 
SEKO inklusive klubben tycker detta ar 
en acceptabel losning. 

Klubbmotet 
Klubbens medlemsmote 8 april p i Med-
borgarhuset beslot att godkanna styrelsens 
fbrslag till medlemsavgift och stat, arbet-
sordning, motion om att iterfS tappade 
semesterdagar i "krispaket" 1992 och 
yrkande i nasta avtalsrbrelse om "piskda
gen". 

V i valde valberedning och ledamoter t i l l 
postklubbamas ekonomiska samarbetsor-
ganisation. I diskussionen om klubbens 
arbetsordning ingick frigan om fbrtroen-
devalda skall deltaga i produktionen ett 
bestamt antal tillfallen per min. Klubbsty-
relsens fbrslag Ibd: "Styrelseledambter 
ska, s i mycket som mbjligt, vistas/deltaga 
i produktionen". Alltsi inget tvingande 
bestamt antal tillfiUen. T v i icke nirvaran-
de fbrslagsstallare hade i sina fbrslag p i 
olika satt tvingande bestammelse. Det 
blev en omrbstning efter debatt dar slutli-
gen styrelsens fbrslag vann med 14-12 i 
rbstetal. (Styrelsen hade redan tidigare 
tagit beslut om att Arbetsutskottet i snitt 
varannan vecka pa kvdllstid skall vistas i 
produktionen. Det har varit vdldigt up-
pskattat att medlemmarna direkt kan 
framfdra sina fragor och funderingar. Vdl 
synliga namnskyltat med SEKO-log mar-
kerar Arbetsutskottets ledamoter. Tisdag 
23 och 30 maj ar nasta gang.) I bvrigt 
diskuterade mbtet mycket om arbetsmi-
Ijbn. 

Personliga masterskapet 
fortsatter i host, just nu ar det bara fbr 
dem som inte kan resa bort och bvematta. 
Riksnatspelet som vi vet skall spelas i 
hela Riksnatet, ingir fbr dessa deltagare. 

Stora tar over klumpen 
Chefen fbr Klump/Interna transporter 
Tommy Fransson ar fiikopplad tillfHlligt 
fbr att bl a se bver flbdet inom terminal 
och dess olika delprocesser. Stora brevs 
chef Claes Brolenius har tillfalligt (?) 
bvertagit chefskapet fbr Klimip/Intema 
trp. SEKO har hela tiden havdat att Stora 
och Klump/Itrp skall vara en enhet. 

I bvrigt awaktar klubben den kommande 
bullerundersbkning i fbrsta veckan i ju l i 
nar alia maskiner ar p i plats. 
Samsyn rider mellan Posten och klubben 

nar det galler mtiner vid felaktig Ibn, 

nigra medlenunar har kant sig felbehand-
lade. 

Sulor och arbetsskor 
Ilaggssulor och arbetsskor fbr att motver-
ka besvar med det hirda golvet ligger p i 
Riksnatsnivi. Beslut snart? 
Det fbrekommer lUftdrag inom termi

nalen som besvarar, utreds. 
Ett antal personer har erbjudits faSt 

anStallning pi Arsta eller Tomteboda. 
Fbrst i kbn ir deltidare som har skriftligen 
begart hbjt itagande och arbetat i minst 
Cre i r som vikarie p i sitt tidsbegransat 
fbrhbjda itagande. 

Arsmoten 
ePP hade irsmbte 14 maj och valde sty-
relse. De fir nya medlemmar i och med 
Postens kbp av fbretaget Auriga. De skall 

• Raknar man bort styrelsen som man-
grant slutit upp och ytterligare t v i med
lenunar med fbrtroendeuppdr^ iterstod 
tre "vanliga" medlemmar p i sektion Arsta 
Storas fbrsta allmSnna medlemsmbte efter 
sammanslagningen. Sammanlagt tretton 
personer hade samlats i Medborgarhuset 
Ibrdagen den 13 maj fbr att ta stallning till 
fbr medlemmarna aktuella frigor och frin 
styrelsen fien redovisning fbr dess arbete. 

Alia kiagar pa vadret 
Jag tror inte heller nigon behbvde ISmna 
mbtet besviken efter de diskussioner som 
fbrdes, s i lingt var allt gott och val. Men 
samtidigt var frSnvaron av den stora majo-
riteten medlemmar p i vad som ar den 
basta rabjligheten att vara med och bes-
tamma bver det lokaia feckliga arbetets 
innehill allvarligt. Den representativa 
demokratin dar fbrtroendevalda har ett 
uppdrag frin dem som valt dem till sina 
fbretradare, stir och faller med att de 
valda vet med sig att de representerar 
andra intressen an sina egna. Frigan ar 
hur de skall veta det om flertalet medlem
mar aldrig gbr sina rbster hbrda. Halsan 
tiger still skulle man kanske kunna saga. 
Min erfarenhet som iokal valberedare p i 
Klaraterminalen stbder dock inte ett si-
dant synsatt. Tvartom skulle man kunna 
samman&tta mina erfarenheter med vitsen 
att "alia kiagar p i vadret men ingen gbr 
nigot i t det." 

\ 

flytta in i Arsta t i l l hosten, nuvarande 
lokaler iterfinns i Nacka strand. ePP har 
precis som vi fitt uppleva varianten att 
fbrsbka genomfbra sin produktion pi 
byggarbetsplats. 

14 juni ca 13.00 skall klubben ha med
lemsmbte fbr medlemmarna i Dlrektln-
lamningen, inklusive "Daglaget". 
Fbrhoppningsvis kan vi bilda sektion med 
styrelse, si de som har bast inblick i Di-
rektinlamningens verksamhet ansvarar fbr 
SEKO:s verksamhet. 

22 maj var det invigning av Arsta postter
minal. SEKO tvingades offra sig och 
umgis med Stadshusets Carl "Vi saljer ut 
allt" Cederschbld. 

Micke Tall, ordf 
Arbetsutskottet Klubb Arsta postterminal 

Demokratin urholkas 
Det vill saga, minga ar missnbjda med 
den feckliga verksamheten eller enskilda 
fbrtroendevalda men nastan ingen ar be-
redd att sjalva fbrsbka bli vald eller re-
kommendera nigon som de tror skulle 
kimna gbra ett battre fackligt arbete. Vilka 
fel enskilda fbrtroendevalda an mi ha s i 
har de en positiv egensk^ som deras 
kritiker saknar: Viljan att fbrsbka arbeta 
fbr det allmanna basta, att acceptera ett 
uppdrag dar man arbetar fbr nigon annan 
an sig sjalv. Men som situationen nu ser ut 
uppstir s i sminingom vad man inom 
politiken brukar kalla ett legitimitets-
probiem. Den fackliga demokratin urhol
kas om en liten minoritet standigt reprodu-
cerar sig sjalv med hjalp av en nigot stor
re minoritet av medlemmama p i irsmbten 
och vid andra fackliga sammankomster. 

...men vadret var f Intl 
Frigan ar vad den situation jag fbrsbker 
beskriva beror p i . Det skulle vara intres-
sant att f l reda p i hur andra medlemmar 
tanker i denna friga. Sarskilt naturligtvis 
de som inte kom p i mbtet. Alk ar av in
tresse utom att det var tint vader for det 
vet vi som var narvarande redan. De som 
inte har lust att skriva i Facktuellt f ir 
gama vanda sig till mig personligen s i kan 
jag sammanstaila de svar jag &x. 

Gunter Thiele/Arsta Stora 

J 

Eftertankar kring ett 
medlemsmote 
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Brev till Facktuellt: 

BRMiarna misshandlar bade posten 
och de anstallda! 
• Under de senaste mSnadema har vi 
anstallda p i den nya storterminalen i 
Arsta d i och d i fitt rapporter om att den 
ena hoga postchefen efter den andra varit 
p i studiebesok och alia blivit "imponera-
de" - inte minst av de nya brevresning-
smaskinema. 

Sjalv blev jag mider t v i minader (mars-
april i i r ) vid brevresningen, IRM, aUt 
annat an imponerad, snarare chockad. 
Min spontana reaktion var att dessa klum-
piga brevresningselefanter, som 
misshandlar s i v i l posten som de an
stallda, tvartom absolut miste vara en 
felinvestering. 
Det ar orovSckande att vira chefer s i till 

den grad fbrblindats av produktionssiffror 
att de inte tycks se detta. 

varsta miljon 
Mitt eget facit sig ut s i har: 
Den fysiska arbetsmiljbn Sr den varsta jag 
stbtt p i hittills under mina drygt 10 i r 
som postanstalld - framfbr aUt i friga om 
det standiga buller / ovasen som maski-
nema skapar. 

Hela arbetskvallen vistades vi detta 
extremt stbrande buller, inte minst en 
stbrande psykisk stressfaktor. Sidana 
stressfaktorer ar Sven Ibpande band-insla-
gen vid upptbmning och fladderplock. 

Auktoritar 
Arbetsorganisationens struktur i r extremt 
auktoritar (och darmed krankande!), base-
rad p i minutibs styrning uppifrin utan 
svangrum fbr individen. Maskinema ar 
obbnhbrliga diktatorer och arbetsledare av 
olika slag hinger hela tiden bver de ans-
talldas axel. 

Arbetsrotationen fbr omvaxling i det 
enformiga arbetet ar i sig positiv men har 
gitt fbr lingt (byte av arbetsuppgifter 
varje halvtimme), blir trbttande och fors-
tarker den auktoritira strukturens detalj-
styming. 

Litet intresse 
Arbetsledningen visade orovackande litet 
intresse fbr att minska dessa arbetsmiljbp-
roblem. Arbetsuppgifter som inte alls 
kraver maskinens nSrhet och latt kan 

flyttas t i l l tystare vrir har andi placerats 
mitt i maskindinet. 

samre kvaiite 
Under mina t v i minader i denna absurda 
arbetsmiljb kande jag mig belt utarbetad, 
extremt trbtt efter varje arbetskvall. 
Och dessutom: Brevresningsmaskinema 

innebar en avsevird fbrsimring av kvali-
teten i postsorteringen ti l l fbrmin fbr 
kvantiteten. De erbjuder en verkligt klum-
pig, direkt opraktisk, Ibsning p i brevre-
sandets problem och forsindelser skadas 
i avsevard utstrackning och si t i l l den 
grad att de aldrig nir nigon adressat. 

donter erbjuder. 

Komplicerar 
IRM-ema bestir av t v i delar, brevres-
ningsdelen och OCR-delen (som sorterar 
den resta Smi/C5-posten). Min kritik ur 
produktionssynpunkt (bortsett frin t ex 
bulh-et) galler framfbr allt brevresningsde-
len. Den bestir, utbver diverse transport-
band, i huvudsak av t v i maskinella delar 
som ar tankta att rationalisera bort manu
ella arbetsuppgifter: "trumman" och det 
maskinella "fladderplocket". I sjalva 
verket skapar bagge minst lika mycket 
problem som de Ibser. 

Buller och ib
pande band 
ARBETSMILJON 
i brevresningsarbe-
tet har alltsi fbrsam-
rats av framfbr allt 
tre nya inslag som 
alia ar valkanda ar-
betsmiljbproblem 
sedan industrins 
bamdom: extremt 
buller, arbete vid 
Ibpande band och 
en extremt auktori
tar arbetsorganisa
tion. Dessutom har 
yrkess to l the ten 
kommit i klam. Den 
baserar sig p i kvali
tet i det utfbrda ar
betet, inte p i att si 
och s i minga msen 
fbrsandelser vriks 
igenom maskinema. 

PRODUKTIONS
MASSIGT har man 
vunnit fler resta fbr
sandelser per an
stalld men priset ar 
fbr hbgt och det 
fmns sakerligen bat
tre satt att bka pro-
duktiviteten an des
sa opraktiska masto-

Jag har en vision... om ett europeiskt nat Lennart Grabe 
invigningstalar pa Arsta den 22 maj. Las merom den 
"europeiska drommen" i vart intemationella tema\ 
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Det kanske tydligaste exemplet pk detta 
ar den stora, kontinuerligt snurrande 
trumman strax efter upptomningen, av-
sedd att fordela forsandelsema och sortera 
bort klump och "for tjocka" brev, som 
mSste handsorteras. 

I sjalva verket bespar den oss just inget 
manuellt arbete utan komplicerar det. 
Minga tjocka forsSndelser t i l inte att 
virdslost dunsa nmt inne i trumman. De 
gir sender. Si i upptomningen f i r man 
andi plocka bort stora mangder forsandel
ser i riskzonen t i l l opraktiska korgar for 
opraktisk manuell vidaretransport. Det 
vore mycket enklare att - som fbrr! -
genast ligga undan all klump (liksom 
andra "tjockisar") p i ett eget transport-
band utan att behbva nargranska varje 
fbrsandelse fbrst (och andi alltid missa 
nigra p g a Ibpande band-hetsen). 

Modern manuell resning 
Modem manuell resning i stallet! 
Jag blev hjartligt less p i den absurda 
arbetsmiljbn - och p i alia korgar, baljor, 
kvastar (!) och annat som blivit nbdvindi-
ga manuella hjalpmedel fbr att hjSlpa de 
klumpiga maskinema p i traven. Jag tror 
inte att nigra fbrbattrande lappverk n i -
gonsin kan gbra dessa brevresningsmaski-
ner acceptabla. Och om den hittills bista 
existerande tekniken for maskinell brev-
resning ar s i har dil ig miste det vara 
battre att tills vidare satsa p i en modemi-
serad, flexibel manuell brevresning, med 
ett smidigt nat av transportband, lidstall 
utan lidlyft och resningsband av olika 
slag. OCR-delen kan ju vara kvar - men 
p i ett visst avstind (fbr bulh-ets skull). 

Symaskin 
1 si fall slipper vi dagens bullerproblem i 
brevresningen och produktiviteten bkar 
rimligtvis i jimforelse med traditionell 
brevresning med sidana metoder ocksi. 
Jag hoppas att vira fackligarepresentanter 
fbrordar dem - och dessutom kraver brev-
resningsband som inte styrs maskinellt 
(Ibpande band) utan matas fram av de 
anstallda i den takt som arbetsuppgiftema 
ar utfbrda (= stressen minskar, kvaliteten 
bkar). 

Inkbp av fler maskiner ar p i tal si det 
bridskar att saga ifrin! Som t ex en av 
mina foma arbetskamrater vid IRM: 

- Det vore ju som att kbpa en symaskin 
som har sbnder tyget och andi vara s i 
dum att man kbper en t i l l ! 

Ewa Thorn, Sma/CS, Arsta 

Brev till Facktuellt: 

"Det fanns en gang en 
mansklig dimension. I I 

• "Postalafbrandringar miste gbras for 
att vi p i Terminalen ska hanga med in i 
Framtiden. Se p i Stockholm. Allt som 
har skett de sista iren (av fbrSndringar) 
har genomfbrts fbr att vi ska bverleva 
ekonomiskt," som det heter. Minga 
kollegor 50+ brukar svara att de orkar 
inte bry sig: 

"Vi skaju snart sluta, lat de unga ta aver! 
Vad ska vimed "korkort" till? Aldrig far vi 
vara ifred. Och nu kommer basen och her 
mig ta sorteringsprovet! Har du hort! Jag 
som har sorterat i 30 ar och kan varenda 
adress i den har stan. Maskinema far de 
unga kora. Jag tar hellre ulansorteringen. 
ArdetOK?" 

Nya Ideer och visioner 
Jag skulle bnska det var det. Det borde 
finnas plats for alia i denna jatteorganisa-
tion som kallas Terminal Stockholm. Men. 

Vi har fbr lite ungdomar p i vir arbets
plats. Vi mbter dem nigon vecka innan ju! 
och under sommaren. Nya ansikten, nya 
mSten, andra frigor. En annan dynamik. 
Jag tror att om det s.k. "fbrSndringsarbe-

tet" ska lyckas s i miste v i anstalla ny 
(ung) personal i organisationen. Nya ideer 
och nya visioner. Det pratades om detta p i 
bussen upp till Satra Brunn. Och dar uppe 
hade vi trevligt. Men vad hande sen? En 
ny omorganisation. Vi lar val av vira 
misstag frin fbrra omorganisationen -
eller? Stockholmssorteringen p i Klara 
(minns ni Terminal Klara?) skulle en ging 
i tiden "banta" organisationen; brytaner s i 
att det blev smi sjalvstandiga enheter med 
ett eget ansvar. Smi dynaraiska lag. (Ar 
det nigon som kommer ihig?) Tio gubbar 
i varje lag. Som kunde alk. Nigon bas 
behovdes inte. Det skulle racka med en 
raknenisse. Trodde vi . D i . 

istallet Stockholm Syd 
I stallet byggdes Stockholm Syd. Och dar 
sitter v i nu. Med en ny organisation och 
lag i jatteformat. Har man passerat 40 blir 
man snart passe - eller? 

EQ annat "problem" ar att minga aldre 
inte orkar jobba natt hur lange som heist, 
i alia fall inte alia. Fir de plats i "Dagla
get?" Kanske om Ekonomiposten bkar. 
Jag tycker inte maskiner och datorer Ibser 

alia problem. Men jag tycker om brev. 
Handskrivna brev. Som turSrharvi nigra 
som gillar maskiner! 

1 Postens Filosofi stir det att "vi ska vara 
en del av den svenskasjalen." Vi hari 350 
i r varit en del av den svenska (folk)sjalen, 
men hiller vi p i att ferlora oss i "den 
modema affarsvarlden" med sitt pseudospv-
rik som minga ("gamla") postisar varken 
begriper eller intresserar sig fbr? Det fanns 
en ging en postal stolthet i sorteringsarbe-
tet. Kan man kanna samma tiUfredsstallel-
se nar man kbr maskiner? Jag vet inte. 
Kanske ar sorterama en utdbende ras, 
likasi brevbarama och postkassSrskoma. 
Den manskliga poststruktur som i flera 
hundra i r existerade i virt avlinga land, 
hiller den p i att fiirsvinna? Ska maskiner-
na ta bver virt arbete? 
Inte belt kanske, men snarL Det fanns en 

ging en mansklig dimension i postverket. 
Nu handlar det bara om att konkurrera och 
tjana pengar. I bolagsform. 

Ett annat sprak 
Nigra av de "problem" jag skissar p i hSr 
tror jag ar orsaken till att ledningen (dar 
jag fbr narvarande sitter i egenskap av 
sorteringschef) ibland har si svirt att 
motivera medarbetama p i golvet med allt 
snack om VlP-tal, styrtal, kompass och 
strategier i 2000-talet. Det modema fbre-
tagslivets tankarom arbetet ar frammande 
for valdigt minga. "Jag tog inte jobb p i 
posten for att engagera mig. Jag gbr vad 
jag ska och jag gbr det bra. Racker mte 
det?" Tja, man kan ju undra. 

Vad jag skulle vilja ar att alia som bedy-
rar "Forandringama i Nya Posten" ska veta 
att en stor del av personalen inte kan eller 
ens vill ta del av detta sprik som minga 
bara ser som ett maktmedel och ett satt att 
styra utvecklingen lingt bortom den ens
kilde postarbetarens tankar om en bra och 
vSrdig arbetsplats. Kanske ar det oundvi-
kligt. Jag vill bara piminna om att det en 
ging fanns en annan varld och ett aiuiat 
sprik. Ocksi p i posten. Och det ar inte s i 
valdigt lange sedan - tro det den som vill. 

RuneStakset 

Rune Stakset arbetar som sorteringschef pa 
Arsta Postterminal. 
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Kvinnliga Natverket 

Samling i Stockholm 
• Efter Goteborg, Umei och Nonrkoping 
var det dags for riksnatverket for fackligt 
aktiva kviimor att besbka Stockhohn. V i 
(dvs Elisabeth Kyro (Klara), Izabelle 
Westin och Barbara Ciepiela (Tomtebo
da), och Inger Donsenius och underteck-
nad ( f i in Arsta) hade ett drygt gora att 
planera besoket. Det kravs en hel del 
planering infor ett sidant mote. Hotelbimi 
och lampliga lokaler ska bokas och kon-
takter med restam-anger ska tas. Resor 
inom Stan ska planeras, och dessutom ska 
terminalema besokas. I ett skede av plane-
ringen kom forslaget belt fi-ackt att vi 
fibnar terminalema med videokamera si 
slipper vi igna si mycket tid it studiebe
sok utan kan gSra annat trevligt istallet. 

Tjugotaiet 
Till sist kom dom i alia fall, tjugotaiet 
fackligt aktiva kvinnor frin hela landet, 
utom Karlstad och Uppsala som fortfaran
de saknas. Maria Johansson frin G5te-
borg, som var initiativtagare till natver
kets tillblivelse frin borjan, fick jobb som 
produktionsledare och ersattes hastigt av 
Kristina Bengtson ifrin Malmo. 
Dagama gick it t i l l grupparbete, diskus

sioner bl a om ergonomi, arbetsschema 
och terminalkorkort. Smdiebesoken pi 
Arsta fbrsta dagen, och Tomteboda andra 
dagen. En snabb runda i gamla stan for 
dom som ville och orkade hann vi ocksi 

med. Det marks att det fmns ett stort 
behov av sidana bar mbten och man 
bnskar bara att fler fick mbjligheten. P i 
chefsnivi fmns det ett utvecklat natverk 
s i ett fackligt natverk borde vara en stra-
van. 

Tid at t bygga 
Tyvarr ar dessa traffar an s i lange i pro-
jektform, och Strieker sig bara till ett 
mbte ti l l i hbst. Det tar tid att bygga 
natverk, och det tar annu mer tid att verk
ligen f i ett inflytande bver beslut som 
fattas. V i r fbrhoppning i r givetvis att det 
ska fortsatta i nigon form iven efter det 
mbtet. 

Eva Brattstrdm 
Arsta Stora 

Facktuellt 

ledande postfacklig 
tidning 

"Vi gbr det som andra 
pratar om" 

Nya maskiner. Har sorterades en gang post, men nu harGrabes visionarer intagit 
plan 6 pa Klara. 

Lockning 
Det finns tillftllen man verkligen 
kan kanna en sann tillfredsstailel-
se i jobt)et som sorterare p i Arsta
terminalen. Detta fantastiska tek-
niska och arkitektoniska master-
verk. Efter en hOgtidlig invigning, 
och tal om detta hypermodema 
sorteringskoncept, Stergir vi till 
vardagen. 

Lockningsroboten som pS magiskt 
vis skall fdrse lamplig ISda med 
lampligt lock, har visat sig vara ett 
sorgebarn i temiinalen. Den klarar 
inte av jobbet halt enkelt. Darfdr 
stir jag har och passar p§ iidoma 
som kommer Skande p i bandet 

Cammaidags stins 
For den oinvigde kan detta mo
ment vara nigot oklart. Nar man 
har lockning som uppgift i sitt rota-
tionsschema, stailer man sig vid 
hissen dar lidoma far upp i taket 
pa sin vag ut. Med en gammal 
hederlig trapinne iagd pi tvaren, 
hindrar man ett kort Ogonblick 
lidan p i sin vag. Flyglidoma ska 
ha lock p i sig, medan Ovriga lidor 
vinkas av med pinnen i god ord-
ning. Det kinns lite som en gam-
maldags stins som med en flagga 
vinka av tigen p i en station. 

Trapinne 
Medan man stir dar jag stir dar 
med min trapinne och foljer lidor-
nas vag p i LTP'n kanner jag nog 
litegrann som stinsen. 

- "Jaha ... den h&rl^dan ska till 
Sundsvall. Lock pi... och s i 
ivSg. Lycka till pi fdrdenl" 

-Tomteboda trans... behOvs 
inget lock. Bara att vinka av med 
pinnen... Hejdi!" 

Det ger helt enkelt hela det datori-
serade sorteringskonceptet en 
liten spark i hacken. En piminnel-
se om att mansklig arbetskraft ar 
betydligt Overiagsen maskinema 
ifriga om fantasi, flexibilitet och 
tankefOrmiga. 

Eva Brattstrdm 
Stora brev 
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Bonus '99 
0 kr' eller 283.000! 

ISO-revision pi Tomteboda: 

"Ett mycket bra ar
bete har utf orts" 
• De interna ISO-revisorema 
granslcade Tomteboda i bSrjan 
pSmaj. Iniedningsviskonstate-
rade de att "ett mycket bra ar
bete har utforts vid 
organiserandet av en egen fri-
stdende terminal efter delning-
en av Stockholmsterminaler-
na". Man gjorde nigra kom-
mentarer: 
• Adressering av lastbSrare 
ska ske enligt gallande doku
ment. Det fbrekom minga 
okvitterade lastbarare i termi
nalen. 

Fdredomlig 
• Adresseringen av post som 
ska granskas i DIL:en var fore-
domlig 
• Storre uppmarksamhet b6r 
agnas I t att fbrbattra sorter-

• Sondagstjanstgbringen 
under storhelger Sr fortfaran
de ett problem. 

Infbr pisken i I r hade klub
ben bverlaggningar med den 
tillforordnade terminalche
fen. V i yrkande p i en Iter-
glng till den praxis som gall-
de fram ti l l fbrra Iret, dvs 
tjanstebefrielse p i sbndagen 
eller kvalificerad bvertid for 
dem som ev. behbvs i pro
duktionen den dagen. M l n -
dagen regleras enligt avtalet 
(=kval bt eller tjanstebefriel
se). V i fbreslog antingen ett 
lokalt avtal, som ersatter den 
text i PVA som reglerar fri
gan, och som skulle galla 
generellt fbr alia"helgsbnda-
gar", eller Itminstone ett 
lokalt beslut for respektive 
helg. 

Terminalledningen vUle 

ingspersonalens kimskap om 
kvalitetssystemet och hur man 
saker information i datormiljb. 
• Nuvarande rutiner vid utslag 
och tbmning av sorteringsfack 
i den manuella sorteringen bor 
fbrbatfras. Vid faststallda ur-
bunmingstider ska samtliga 
fackenheter tbmmas enligt gal
lande utslagningslista. 
• Det interna transportsyste-
met bbr organiseras med LTP-
banor frin postfbrdehiing till 
respektive sorteringsplats. 
Lyft- och vridmoment och 
llnga transporter av post p i 
golvet bbr undvikas. 
• Sorteringsfack fbr special-
sortering bbr enhetligt markas 
med b l l farg. 

/JA 

inte acceptera nigotdera av 
fbrslagen utan beslot att fjol-
irets regler skulle fortsatta 
att galla, vilket innebar att 
den som hade ordinarie 
tjanstgbring p i sbndagen 
arbetade enligt schema. 

Fortsatta 
Klubben konmier att fortsatta 
driva frigan tillsammans 
med Arsta. Mllet ar att f l 
tiUstlnd en andrmg i avtalet, 
som tapper t i l l den lucka som 
finns idag och vilken arbets
givaren numera anvander pi; 
terminalema i Stockholm. 

Vi kommer att ta upp fri
gan i samband med fbrbere-
delsema infor nasta Irs avtal. 
V i kommer ocksi att fortsat
ta driva frigan lokak infbr 
kommande helger. 

/JA 

• Resultatet av 1999 Irs bo
nus inom Posten bbrjar nu 
klama. Facktuelk har lyssnat 
runt. Det har ar vad vi fick 
hbra, men h i l l i bronen!: 

• UlfDahlsten-283.000 kr 

• Logistik - Riksnatet: 0 -
18.000 kr beroende p i 
vilken terminal man arbe
tar p i . 

• Utrikes produktion: 
11.800 kr 

• Brev Riksnatet: 600 -
1.800 kr (se Fackmellt m 
2/2000) 

• Brev Utdelning: 0 - nigra 
tusen (?) beroende p i ser-
viceomridenas avtal och 
resultat. Chefer har egna 
avtal som kan ge betydligt 
mer. SvIrt att f l exakta 
besked, "vi vet inte", sager 
man p i Utdelnings fbre-
tagsrld. 

• Postikeriet: 0 - 4.200 kr. 
En rbrlig Ibnedel som vari-
erar mellan platskontoren 
utifrin uppnitt resultat. 

• Jamstalldhetsarbetet i 
Tomteboda verkar ligga nere, 
men s i ar inte fallet. Det har 
dock blivit en del fbrandring-
ar sedan vi delade oss frin 
Arsta, det samarbete som vi 
hade med dem ar lite svIrt att 
uppratthllla nu, dessutom si 
har det blivit lite nya manni-
skor i de olika sektionema vi 
har i Tomteboda. 

Jamstalldhetsplan 
Ett jamstalldhetsmbte plane
ras och en Iterkoppling till 
jamstalldhetsplanen skall 
gbras, si att vi ser att den 
efterlevs. 

Betalas ut kvartalsvis. 
Maxbelopp fbr hela 1999 
4.200 kr. 

Samtliga belopp galler den 
som varit hekidsanstalld un
der hela 1999. 

Kvalitetspremie 
Bonusfrlgan diskuterades 
vid Logistiks och Riksnatets 
fbretagskommitte i maj. Om 
bonusen ska vara kvar s i 
fbreslogs olika altemativ fbr 
att gbra systemet mera ratt-
vist och trovardigt; som det 
nu fimgerar ar fbr mycket av 
lotted. Kvalitetspremie med 
minatlig eller kvartalsvis 
avstamning var ett fbrslag 
och det som Riksnatets fbre
tagskommitte drivit i sina 
fbrhandlingar med arbetsgi
varen. Vinstdekiingssystem 
Ibd ett annat fbrslag. Eller 
varfbr inte hek enkek skrota 
bonusen och lagga pengama 
p i Ibnen? 

/JA 

Den angelagnaste frigan just 
nu ar, vad hande det med den 
undersbkning som arbetsgi
varen skulle gbra med hjalp 
av Yrkesmedicinska enheten 
betraffande den fbrhbjda 
sjukfrinvaron bland kvinnor, 
som skulle genomfbras i 
Tomteboda och Simdsvall. 

Man skulle ansbka om 
pengar till detta, men fick 
inte dessa, s i nu miste Pos
ten sti fbr alia kosmader 
sjalv eller ansbka om pengar 
frin annat h i l l . 

Anders Bergstrom 
Jamstalldsansvarig 

Pask och l:a maj 

Jamstalldhet pa Tba 
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Intervju med tillforordnade chefen: 

"Det gar bra for Tomteboda" 
Eftersom det nya terminalkontoret kommit pa plats och vifor forsta gangen pa sjutton ar fatt in en 
person i huset, som faktiskt kan rdkna, beslot Facktuellts envdldige chefredaktor att sdnda in sina 
skjutjdrnsreportrar i lejonkulan. Nedan foljer ett samtal med den tillforordnade terminalchefen och 
tillika rdknenissen, Serbaz Shall. Hall till godo och grdv inte ned er i procentdjungeln. 

Facktuellt: Det kors ett Riksnatsspel pi 
Tomteboda dar fyra olika mil skall 
uppnis. Hur ligger vi till i verklighe-
ten? 

Serbaz Shali: N i r det giller tid in i nitet 
i r vi bast i landet. 92 % av alia transporter 
lamnar Tomteboda p i tid. Tidshilbiingen 
mot utdelning i r bra. Di r ar vi ocksi 
landets bista terminal, 95,7 % av alia 
transporter till utdelning avgir frin 
Tomteboda p i tid. Forsenade fbrsandelser 
ti l l kund ( FFK ) i r inte lika bra. Vi har 
haft ett par onbdiga kvarligg som dragit 
ned resultatet. Bland annat en sbndag d i 
uppsamlingssorteringen avslutades 21.30 
fast det fanns ytterligare en timme till 
fbrfogande. Det ar ett exempel p i smi 
missar som vi miste arbeta bort. FFK 
ligger fbr narvarande p i 1120. Det betyd-
er att vi haft 1120 brev per 1 miljon 
sorterade brev i kvarligg eller felexpedier-
ing hittills i i r . Det ar under 
riksgenomsnittet men lingt frin milet p i 
600. Kodningsandelama har bkat jamfbrt 
med 1999. Om vi pratar uppsamling A, 
ligger kodningsandelama p i 78 % i GSM 
och 57 % i SSM. 

Hur stir det sig i jamforelse med Mal
mo, Goteborg, Arsta och nigon annan 
terminal, exempelvis Uppsala? 

Serbaz: 

Tid in i 
NStet 

Tid till 
Utdein 

F F K 

Malmo 85,9% 853% 525 

Gbg 70% 72% 675 

Arsta 84% 92,2% 920 

Uppsala 77^% 81,7% 1406 

Tba 92% 95,7% 1120 

Fbr kodningsandelar har jag inget jam-
fbrelsematerial fbr tillfallet. 

Hur ser prognosen ut fbr resten av 

iret? Langre fram? 

~ Tid till utdelning kommer vi att klara 
om inget ofbratsett intraffar. Tid in i natet 
blir svirare men inte ombjligt. Vi miste 
alia hjalpas it att klara de nya stopptider-
na. Jag gbr bedbnmingen att Tomteboda 
kommer ligga bland de frimsta termina
lema, aven i framtiden. 
Det blir mfft att klara FFK-milet pi 600. 

Juni, jul i , augusti, September och oktober 
miste vara helt rena frin kvarligg. Annars 
nir vi inte milet D i har vi rid med nigon 
smaire miss i november. Eftersom vi 
tyvirr tappar ankommande utrikes smib-
rev ti l l Arianda, borde kodningsandelama 
i GSM bka. Vi skall inte lingre kbra 
tvipositionema i SSM. Det kan innebara 
att andelama minskar nigot fbr storbrev. 

VIP:en for fbrsta kvartalet har kom
mit. Kommentera? 

- Det ar en trevlig lasning. V i r VIP har 
standigt gitt upp de senaste kvartalen. 
Totak ligger vi pi 49 nu i hela terminalen. 
Det ar en bkning med en enhet sedan fbrra 
mamingen. Om vi ser pi VIP:en enhetsvis 
ligger, smi kvar pi 45, TBA-F kvar pi 
56, stora har bkat med t v i frin 45 till 47 
och teknik-och underbill pi 50. Smi har 
utfbrt 90 % av arbetsplatstriffama, vilket 
ar mycket bra. Smi ar aven bra p i arbets-
miljbronder. Svarsfrekvensen ar lagst pi 
stora/klump. Den ligger pi 63 % och 
borde kunna fbrbattras. Sammanfatming-
svis ar det gladjande att den totala svars
frekvensen bkat och att VIP:en stiger. 

Hur klarar Tomteboda kvalitetsmiien? 

~ Alldeles utmarkt. Trenden ar mycket 
positiv. Ser vi pi kvalitetsmamingen i 
avgiendeledet, nidde vi: 95,5 % i januari, 
95,8 i februari, 95,5 i mars och 95,8 i 
april. Det blir 95,7 % ackumulerat fbr de 
fbrsta fyra minadema i ir och ir tvi 
tiondelar battre an milet pi 95,5 %. Fbrra 
iret l i g vi pi 93,7 % i april och ackumu

lerat fbr hela 1999 stannade vi p i 94,5 %. 
Det ar mycket bra jobbat; att hbja kvalite
ten med 1,2 procentenheter ar valdigt 
svirt. 

Om vi ser p i kvaliteten regionalt nidde 
vi, 95,3 % i januari, 97,2 % i febmari, 
april 96.0 % och all time high i riksnatet i 
mars 98,8 %. Det har aldrig intraffat 
tidigare och ar ett resultat som alia har 
betraktat som nastan ombjligt att uppni 
och trenden hbll i sig i april. Det blir 
ackumulerat p i irsbasis 96,9 %. Fyra 
tiondelar bver milet som ar 96.5 %. Det 
ser bra ut. En av anledningama till fbr-
battringen ar att vi bytte lasare p i SSM i 
febmari. Det gav genast utslag i kvalitets-
mamingen och det ar roligt. En annan 
anledning ar att personalen gbr ett mycket 
bra jobb. V i har bra kvalitet p i Tomtebo
da, men vi kan naturligtvis bli innu battre. 
Vi har gjort ett rejilt uppsving om vi 
jamfbr med fbrra iret d i vi stannade p i 
94,5 %. Mycket talar fbr att Tomteboda 
kommer fortsatta p i den inslagna vagen. 

Hur mycket kostar det att sortera ett 
brev pi Tomteboda? 

— Jag har inga aktuella siffror. De senaste 
jag har ar frin januari, men de ar inte hek 
Tomtebodaunika, eftersom terminaldel
ningen inte var klar. D i kostade det 79 
bre per brev. *1 den siunman ligger bland 
annat lokalhyran fbr Klaraterminalen, 
som uppgir t i l l 5 bre per brev. (Artikel-
fbrfattarens anmirkning.) I kosmaden fbr 
varje brev ligger inte bara rena produk-
tionskosmader och fasta kostoader fbr 
administration och underbill mm, utan 
aven investeringar och diverse lokalhyror 
fbr ytor som faktiskt inte anvands for 
produktion. Det piverkar naturligtvis den 
totala kostoaden fbr varje sorterat brev 
negativt, men det ar bara innevarande 
budgetir. Nista budgetir skall bara rena 
produktionsytor och utrymmen fbr admi
nistration belastaproduktionskosmadema. 
D i kan vi jamfbra vira kostoader med 
andra terminaler p i ett mer rattvisande 
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satt. 

Kravet pi sorterade klump per timme 
har varit under utredning i Riksnatet. 
Vi har hort att det skall bli en verklig-
hetsanpassning nedit. Vet du nigot om 
det? 

- Jag vet att det varit imder utredning, 
men har inte hort nigonting. Det har inte 
konunit nigra direktiv om detta innu. 

Vad fungerar bra och vad fungerar 
mindre bra? 

- Det gir fortfarande ut for mycket over-
tid i produktionen. Uttaget ligger 1,7 
miljoner kronor hogre in vi budgeterat for 
hittills i ir. Det beror dels pi Okade voly-
mer och dels pi diliga prognoser. V i 
miste lira oss planera battre. Skall vi 
anvanda oss av prognoser fir de inte sli 
fel pi mer in 5 % it endera billet. I 
dagslaget kan det komma 40 % mer an
kommande utrikes an vad prognosen 
siger. Vi miste hitta ett battre instrument 
for att berakna hur stora volymer vi kom
mer fi in t i l l terminalen. Overtidsuttaget 
ar som sagt for hogt. Vi skall titta pi det 
bar och jag ser det pi tvi satt. Ligger vi 
pi milet, eller i nirheten av milet, for 
antalet sorterade brev per timme med 
mycket Overtid, lite overtid kommer alltid 
fmnas annars ir kostymen fbr stor, ar det 
billigare att sanka nyckeltalet. Ligger vi 
daremot lingt ifrin milet och trots det 
umyttjar overtid ir det nigot fel i plane-
ringen. Si kan vi inte ha det. 

Ett annat problem ir IRM:en. Den gir 
bland de samre i landet. Vi klarar cirka 22 
000 brev per timme, medan andra nir 
ungefar 30 000. Organisationen runt 
maskinen miste fbrbattras. 

Behover vi inte ytterligare en IRM i 
huset? 

- Det p igi r en smdie p i riksnatsnivi som 
gir ut pi att styra posten ti l l narmaste 
terminal. Det leds av chefen fbr BRL 
(Brev Riksnatet logistik och produktions-
teknik) Anders Karlsson. Arsta begarde 
att a en tredje IRM, di anfbrde Kenneth 
Johaimeson och jag synpimkten att det 
borde utredas var den gbr mest nytta och 
att uppsamlingstransportema i Stockhobn-
somridet borde ses bver. Studien skall se 
bver om det behbvs ytterligare en maskin 
1 Stockholmsomridet och i si fall pi 
vilken terminal den skall placeras. Frin 

Namn: 
Serbaz Shali 

Aktuell som: 
Ekonomicontroller pi 
Tomteboda och from 
1 maj tiilfbrordnad 
chef. 

I Posten sedan: 
1987, bbrjade som 
deltidare I Ostersund. 

Utbildning: 
Civilekonom i Irak, 
Posthbgskolan, 
xfa- och bpj-kurs. 

Arsta deltar Ake Andersson och frin oss 
Christer Behnke. 

Vad gbrs fbr att terminalen skall klara 
de nya stopptiderna in i natet? Fr in 
och med 1/6 gir sista bilen 22.45 och 
frin och med 1/10 skall sista bil ISrona 
Tomteboda klockan 22.30? 

- Vi hiller pi och ser bver inflbdet t i l l 
terminalen. Post kommer att hamtas in 
tidigare och hek ofbridlad frin kontoren. 
Vi skall aven hamta in post frin kundema 
tidigare an idag. Det innebar att IRM:en 
kan kbras iging redan klockan 15.00. 
Granskningsstationema miste bli mer 
andamilsenliga och smidiga. Det ses bver. 
De som arbetar i brevresningen gir pi rast 
klockan 17.15 di stannar maskinen. Orga
nisationen kommer andras si fler f i r 
IRM-kompetens. Det betyder att rastav-
brottet inte kommer existera i framtiden. 
Det miste hek enkek ti l l rastavlbsning. 
Som jag ser det borde stora brev kunna bli 
klara t i l l 22.00. Anders Rydman tittar pi 
om det gir att komma iging tidigare med 
uppsamling A i SSM. Det borde vara 
mbjligt nu nir tvipositionema inte skall 
kbras i maskin. Kanske miste arbetstider-

na tidigarelaggas. Ibland tar det upp till 50 
minuter att gbra ett totalurslag. Det ar 
alldeles fbr ling tid. Vi miste se bver 
ratineraa s i att utflbdet snabbas upp. Det 
har ar nigra exempel men minga backar 
smi... 

Hur ser framtiden ut for Tomteboda? 

- Det ar upp ti l l oss. Om produktiviteten 
bkar f i r vi battre Ibnsamhet. Om trenden 
i kvalitetsuppging och tidshilhiing hiller 
i sig. Om vi kan f i in mer volymer i huset. 
Om vi klarar 
Stopptiden. Jag fror det gir att klara 
22.30, men mitt m i l ar att vi skall limna 
huset 22.00 i framtiden. Om vi backar 
tiden, frin 23.15 ner mot 22.00. Om vi 
kan f i med 80-85 % av volymeraa i hu-
vudtransporten. Klarar vi alk detta blir det 
svirt att rikna hem nigon tidsvuist in i 
natet genom att flytta oss till Arianda. 
Tittar vi fem i r bakit har Tomteboda 
utvecklats enormt, men det i r fortfarande 
si att det kommer in alldeles fbr f i fbrbat-
tringsfbrslag frin personalen. Skriv ned 
era fbrslag och lanrna till ledningen. Om 
de bara lamnas muntligt ar det stor risk att 
de glbms bort. Vi ar bara manniskor som 
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alia andra. Ph Tomteboda har det iSmnats 
in fyra forslag, som jag kanner t i l l , hittills 
i i r . P i den lilla Smidsvallsterminalen 
som jag konmier ifrin har det lamnats in 
110. Dar belonas minadens fbrslag. 

Det gir att kora cirka 15 000 brev/tim-
me i en SSM. GSM och FSM klarar 
cirka 30 000. Det gir lingsammare att 
handsortera storbrev jamfort med 
smibrev. Kravet ar att 1380 smibrev 
och 1060 storbrev i timmen. Inklusive 
alia kringgoromil. Ar den skillnaden 
rimlig? 

— Det beror p i hur man raknar. SSM 
skoter urslag sjalv. Vid GSM och FSM 
kravs det personal som skickar lidor. 
SSM fyller sjalv p i lidor. Det gbr inte 
GSM och FSM. Jag hiller med att det tar 
langre tid att manuellsortera storbrev. Det 
har borde nigon titta p i . Det ar viktigt att 
vi har korrekta nycklar fbr att kunna gbra 
si rattvisa jamfbrelser som mbjligt. 

Ar det s i att vi har samre produktivitet 
pi Tomteboda jamfbrt med andra 
terminaler i landet? 

~ Om vi jamfbr med Sundsvall, som jag 
kanner ti l l , har vi cirka 2,5 ginger mer 
post att hantera p i Tomteboda men 3 
ginger s i mycket personal. Det har namr-
ligtvis sina fbrklaringar: husets storlek gbr 
att vi har linga interna transporter, an
kommande utrikes ar besvarligare att 
sortera an den struktur p i posten som 
fmns p i andra terminaler, medelilder 
ligger p i 46 i r ; i Sundsvall ligger den p i 
39. Jag tror vi kan bka produktiviteten i 
framtiden. Personalen skall inte behbva 
stressa utan vi skall ha ritt bemanning. 
Kan vi minimera den tid di inget hinder 
i produktionen ar mycket vunnet. Vi skall 
arbeta p i ratt tid. D i behbver ingen kaima 
stress. Det racker att alia mal p i i normal 
och jamn takt. 

Hur ser personallaget ut infor hosten? 
- Det beror p i hur minga personer som 
foljer med ankommande utrikes smibrev 
ti l l Arianda. Om sanuna antal fbljer med, 
som arbetar med posten bar, blir det inget 
problem. Jag ser gama att vi f i r stbrre 
volymer ti l l oss och anstaller fler minni-
skor, men om det kan bli aktueUt ar fbr 
tidigt att bedbma i dagslaget. 

Inge Sved 

Inge Sved ar vice ordforande i Tbaldubben 

Matradet pa Tba Nya ob-tillaaa 
Matridet har hi l l i t p i i nigra i r nu och 
det har blivk lite fbrindringar, men det 
gir som vanligt lingsamt att f i nigot 
andrat. 
Det som dock har hant ar fbljande 

• En extra varmekantin har skaffats till 
kiosken 
• Ett fbrbattrat salladsbord har monte-
rats. 
• Det har gjorts nigra enkater 
• Diskussioner har fbrts om att gbra 
vissa fbrandringar i matsalen (farger, 
textil, etc). 
• Uteplatsen skall snyggas upp och vax-
ter skall ses bver. 
• En ny kock har vi ti l l stor gladje ocksi 
fi t t 
• En del kbks-
utmsming har 
anskaffats 
• Det har ock
si diskuterats 
om vad man 
ska gbra med 
utrymmet vid 
kiosken (cafe) 

S v a r f l o r -
tad 
Restauratbren 
ar lite svirflbr-
tad, han vill 
heist ha saker 
gjorda av Pos
ten, men i r inte 
sarskilt pigg p i 
att ge nigot 
sjalv. 

Vad som nu 
galler ar att f i 
den nya fastig-
hetsagaren Ce-
lexa att ta sitt 
ansvar fbr lo-
kalitetema. 
P i iterhbrande 

Anders 
Bergstrom 

Seko:s 
representant i 

matradet 

Ob-tlg Belopp/tim 

99-06-01 00-08-01 

Enkelt 12:95 13:30 

Kval 28:95 29:75 

Stortieig 64:85 66:65 

Beredskapstig Belopp/tim 

<130tim/mdn 99-06-01 00-08-01 

enkelt 10:40 10:70 

kval 20:80 21:40 

stortieig 31:20 32:10 

Vid >130 tim/mdn beredskap h6js ovan 

Den maskinella finstallningen tiar parkerats idets.k. I-
brevsprojektet "Dar hander det inte sa mycket just nu", sags det, 
men att doma av ansiagstavlan pa plan 6 pa Klara, sa arbetar 
Grabes visionarer med fragan! 
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Farre ladlyft och battre flode 
Inom ramen for "helhetssyns-
projektet" pa Tomteboda arbetar 
tva grupper med att se over in-
och utflddet i huset. Huvudskydd-
sombudet Lasse Ldvlie, som deltar 
i bada projekten, rapporterar. 

• Projekten for IN och UT-fl6det har 
kommit med ett fbrsta fbrslag. 

Det hela gir ut p i att f i ett logiskt flbde 
p i plan 3, samt ett snabbare utflbde. 
I fbrslaget fmns LTP-anlaggning fbr alU 
inflbde, tanken ar att all post skall komma 
in i sbdra andan av plan 3, och g i p i Itp-
banor till GSM, FSM, SSM och manuella 
sorteringen. Dom t v i manuella sortering-
ama laggs ihop och f i r en buUerskydd-
svagg. 
Vidare konmier man att bygga om utflb

det med en lidhiss till och nya banor till 
ALA. Alk fbr att snabba upp flbdet s i 
mycket som mbjligt. Planer finns fbr t v i 
lockningsrobotar intill ALA. Man imder-
sbker ocksi mbjligheten att f i in en ALA 
till . 

Vad ar d i nackdelar och fbrdelar med 
hela den bar ombyggnaden? 

Bullerskydd 
Stbrsta nackdelen i r 
som jag ser det att 
Storas personal f i r 
flytta sin manuella 
sortering en ging ti l l 
och kan tyckas f i en 
samre arbetsmiljb, 
men det kanske gir 
att acceptera om vi 
fir buUerskydda ar-
betsplatsen. En an
nan sak som miste 
till ar ett bra styrsys-
tem fbr att vi hela 
tiden miste veta hur 
minga lidor som 
ingiende LTP iime-
hiller, annars kan vi 
f i problem. 

Fbrdelama bverva-
ger dock nackdelar-
na enligt min be-
dbmning. 

Vi f i r mycket farre 
lidlyft, vi blir av 
medtrucktrafiken, vi 

f i r ett battre flbde, framfbr alk ut. Vi f i r 
fler hander i sorteringen, vilket kommer 
att skapa mindre stress. Vi behbver inte 
hantera s i mycket lidvagnar p i plan 3. Vi 
f i r battre golvutrymme bide p i plan3 och 
plan2. Allt hanger dock p i om vi f i r 
pengar ti l l det bar, vilket jag i skrivandes 
stund inte vet. 

Stadningen 
Ett stort arbete pigi r fbr att fbrbattra 
stadkvalit6n i huset. Vi miste f l kontroll 
p i att vi f i r den stadning som vi betalar 
fbr. En ide' som har kommit fram ar att 
man satter upp ett stadschema vid varje 
arbetsplats s i att alia anstallda kan se vad 
som skall stadas och nar det skall stadas. 
Jag tror namligen att samtliga anstallda 
miste engageras fbr att vi skall komma till 
ratta med dom har problemen. Vi miste f i 
ett renare hus! Ett annat nirliggande prob
lem ar vira itervinningsstationer p i plan 
2. Vi miste hitta ett annat stalle fbr den 
hanteringen, inte minst ur brandsynpunkt. 
Har pigi r ett jobb med att f i fram ideer. 
Tacksam fbr hjalp frin er. 

Kvalitet 
En positiv fbrbattring som har hant ar att 

vi har fitt upp en anslagstavla p i plan 3 
dar man kan se hur vi ligger till nir det 
galler kvalitetsmiien. Det i r ocksi roligt 
att se att Tomteboda ligger bra t i l l p i ett 
antal punkter jamfbrt med andra termina
ler. Vi ligger bl.a. i topp nar det galler tid 
i natet och tid t i l l utdelningen, vilket jag 
havdar beror p i att vi ar duktiga, samt att 
Tomteboda ligger geografisict helt ratt. 

Lasse Ldvlie 
Huvudskyddsombud 

Trogt med ny chef 
Rekryteringen av ny chef till Tomte-
lioda fortsatter. Narmast i tur star 
tva maniiga kandidater, som kom-
:mer att Intervjuas inom kort. 

Darefter aterstar att se, om ocksa 
de hoppar av, Att Tomteboda Sr 
nagonting alldeles extra, det visste 
VI. Men att det skuHe vara sa svart 
att hitta en chef! 

Serbaz Shali ar tillforordnad chef 
from 1 maj. 

Gruppreklamscentralen i Stocktiolm tiornumera till Tomteboda, trots att den liggeri Vastberga soderom 
stan. Toni och Lwjer 
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Gruppreklamen 

Nya maskiner till GRMC 
• Brevs Riksnat liar som bekant nmnera 
ansvaret for gruppreklamscentralema runt 
om i landet. Vid alia terminaler utom 
Stockhobn drivs verksamheten med pos-
tanstallda i direkt regi av respektive sorte-
ringsterminal. 

1 Stockhohn anlitas en entreprenor, 
IKAB, vilken, ar det tankt, ska ta Over 
hela verksamheten i host. Sedan en tid 
ligger gruppreklamscentralen i Vastberga 
i sodra Stockholm. I dagslaget skoter 
IKAB en del av bladningen, Tomteboda 
bar ett antal anstallda i Vastberga som 
bladar och ti l l sist s i ligger en del fortfa
rande kvar p i nigra utdehiingskontor. A l l 
verksamhet ska i host samlas i Vastberga 
ar det tankt. F.n. pigir fbrhandlingar med 
IKAB om ett nytt kontrakt. 

Arbetsmiljoansvar 

Vi har frin klubben bl.a. begirt att peso-

Ercan Surer 

nalMgoma ska Idsas, de som si bnskar 
ska f i fblja med ti l l entreprenbren. Vi har 
ocksi framfbrt att samordningsansvaret 
fbr arbetsmiljbn i Vastberga omgiende 
ska redas ut. F.n. bedriver fyra olika in-
tressenter verksamhet i samma lokaler 
(IKAB, Tomteboda/GRMC, Rikslagret 
fbr tomgods samt OLC/PIC). 

AA-stuket 
Sedan irsskiftet ar det Tomteboda som 
har det formella ansvaret fbr Gmppre-
klamscentralen i Stockholm. Samtidigt 
skbttes kontraktsfbrhandlingama till en 
bbrjan p i en hbgre n iv i dar Tomteboda 
och de inom Posten som kan verksamhe
ten hade fbr litet inflytande. Kort sagt si 
var det fbr mycket av "Ake Andersson-
stukef' bver det hela. Det har nu fbrhopp
ningsvis rattats till i och med att Tomtebo
das folk deltar i upphandlingen. 

Entreprenor 
Den maskinella 
utrustningen p i 
GRMC bestir idag 
huvudsakligen av 
mindre "kontors-
maskiner" som 
arvts fi-in Utdel
ning. Riksnatet 
genomfbr nu en 
upphandling av 
stbrre maskiner 
som ar mer lampa-
de for de volymer 
det handlar om. Ett 
antal leverantbrer 
har besbkts. Nar 
detta publiceras har 
troligen fbrhand
lingama slutfbrts 
med det fbretag 
som tar hem leve-
ransen. Avsikten ar 
att Posten ska aga 
samtliga maskiner, 
aven om det ar en 
entreprenbr som 
driver verksamhe
ten . F b r u t o m 
Stockholm har ar-
betgivaren aviserat 
att man aven vill 
lagga ut bladningen 

i Gbteborg och Mahnb p i entreprenad. 

Hdga bullernivaer 
Fbr samtliga studerade maskiner ar bide 
bullret och ergonomin mer eller mindre 
otillfredsstallande. SEKO har tagit upp 
problemet i Natsam. Som ett resultat av 
detta har ett "tillaggsdirektiv" gitt ut till 
upphandlama med pipekande att dessa 
faktorer ska beaktas vid upphandlingen. 
Fr.a. handlar det om buUemivier. De 
maskiner som ska kbpas in har den "bul-
lerstandard" som tillimpas inom den 
grafiska industrin, vilket innebar nivier p i 
upp ti l l 85dB. Nu ska man fbrsbka f i ner 
nivin till <80dB, vilket ska jimfbras med 
Postens standard som uppges vara 67 dB. 
(Vilket, som bekant, vira sorteringsmaski-
ner har svirt att klara!). 

51 Oktober 
I etapp 1 kommer Stockhohn att f i t v i 
maskiner (31.10.2000), Gbteborg och 
Maknb en maskin vardera (30/11) samt 
Nissjb en maskin (31/12). 

I etapp 2 levereras vardera en maskin till 
Norrkbping och Vasteris (28.2.2001), 
Alvesta och Uppsala (31/3) samt Umei 
(30/4). 

I etapp 3 en maskin vardera till Simd
svall och Karlstad (31/8) och Maknb, 
Gbteborg och Uppsala (30/9). 

Jan Ahman 

Ny hemsida 
SEKO-Posten oppnade 
sin nya externa 
hemsida den 20 maj. 

Adressen ar 
h tip ://www2. seko.se/fore-
tagsfack/posten ^^^^^^^^^^^^^^^^.^^ 
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CityMail: Pengarna ar slut Igen 
Annu en nyemission • Stanger i Malmo och Goteborg 

• CityMail gjorde 1999 ett samre re
sultat an aret irman. Aterigen blev det 
minus och inte det nollresultat som 
utlovats sa lange. 

I syfte att fbrbattra resultatet aviserades 
i fbrsta hand en omlaggning av utdel-
ningsorganisationen, bl.a. genom att 
utoka antalet utdelningsdagar. Dess
utom aviserade man en fortsatt expan-
sionen i Malmo och Gbteborg. 

Under vintem och varen har aktiekur-
sen hela tiden krupit nerSt for att idag 
handlas i under 30 kronor. 

Okade intakter 
Delarsrapporten fbr 1 :a kvartalet 2000 
presenterades den 27 april. Intaktema 
har bkat med 9 procent fr in 96,9 miljo
ner (motsvarande kvartal fbrra aret) t i l l 
105,6 miljoner och forlusten sjbnk t i l l -
5,5 miljoner (- 6,9). Enligt rapporten har 
resultatet belastats med omstallnings-
kostnader p.g.a. den nya utdelningsor-
ganisationen. Det skulle forklara bade 
den okade forlusten under 1999 liksom 
minusresultatet 1 :a kvartalet i ar. Man 
uppger ocksa att antalet anstallda mins-
kat fran 1.000 t i l l 800 anstallda. 

1 rapporten sags inget om hur det har 
piverkat personalens villkor. 

Ebb i kassan 
De standiga fbrlustema har left t i l l att 
det aterigen ar (nastan) slut med pengar 
i kassan. Mot den bakgmnden har sty
relsen beslutat om tva atgarder. Dels 
tanker man snarast lagga ner utdelning
en i Gbteborg och Malmo, vilket inne
bar att 150 anstallda forlorar jobben. 
Dels fbreslar man annu en nyemission, 
den har gangen pa 62 miljoner kronor. 

Aven awecklingar kostar som bekant 
pengar och en del av nyemissionen ska 
anvandas t i l l detta. Det framsta skalet 
uppges dock vara att man behbver 
pengar t i l l den intemetbaserade satsning 
p i adressuppdatering, AdressPoint, som 
man gbr tillsammans med Posten. 

Politiskt in t resse 
Det stammer sakert, men det grundlag-

gande problemet ar att karaverksamhe-
ten fortfarande gir med fbrlust. Kanske 
kan man komma pa plus efter stang-
ningen i Gbteborg och Malmo, men det 
ar tveksamt om det racker for att fbreta
get ska bverleva med nuvarande inrikt-
ning och under normala affarsmassiga 
betingelser. 

Lever vidare 
Det finns dock tre skal for att CityMail 
kommer att leva vidare. 

1. Det finns ett politiskt intresse for att 
CityMail ska finnas kvar pa brevmark-
naden som enda inhemska konkurrent 
t i l l Posten. CityMail har j u av den an-
ledningen backats upp av olika rege-
ringar. Syftet med konkurrensen ar inte 
att skapa battre service utan dels att 

erbjuda lagre taxor for vissa av de storre 
kundema, dels tjana som fodkrok fbr ett 
antal direktbrer och kapitalagare. 

2. Atminstone vissa inom postledning-
en vi l l bbrja lagga ut brevbaringen pa 
entreprenad. Den dagen som det sker, 
kan CityMail bbrja tjana pengar inom 
kamverksamheten. 
3.1 den intemationella omstmkturering 

som nu p ig i r i en allt snabbare takt ar 
naturligtvis CityMail av intresse, som en 
stodjepunkt p i den svenska marknaden. 
Bolaget har j u redan inlett samarbete 
med en av de stora aktbrema. Royal 
Mail. 

Jan Altman 

Postens delarsbokslut 
vinsten steg till 400 miljoner 
• Postkoncernens nettoomsatt-
nlng okade under forsta kvartalet 
med fyra procent till 6,174 miljar-
der (5,915 samma period forega-
ende ar). Resultatet forbattrades 
med 150 miljoner till 400 miljoner 
(250). 

I resultatet ingar en ersattning pa 

WISEK Nettoomsattn Rbre lse resu l ta t 

2000:1 1999:1 2000:1 1999:1 

B r e v 3 826 3726 396 456 

Log is t ik 930 871 3 -34 

Utr ikes 589 555 7 3 

P o s t n e t 19 15 -10 -18 

Postgi rot 973 907 202 75 

F b r s a l j n i n g 799 788 -141 -24 

48,6 miljoner ur konkursen efter 
forsakringsbolaget Njord. Den 
framsta orsaken till det forbattra-
de resultatet ar Postgirots kraftigt 
okade vinst, fran fjolarets 75 till 
arets 202 miljoner. Aven Forsalj-
ning visar en resultatforbattring 
med ca 100 miljoner. Bada dessa 
enheter ska som bekant antingen 

saljas eller lag-
gas ner/ut pa 

irelseresultat entreprenad. Det 
DO-1 1999:1 darfbr oroan-

de att Posten 
396 456 Brev, som far en 

annu storre be-
^ tydelse i det ner-
7 3 bantade Posten, 

forsamrat sitt 
-10 -18 resultat med 60 

202 75 ' " " J ° " ^ ' ' -

-24 Jan Ahman 
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Postens arsredovisning 1999: 

18 direktorer tjanar lika mycket 
som 120 sorterare 
VD:s Ion 254.000 i manaden • 2,3 miljoner tin Dahlsten 

Debatten rasar i media om de hdga 
loner och bonus som vira alskade fo-
retagsledare beviljar sig. Kanske Pos
ten ar ett undantag? Tyvarr inte, 
konstaterar Facktuellts redaktor, som 
last det flnstilta i Postens irsredovis-
ning! 

• "Ledande befattningshavares anstdll-
ningsvillkor" lyder rubriken p i ett intres-
sant avsnitt i Postens irsredovisning for 
1999. 

Vi kan dar lasa att VD Lennart Grabe 
forra iret hade en Ion p i 2,67 miljoner for 
de 10,5 minader som han var anstalld i 
Posten. Beraknat p i helir blir det en irs-
lon p i drygt tre miljoner eller 254.000 kr 
i minaden. Det kan ju vara nigot att ta 
sikte p i i lonerevisionen! 

Dessutom betalade Posten in 1,7 miljo
ner i pensionspremier for VD. Det lar 
racka till en nigot battre pension nar han 
gir vid 60 i r an vad de sorterare kan 
rakna med, som umyttjar overgingsavta-
let och slutar vid samma ilder. For dem 
handlar det om 65 procent av lonen, vilket 
i basta fall ger s i dar en 11.000 kr/min. 

Inte bara VD 
Inte bara VD utan ocksi de Ovriga 16 
personema i koncemledningen har pen-
sionsilder 60 ir , medan den numera ar 65 
i r for ovrig personal i Posten (undantag 
for dem som - an s i linge - f i r g i enligt 
overgingsavtalet). For dessa 16 personer 
har sammanlagt betalats in ca 16 miljoner 
i pensionspremier. Lonen for deima grupp 
redovisas fmkansligtnog inte i irsredovis-
ningen. Uppskattaingsvis har de i genom-
snitt 100.000 kr/min vilket ger en irskost-
nadpi 19,2 miljoner. 
Daremot framgir att samtliga i koncem

ledningen (oavsett anstallningstid) har en 
uppsagningstid frin arbetsgivaren p i 12 
minader. Om uppsigningen sker p i ar-
betsgivarens initiativ utgir en avgingser-
satming motsvarande Ion och bilformin 
for 12 minader. Som jamforelse kan 

namnas att den sorterare som anstallts i 
Posten from 1997 har en uppsagningstid 
p i 1 - 12 minader. Men for att i vir t fall 
f i 12 minader ska man ha arbetat minst 
10 i r i Posten och dessutom ha fyUt 55 i r ! 

Aven Dahlsten 
Vi noterar ocksi att Dahlsten lyckades 
norpa i t sig nigra miljoner de sista mina
dema i fbretaget, nirmare bestamt 1,7 
miljoner i I6n och 616.000 kronor i pen
sionspremier. Av de 1,7 miljonema i Ion 
utgor 283.000 kronor bonus. 283.000 
kronor! Det ar nigot annat det i n vira 
fjortonhimdra! 
Inte heller styrelsen gir lottlos frin kala-

set. De 12 styrelseledamotema delade 
fbrra iret p i 975.000 kronor, varav ordfb-
randen (Gbte Bemhardsson) fick 194.000 
kr (ar det fbrresten nigon som har sett t i l l 
honom?), en hbjning med 16 procent 
jamfbrt med fbregiende i r - aven den 
siffran kan tjana som riktmarke infbr irets 
Ibnefbrhandlingar! 

HutlOSt 
De som forsvarar dessa hbga Ibner brukar 
motivera hutlbshetema med att det dels 
inte skulle g i att f i kompetentamanniskor 
utan dessa Ibner, dels att de som har sida
na bar Ibner och fbrminer ar s i ft; det 
spelar ingen roll i det stora hela. Om vi tar 
det sista argumentet fbrst s i ar det fbrstis 
en ren Ibgn, vilket den som sysslat det 
minsta med Ibnefbrhandlingar vet: Varje 
krona spelar roll! Som exempel kan nam
nas att de sammanlagt 23,6 miljoner som 
betalades ut i Ibn t i l l de 18 (arton) perso
ner som ingick i koncemledningen under 
1999 (inklusive Dahlsten) p i ett ungefar 
motsvarar Ibnema fbr 120 hekidsanstall-
da sorterare p i Tomteboda! Tar man med 
pensionspremiema iberakningen motsva
rar de adertons ersatmingar annu fler 
sorterare. 

omfordelnlng 
Dessa hapnadsvackande siffror ar svaret 

p i det fbrsta argumentet. Fbr nigra i r sedan 
gick det att f i en chef t i l l Posten fbr 80.000 
i minaden, idag kostar det 250.000. Var
fbr? Darfbr att postpolitiken ar ett led i den 
omfbrdebingspolitik som fbrts de senaste 
tio iren med syftet att ta frin vanligt folk 
och ge (annu) mer i t de rika. Postens irsre
dovisning visar att bara inom Posten har det 
skett en kraftig omfbrdehiing till fbrdel for 
dem i toppen; i nationell skala handlar det 
om annu stbrre summor och i varldsmitt-
stock rbr det sig om gigantiska belopp. 

Frigan ar bara hur lange det ska f i hilla 
p i ! 

Jan Ahman 

K-huset 
byggsom 
Den nya organisation som vaxeri 
fram ur Grabes visioner kommerl 
att resultera i att fiela havet stor^i 
mar inom administrationen p|(i 
Huvudkontoret. Svallvagornsii 
kommer redan i host att kasta upp| 
en del folk pa Pampas strander. KM 
huset byggs om for att ge plats at 
150 personer som ska arbeta I ; 
"oppna, ljusa arbetsplatser", som 
det sa vackert beskrivs I press-s 
meddelandet. 

Samtidigt pagar en arkitekttav| 
ling om Postens nya huvudkontoiii; 
vilket ska ligga i omradet meliatji 
Polisskolan och terminalen. Ar 
2002 ar det meningen att bygget; 
ska sta klart och hela koncernledl 
ningen flytta ut. 

Det ar bara att hoppas att vi andra: 
arkvarda! 
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EU och postpolitiken 
Nytt EU-direktiv behaller monopolet 
• EU antog i december 1997 
ett gemensamt direktiv for 
posttjanstema inom unionen. 
Enligt direktivet ilades med-
lemslandema att uppratthSlla 
en viss service (en "samhall-
somfattande posttjanst", med 
som regel nigot iSgre krav an 
dem som Posten uppfyller). 
For att garantera denna service 
tilliter direktivet monopol p i 
brevfbrsandelser upp till en 
viss vikt (350 g) och hogsta 
porto (fem ginger normalbrev-
sporto). Dessutom kan med-
lemslandema inrStta en "kom-
pensationsfond" dit de opera-
torer som plockar russinen ur 
kakan betalar en avgift, som 
sedan fors over till den/de fb
retag som itar sig den samhill-
somfattande posttjansten. 

Fbrsvenskning 
Som bekant tillampar Sverige 
inte langre reglema om mono
pol och sarskild ersattning ti l l 
Posten, som i Sverige ar det 
fbretag som uppratthiller den 
samhallsomfattande posttjans
ten. Sverige ar hittills det enda 
land i Europa som genomfort 
en fiillstandig liberalisering av 
postmarknaden (Aven Finland 
siger sig ha gjort det, men de 
licensavgifter man tillampar i r 
av den arten att det an si lange 
ar en pappersprodukt). 

Enligt EU:s direktiv var det 
meningen att unionen senast 
den 1 januari i i r skulle ha fat-
tat beslut om fortsatt liberalise
ring; en fbrsvenskning av hela 
EU:s postmarknad. De nya 
reglema skulle trada i kraft 
senast 2003. Av olika skal, 
fr.a. p i grund av att den fbrra 
kommissionen avsattes, har 
arbetet fbrsenats. 

Svensk moderat 
Nar EU-parlamentet den 18 
februari i i r diskuterade frigan 
om posttjanster, klagade den 

• Nar Lennart Grabe 
invigde Arstaterminalen, 
talade han lyriskt om det 
svenska brevnatet. Det 
ar inte bara bast i Sveri
ge och Nordeuropa; han 
ville ocksa, i sin vision, 
se det som "ett nat i eu
ropeiskt perspektiv". 

Det ar bra att vi har ett 
modernt och effektivti 
och kvalitetssakertbrev-? 
nat Varfor skulle vi ha; 
ett daligt? Ett omodernt; 
och ineffektivt nat som ? 
inte klarar av att halla 
vad vi lovar? Personalen 
har alltid, langt fore alia 
"kvalitet till er tjanst" 
etc velat gora ett bra 
jobb. Och naturligtvis 
ska det vara rationellt: 
Varfor lagga ner resur--; 
ser pa sant som inte 
behovs? Om vi tillats; 
arbeta rationellt far vi 
mer tid och pengar over i 
till livets goda: barnen, 
maten, bockerna ... och 
allt, allt det dar andra. 

I teorin alltsa. I prakti-
ken fungerar det inte 
riktigt sa har. Vinsten av: 
de enorma rationalise-; 
ringar som vi exempel
vis har sett inom vart 
eget omrade, liksom 
forsvinner nagon an-
nanstans. 

Och varfor talar man 
om "varldens basta 
post" som en overlev-
nadsfriga? Ar det inte? 
sjalvkiart att vi ska ha 
en fungerande postser-
vice - garna varldens; 
basta! - men varfor en 
overlevnadsfraga? 
Darfor att det europeis-

svenske moderaten Per Sten-
marck p i att EU-kommissio-
nen annu inte lamnat nigot 

ka perspektivet handlar 
om nagonting annat an 
god service. Posten har 
blivit en marknadsfraga.*; 
Endast den starkaste 
ska fa befordra brev och 
lattgods och satta villko-
ren for detta. Och njuta 
frukterna av det! 

I de vackra talen vid 
Arstainvigningen namn-
des pliktskyidigast per
sonalens insatser, den 
manskliga faktorn, som 
Grabe litet valhant utrs 
tryckte sig. 

Nu a rde tsa att detail--
tid bl irsa som persona
len - eller medlemmar
na! - vill Det kan lata litet 
forvanande, men i hun
dra fall av hundra sa ar 
det pa det sattet. Det bor 
man som foretagsleda-
re, politiker och fackfor-
eningsman kanna till 
och emelianat ta sig en-
funderare over!. 

Det ar bara det att det 
tar litet tid och vagen dit 
ar j-vligt besvarlig. Det 
har vi alltfor stor erfa
renhet av, vare sig det; 
galler det lilla perspekti
vet - Posten - eller det 
stora - varlden. For att 
underlatta farden mot 
det som ar vara mal 
kravs kunskap. Det ar 
mot den bakgrunden 
som Facktuellt i det har 
numret agnar en hel del 
utrymme at att rapporte-j 
ra fran det internationel-;: 
la postvasendet, jag holl 
pa att skriva markna-r 
den\ 

Jan Ahman 

fbrslag p i fortsatt liberalise
ring, "/18 manader har vifdr-
gdves vdntat pa forslag", kla

gade han. 1 debatten fick han 
mothugg frin en tysk ledamot, 
som bl.a. pitalade att fiimark-
sprisema stigit i Sverige efter 
den s.k. avregleringen 1993. 
Av protokollet att dbma var 
det ingen av de bvriga svenska 
ledambtema i parlamentet, 
som kommenterade Sten-
marcks inlagg. 

Den ansvarige kommissioni-
ren Mari Monti utlovade att ett 
fbrslag kommer under fbrsta 
halviret i i r och att milet stir 
fast att de nya reglema ska 
trada i kraft i r 2003. 

I ett gemensamt uttalande upp-
manade nyligen PostEurop -
en sammanslutaing av de euro
peiska postfbrvaltoingama -
EU-kommissionen fbr att g i 
fbr fort fiam med liberalise-
ringen av postmarknaden och 
vamar - om s i skulle bli fallet 
- fbr en "big-bang"-effekt. 
Man kraver att det kommande 
nya EU-direktivets fortsatta 
liberalisering ska ske genom 
en stegvis avtrappning av vikt-
och prisgranseraa som sakers-
taller en allman postservice 
och tar hansyn ti l l alia kimder, 
bide nationellt och regionak. 

Position Paper 
Nu visar det sig att tre statliga 
postfbretag inte har skrivit un
der detta uttalande, nimligen 
Deutsche Post, nederlindska 
TPG och - svenska Posten! 
Dessa tre har istallet fbrfattat 
ett eget Position Paper, som 
det heter p i engelska. I Post-
express den 5 april uttalar sig 
Sture Wallander, direktbr vid 
svenska Postens intemationella 
sekretariat, i gruppens vagnar. 

Enligt de tre ska det nya di
rektivet iimehilla fbljande 
punkter: 
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• Liberaliseringen ska ske 
snabbt och fullstMndigt, men 
gradvis och kontrollerat 
• Den alhnanna postservicen 
ska vara rimlig, si som den 
definieras i artikel 3 i direkti
vet frin 1997 och i enlighet 
med konkmrensregleraa 
• En flexibel prissattaing mis
te garanteras som svar p i en 
existerande konkurrensutsatt 
marknad 
• Nationella postoperatorer 
ska inte tvingas att oppna sina 
nat 
• Ett slutdatum miste sittas 
nar den fiiilstandiga liberalise
ringen ska vara genomford. 

Enligt SvD den 13 maj kom
mer EU-kommissionen den 24 
maj att lagga fram sitt forslag 
till nytt EU-direktiv om pos
ttjanstema inom imionen. 

Enligt SvD fbreslir kommis
sionen att alia brev - aven di-
rektreklam - med en vikt over 
50 gram ska slappas fria for 
konkurrens. Prisgransen skulle 
- enligt andra kallor - sankas 
frin fem ginger normalportot 
till 2,5. En fiillstandig liberali
sering skulle infdras fbrst i r 
2007. 

vanda pa steken 
Nu kan man naturligtvis vanda 
p i steken och saga att kommis
sionen imder ytterligare 6-7 i r 
vill behilla monopolet p i 
brevfbrsandelser med en vikt 
upp till 50 g - och hoppas att 
Sverige umyttj ar den mbj lighe-
ten och iterinfbr detta mono
pol i den svenska lagstiftning-
en! Eller itminstone att de fac
kliga organisationema inom 
Posten tar fasta p i denna mbj
lighet och argumenterar for 
den! 

Ensamratt 
Medlemsstatema skulle ocksi 
- enligt SvD - f i ratt att lita det 
fbretag som ombesbrjer den 
samhallsomfattande posttjans
ten f i ensamratt p i ankom
mande utrikes fbrsandelser. 

Nagra fragor till 
Sture Wallander, 
Postens intemationelia sekretariat 

Var gar egentligen ski-
Ijelinjen mellan Posteu-
rops uttalande och det 
"altemativa staiiningsta-
gande" som Sverige 
gjort tliisammans med 
Tyskland och Nederiin-
dema? 

~ Posteurop ar negativa 
till en liberalisering av 
postmarknaden. DarfOr 
kraver de utvarderingar 
och sedan underkSnner 
man de studier som gors. 
De tycker att det g§r for 
fort ochde vill absolut inte 
ha n^gra tidsgranser 

Men gar det inte for 
snabbt? 

- EU;s forsta "gronbok" 
om posttjanstema kom 
redan 1992 och den 
svenska marknaden har 
varit avreglerad sedan 
1993. Vi anser att det 
finns tillrackiiga erfarenhe
ter och att det darfor ar 
dags att gbra en tidspian 
for en fullstSndig liberali
sering. 

Varfdr ar det sa viktigt 
med en tidsplan? 

~ Vi sager i v§rt uttalande 
att vi vill ha en snabb, 
gradvis och kontroilerad 
liberalisering. Om avregle
ringen ska ske under kon-
troilerade former kravs en 
tidsplan och en deadline 
nar den ska vara fullt ge-
nomfbrd. Postf6retagen 
behover den sakerhet 
som en tidplan innebar 
Annars kommer markna
den att styra liberalisering
en och den blir varken 
gradvis eller kontroilerad. 
Vi kan redan nu se hur 
det gallande direktivet 
holler p^ attkOras om. 

Din kommentar till EU-
kommissionens fdrslag 
till nytt direktiv? 

- Det kan ISta mycket om 
man sanker viktgransema 
fran 350 till 50 gram och 
prrstaket frin fem till 2,5 
ganger normalportot I 
praktiken betyder det inte 
sa mycket. Det ar inget 
stort steg utan snarare en 
symbolhandling. Det ar ju 
ocksa sa att flera EU-lan-
der fSrst nu ar p§ vag att 
anpassa sig till det gMan-
de direktivet! 

Jan Ahman 

Anledningen ti l l att s i visent-
liga delar av monopolet skulle 
bevaras uppges vara det mots-
tind mot fiillstandig liberalise
ring, som films inom flera EU-
lander, inte minst Frankrike. 

Jan Ahman 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida 
finns Idnkar till EU-parlamentets 
protokoll och EU-domstolens do-
mar. Dar finns ocksa hela det 
gallande direktivet - samt en rad 
andra artiklar i dmnet! 

Intematio
nella nyheter 
pa Tomtebo
daklubbens 

hemsida! 

Endags-
strejk i 
italien 
Postanstallda i Italien ge-
nomfbrde en endagsstrejk 
den 14 febmari i protest 
mot regeringens planer p i 
omstmkturering av fbreta
get. Missnbjet riktade sig 
ocksi mot svirighetema att 
f i igenom ett nytt Ibneav-
tal. 

UPS for-
sdkte smi-
ta if ran 
ingangna 
avtal 
Hbsten 1997 genomfbrdes 
en strejk vid UPS, den 
stbrsta strejken i USA p i 
25 ir. Ett av kraven var att 
UPS skulle anstalla fler p i 
hekid. Bolaget hade dittills 
specialiserat sig p i dekid-
sanstalkiingar. Medan 18 
procent av alia anstallda i 
USA var deltidare s i var 
motsvarande siffra 60 pro-
cent vid UPS. 
Strejken blev en framging 

fbr medlemmama i Teams
ters och ett av de krav som 
uppniddes var att UPS 
skulle skapa 10.000 nya 
heltidsjobb. 

Sedan har UPS fbrsbkt 
smita ifrin detta, men i en 
skiljedom i febmari i i r 
ilades bolaget att inom 90 
dagar skapa de fbrsta 2.000 
av de jobb som avtalet in
nebar. Bolaget idbmdes 
ocksi ett skadestind p i 
nirmare 700 miljoner kro
nor. 

(Las mer om bakgrunden till 
UPS-strejken 1997 pa Tomtebo
daklubbens hemsida!) 
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EU-domstolen tolkar lagen 

Deutsche Post far betalt for 
remailad post 
• I en uppmarksammad dom nyligen 
bekraftade EU-domstolen att Varldspost-
konventionens regler om remailing ar 
fbrenliga med EU-fbrdraget och EU:s 
direktiv om posttjanster. 
Saken gallde detUSA-baserade fbretaget 

Citibank, som har ett eller flera dotterbo-
lag i de fiesta Europeiska lander, bl.a. i 
Tyskland, och dess fakturor till bankens 
kontokortskimder. Citibank anlitade under 
1995 nederlandska Posten (PTT Post) fbr 
att distribuera rakningama ti l l bl.a. det 
tyska dotterbolagets kunder i Tyskland. 
PTT Post bverlamnade i sin tur fbrsandel-
sema till Deutsche Post fbr utdelning i 
Tyskland. En liknandetransaktion genom
fbrdes via Danmark 

Rattsak 
Citibank betalade PTT Post gangse utrike-
sporto, ca 0,55 DM per fbrsandelse. Av 
detta betalade PTT i sin tur 0,37-0,40 
DEM i terminalavgift t i l l Deutsche Post. 
Deutsche Post lat sig inte nbjas med detta, 
utan hanvisade till Varldspostkonventio-
nen och kravde fuUt iiuikesporto, 1 DEM, 
av avsandaren, fbr att ta emot och dela ut 
fbrsandelsema. Eftersom Citibank vagra-
de att betala detta blev det rattssak. Efter 
olika turer avkunnade ti l l slut EU-domsto
len sin dom i arendet den 10 febmari i Sr. 

Returnera 
EU-domstolens dom ger Deutsche Post 
ratt i huvudfrigan. Tyska posten hade ratt 
att antingen vagra att ta emot fbrsandel
sema eller ta betalt enligt inrikesporto, 
dock efter avdrag av eventuella termina-
lavgifter. Domstolen anfbr fbljande skal. 

• Varldspostkonventionens artikel 25 
slSr fast att inget land har skyldighet att 
befordra "remailade" fbrsandelser nar 
avsikten ar att umyttja ett lagre porto i 
annat land eller det rbr sig om stora voly
mer. Man har d i ratt att antingen returnera 
fbrsandelsema eller pifbra mrikesporto. 
Tyskland har (liksom Sverige) ratificerat 
Varldspostkonventionen (den nu gallande 
antogs 1989). 

• Fr.o.m 1969 infbrdes ett system med 
terminalavgifter i Vardspostkonventionen. 
Terminalavgifter innebar, enkek uttryckt. 

att man gbr en avrakning mellan landema. 
Har man ett bverskott i utbytet med ett 
visst land f i r man betalt, och viceversa. 
Problemet ar att de ursprungliga termina-
lavgiftema lingt ifrin tacker kosmadema 

fbr att dela ut fbrsandelsema i de rika 
landema. 

Terminalavgifter 
Mot den bakgrunden har flertalet postva-

Nagra fakta om A-laget 
USPS 
us Post ar varldens i sSrklass stOrsta postfbr-
valtning och hanterar41 procent av varldens 
brevvolymer (den n3st stOrsta Sr den jj^ans-
ka posten med 6 procent!). 

USPS har 790.000 fast anstallda (varav 
650.000 ar fackligt anslutaa) som distribue-
rar 630 miljoner fbrsandelser per dag 
(raandag-fredag). Fdretaget omsatte 1999 
drygt 500 miljarder kronor. 

Deutsche Post 
Deutsche Post Sr Europas stdrsta postfBret^ 
med en omsattaing p i ca 250 miljarder 
kronor och ca 260.000 anstallda (1998; de 
standiga nyfbrvarven g6r att siffroma alltid 
ligger i underkantl). An si lange statsagt, 
men en del vis utfBrsaljning av aktier planeras 
till hdsten 2000. Huvudkontor i Bonn. 

Sysslar bide med brev, lattgods, paket, 
express och kassaverksamhet. Distribuerar 70 
miljoner brevfSrsandelser per dag (mi-fre) 
och 5,7 miljoner paket/iattgodsfbrsandelser 
per dag (mi-fre). 

UPS 
UPS ar vSrldens stSrsta ex-
press/lattgodsdistributbr. USA-baserat med 
huvudkontor i Atlanta. Den viktigaste flyg-
hub:en i USA ligger i Louisville, Kenmcky 
och i Europa i Kbln/Bonn i Tyskland. Bola
get omsatter 235 miljarder kronor och levere-
tar 13 miljoner kollin varje dag (m4-fi:e). 
326.000 fast anstallda vSrlden Over (205.000 
fackligt ansluma). 

FedEx 
Anser sig vara varldens stCrsta distributor av 
expressgods och USA:s nast stdrsta distribu-
tSr av lattgods. Bolaget sysslar ocksi med en 
del aiman fraktvericsamhet 
USA-baserat med huvudkontor i Memphis. 
Bolaget omsatte 1999 145 miljarder kronor 

och har 192.000 anstallda och entreprenbrer 
(varav 300 (trehundral!) fackligt anslutaa -

FedEx ar uttalat antifackligt). Distribuerar 5 
miljoner kollin per dag (mi-fire). 

Post Office Croup 
Det statsagda brittiska postbolaget Bestir av 
tre delar: Royal Mail (brev), Parcelforce 
Worldwide (express/lattgods). Post Office 
Courier (kassa), med sammanlagt 170.000 
anstallda. 

Omsatte budgetiret 1998-99 97 miljarder 
kronor. Royal Mail hanterar 70 miljoner 
fbrsandelser per arbetsdag och Parcelforce 
0,4 miljoner pakeL 

TPG 
Bolaget ar baserat i Holland med huvudkon
tor i Amsterdam. Omsattoingen uppgick 
1999 till 70 miljarder och antalet anstallda 
till 116.000. Bolaget bestir av tvi delar: TNT 
som huvudsakligen sysslar med expressgods 
och "international mailing". PTT Post ar den 
nederlandska posten. 

TNT var ursprungligen ett australiensiskt 
bolag. Som jamfbrelse kan namnas att TNT 
har 40 egna flygplan - medan UPS har 231 
som man ager sjalv och 344 chartrade! 

DHL 
Bolaget ar USA-baserat men Deutsche Post 
ager 25 procent av aktiema och Lufthansa 
lika mycket. Till skillnad fi^ UPS och 
FedEx, vilka har sin absoluta tyngdpunkt i 
USA, har DHL en nigot stOrre del av sin 
verksamhet i Europa. 
Omsatter 28 miljarder och har 63.000 an
stallda. Distribuerar 0,5 miljoner kollin varje 
dag (mi-fre). 

Posten AB 
Som jamforelse kan namnas att svenska 
Posten 1999 omsatte 24 miljarder kronor och 
hade 41.000 anstallda. Logistik och Utrikes 
omsatter sammanlagt 5,9 miljarder med 
5.300 anstallda. 

/JA 
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senden i Europa i flera i r fbrhandlat om 
att inbordes reglera terminalavgiftema. 
Forhandlingama har resulterat i Bem-
konventionen och Reims I och Il-avtalen. 
Enligt den senaste overenskonmielsen 
(Reims II) ska terminalavgiftema senast 
i r 2001 motsvara 80 procent av de m-
hemska taxoma. N i r detta Sr uppnitt 
ersatter Reims-avtalet Varldspostkonven
tionen i dessa delar fbr de linder som 
imdertecknat avtalen. Bl.a. Sverige och 
Tyskland har undertecknat Reims I I . 

Monopolregler 
• Enligt EU:s direktiv om posttjanster har 
varje medlemsland rStt att utse ett eller 
flera fbretag, som ansvarar fbr den sam
hallsomfattande posttjanst, som direktivet 
ilagger medlemslindema. Landema har 
ocksi ratt att tillampa vissa monopokegler 
fbr att skydda den samhallsomfattande 
posttjansten. I Tyskland har Deutsche 
Post enligt tysk lag ilagts denna skyldig
het. Domstolen konstaterar att om Deuts
che Post skulle ilaggas att dela ut stora 
kvantiteter remailad post utan att f i eko-
nomisk kompensation fbr detta, s i skulle 
det "aventyra att detta uppdrag av allmd-
nintresse (den samhallsomfattande pos-
ttjansten/JA) kan uppfyllas under elcono-
miskt balanserade villkor". 

Dominerande 
• Domstolen konstaterar ocksi att Deut
sche Post genom sitt monopol har en 
dominerande stallning och att deima inte 
f i r missbrukas, t.ex. genom att ta for 
mycket betak. Darfbr accepterade domsto
len Deutsche Posts krav om fuUt iiuike-
sporto p i de aktuella fbrsandelsema - men 
efter avdrag fbr den terminalavgift som 
trots alk betalats ut. 

Nu ar EU-domstolens dom egentligen ett 
svar p i ett antal fi"igor som Oberlandesge-
richt i Frankfiut stalk ti l l domstolen. Den 
rattsliga processen fortsatter alltsi i deima 
tyska domstol. 

Jan Ahman 

Pd Tomtebodaklubbens hemsida, 
http://home. swipnet. se/terminalklubben, 
fmns Idnkar till EU-domstolens dom (i 
svensk oversdttning). Vi har ocksa, som 
enda svenska hemsida, gallande EU-
direktiv utlagt. 

Deutsche Post erovrar 
varlden... 
• Under hbsten kommer 35 procent av 
aktiema i det hittills statsigda Deutsche 
Post - Europas stbrsta postfbretag med 
en beraknad omsatming p i ca 250 mi
ljarder kr i i r - att saljas ut. Det beraknas 
inbringa ca 90 miljarder kronor till den 
tyska statskassan. 
Deutsche Post i r en av de stora aktbrer 

som satter de nya reglema p i postmark
naden. Officielk kallas EU:s och den 
svenska regeringens postpolitik fbr 
avreglering men vad det egentligen 
handlar om i r nyreglering. De tidigare 
regler som fimnits och som itminstone 
till vissa delar varit fiiikten av en ling 
demokratisk process ersatts nu i aUt 
snabbare takt av de stora kapitalens 
diktat. Ett exempel ar notisen om DHL:s 
utpressning mot den belgiska regering-
en. 

Behaller postbanken 
Deutsche Post byter nu namn ti l l Deut
sche Post World Net, fbr att understryka 
den globala expansionen. Fbretaget kan 
sagas sti p i fyra ben: Deutsche Post 
som sysslar med brevhantering, Danzas 
som skbter paketen, Postbank som tar 
hand om det fmansiella samt eBussiness 
Holding som arbetar inom den vaxande 
e-bussinessektom. 

Det kan vara virt att notera att Deuts
che Postbehiller sin "postbank" - svens
ka posten har som bekant tvingats slippa 
ifrin sig sin. 

Fler aff arer 
Danzas, som nyligen slukade ASG, har 
nu fitt klartecken fi^ EU att kbpa det 
USA-baserade Air Express Internatio
nal. Redan pigir spekulationer om nista 
affar: Enligt kallor som citeras i Post-
express, fbrhandlar Deutsche Post och 
Lufthansa om ett samgiende mellan Air 
Express International, Lufthansa Cargo 
samt DHL (dar Deutsche Post och Luft
hansa ager vardera 25 procent av aktier-
na). Troligen konuner Deutsche Post att 
bli ny huvudagare i DHL-Lufthansa 
Cargo. 

Samtidigt meddelas att Deutsche Post 
kbpt det brittiska fbretaget Herald Inter
national Mailings, ett privat fbretag 

(med sina 150 anstallda ett av det tre 
stbrsta i Storbritannien) som sysslar med 
distribution av utrikespost. Deutsche 
Post har tidigare kbpt t v i likadana fbre
tag i USA. 

Nyreglerarna 
Det ar starka krafter som nyreglerarna 
slippt lbs. De stora kapital som ager och 
styr de intemationella jattama kan vis-
serligen enas nar det galler att pressa 
tillbaka oss anstallda, men sinsemellan 
ar det en strid p i liv och dbd. Fbretra-
dama fbr det USA-baserade UPS, varl
dens stbrsta privatagda lattgods- och 
expressdistributbr, rasar bver Deutsche 
Posts shoppingrunda och anvander DP:s 
framfart som ett slagtra mot den ameri-
kanska Posten, USPS. UPS vill natur
ligtvis ta ifrin USPS si mycket som 
mbjligt, eller itminstone slippa se dem 
som en konktm-ent p i den intemationella 
marknaden. Darfbr anklagar man USPS 
fbr att de - pistir man - i likhet med 
Deutsche Post skulle anvinda vinstema 
frin de monopolskyddade iiuikes brev-
fbrsandelsema ti l l att expandera utom-
lands. 

Frlare hander 
Inom USPS, i andra sidan, kriver man 
snabba reformer fbr att ge varldens i 
sarklass stbrsta postfbretag friare bander 
och darigenom bkad konkurrenskraft.. 
Trots att man - kaims det igen! - har 
reducerat kosmadema med itskilliga 
miljarder dollar genom att infbra maski
nell sortering, kraver man stbrre "kom-
mersiell frihet" - och hanvisar till de 
tyska, hollandska, nya zeelandska och 
svenska postfbretagens fbrspring. 

Jan Ahman 

Siemens 
Siemens har siU storbrevsmaskiner t i l l 
Australien. SSM:ama, som ar fbrbered-
da fbr maskinell finstalhiing, ska instal-
leras i Melbourne , Sidney, Brisbane, 
Adelaide och Perth. 



rem7/na/FACKTUELLT 3/2000 Tema: Den intemationella postmarknaden och postpolitiken 

Internationell postpolitik: 

Vad tycker f acket? 
• Det kan man Mga sig. I alia fall vad 
galler svenska postfacket. 

Men l i t oss borja intemationeUt. SEKO 
ingir i en facklig international som heter 
Union Network International, UNI, som 
bl.a. organiserar fackforeningar inom 
postsektom. UNI:s em-opeiska gren publi-
cerade nyligen ett policydokmnent, som 
avslutas med fbljande uttalande: 

"crundlaggande principer 

f
i^balcom samhal lsomfattande 
<'posttjanster 

V i miste vara hek klara bver den roll som 
posttjanstema skall spela i Europa och 
effektema av alia liberaliseringsitgirder. 

^^Posttjanstemas roll Sr: 
•att bara ut post t i l l alia hem och fbretag 
regelbundet, vanligtvis dagligen, t i l l rimli
ga och enhetliga priser; 
• att tillhandahilla ett rikstackande post-
kontorsnit med brett produktsortiment 
som antingen ags av postoperatbren eller 
drivs genom entreprenadlbsningar; 

Liberalisering i r inget m i l i sig sjilvt och 
darfbr miste vi se t i l l att alia liberalise-
ringsinitiativ inte underminerar posttjins-
temas roll. 

Policyforslag 
Ytterligare liberalisering av postsektom 

^ ^ m i s t e : 
• ske gradvis och kontrollerat 
• vara latt att tillampa och fblja upp 
• garantera tillhandahillandetav samhall-

«|.somfattande postservice t i l l enhetliga 
' priser och att de samhallsomfattande tjans-

tema fmansieras av medel frin det reser-
verade (monopolskyddade) omridet. 
• inte negativt inverka p i de anstalldas 
Ibner, anstalkiingstrygghet och andra 
villkor. 

Med dessa principer i itanke f i r fortsatt 
liberalisering endast ske: 
• baserat p i fortsatt anvandning av en 
vikt- och prisgrans snarare an att bppna 
alia typer av postfbrsandelser fbr konkur
rens vilket vore svirt att infbra; 
• efter det att tillfbrlitliga utvarderingar 
gjorts fbr att testa effektema p i inkomster, 
vinst, priseroch sysselsatmingsnivihos de 

operatbrer som erbjuder samhallsomfat
tande service. 

Mera specifikt, fbrslir vi att fortsatt libera
lisering bbr 
•ta form av en vikt- och prisgrans som 
garanterar fmansiering av de samhallsom
fattande posttjanstema i Europa; 
•skjutas upp p i framtiden fbr att ge post-
fbrvalmingama tid att planera; 
• inte infbrs iiman en seribs utvardering av 
nasta stadium gjorts och som ger belagg 
fbr att det fmns utrymme fbr fortsatt libe
ralisering utan att skada de samhallsomfat
tande tjanstema och enhetlig prissStt-

nmg. 

Koncernfacket 
SEKO:s koncemfack publicerade i april 
1998 ett "Fackligt program for Posten 
AB". Det stir bide det ena och det andra 
i det programmet, men p i den punkt som 
i r av intresse i detta sammanhang heter 
det s i har: 

"SEKO Posten kan konstatera att avregle
ringen genomfdrdes utan konsekvensana-
lys men vifar nu acceptera avregleringen 
och darmed de privata alternativen. Det 
finns ingen vag tillbaka och vi dr overty-
gade om att Posten kan fortsatta att vara 
en dominerande aktor": 

... liksom Brittiska och 
nederlandska Posten 
TNT Post Group (TPG), The Bri
t ish Post Office och Singapore 
Post tillkSnnagav i slutet av mars 
att de tillsammans ska starta ett 
nytt gemensamt bolag for utrike
spost. TPG som ar nederiandskt 
och Sger TNT(express och paket) 
och Royal PTT Post (=nedertand-
ska Posten) kommer att ta 51 pro-
(jent av aktierna och Post Office 
och Singapore Post 24,5 procent 
vardera. Boiagets huvudkontor 
placeras t Belgien. 

"Ta vir del" 
Nu ar det inte bara utrikespost 
("cross-border mail") som det 
gemensamma bolaget ska syss la 
med. Wan tanker ocksa ge sig in 
pa inrjkesmarknadon, "vitankerta 
v^rdelavde tiberaliserade inrikes 
postmarknaderna i Europa'\-
klarerar foretradare for det nya 
bolaget, enligt tidningen Post-
express. 

Samtidigt tillkannagav Brtttsh 
Post en annan afflr: f6r 230 miljo
ner kr kdper man det danska pa-
ketfdretaget Pakke-Trans A/S. 

Pakke-Trans har ca 13 procent av 
paketmarknaden i Danmark. 

Det gick nagra veckor, s a var 
det dags igen. Den har gangert 
kopte British Post NPD,dettredje 
storsta paketforetaget i Holland, 
for drygt 900 miljoner kr. 

Kopet ar Post Office attonde 
utlandska kdp bara under det se 
naste aret! 

Samarbete i 
sodern 
De statliga franska, ttalienska, 
grekiska, spanska och portugisis-
ka postfdretagen fdrhandlar om 
gemensamma Idsningar for den 
framtida paket- och expressverk-
samheten. NSr det galler paketen 
pagar, enligt en talesman for 
spanska posten, forhandlingar om 
ett gemensamSgt bolag. For ex-
pressverksamheten pagar for
handlingar om ett gemensamt 
samarbete med nagon av de fyra 
stora globala aktorema: DHL, TNT, 
FedEx och UPS. 

/JA 
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Denna programtext awiker frin UNLs 
policy dokument. Aven UNI ar installda p i 
en fortsatt liberalisering, men man utgir 
ifrin att regleringen ska vara kvar for att 
sakerstalla den samhallsomfattande pos
ttjansten. 

Nytt program 
SEKO:s Koncemfack hiller for narvaran
de p i och omarbetar progranmiet; det nya 
kommer i juni. Det ska bli infressant att se 
om man d i kommer att ta nigon hinsyn 
ti l l vad den fackliga Intemationalen uttalat 
i dessa frigor - eller om man slaviskt 
kommer att fblja Naringsdepartementets 
och Postens uppfattaingar i frigan! 

Terminalklubben gjorde viren 1998 ett 
uttalande om postpolitiken. Klubben kr iv-
de att "en rikstackande daglig postservice 
till enhetliga och rimliga priser" skulle 
iterinfbras och definieras i Postlagen. 
Denna milsattaing skulle, kravde klubben 
i sitt uttalande, fmansieras 
• Antingen genom att en hirdare regie-

ring iterinfbrs, exempelvis enligt de 
normer som EU-direktivet medger 

• eller genom avgifter som finansierar 
hela den samhallsomfattande postser
vicen. 

Samhallsansvar 
Detta, ansig klubben, ar en postpolitik 
som 
• innebar samhallsansvar - och inte 

gynnar ett fital storkunder 
• innebar att Posten kan fortsatta att 

uppratthilla en bra postservice - och 
inte gyimar rassinplockama 

• innebar att vi som gbr jobbet kan 
kanna stbrre trygghet i anstalhiingen 
och arbeta under rimliga Ibne- och 
anstallningsvillkor - och inte bara 
tillfredsstalla direktbrema och aktie-
agama. 

Jan Ahman 

UNI:s dol<ument samt SEKO:s postpolitis-
ka program finns tillgangliga isin tielhetpa 
Tomtebodaklubbens hemsida (UNI:s do
kument via lank till UNI:s hemsida). 

I nasta nummer av Facktuellt planeras en 
intervju med ansvariga inom SEKO fbr 
det intemationella samarbetet p i postom-
ridet. 

Forsta kvartsriets viP 
RIKSNAiki T O M T E B O D A / A R S T A 

Terminal 99:1 00:1 Enhet 99:1 00:1 

Riksnatet TOT 50 54 Tba-F 50 56 

Vasteras 57 61 Tba-Sma 43 45 

Malmo 55 59 Tba-Stora 39 47 

Gbteborg 54 58 Tba-Underha« ~ 50 

Alvesta 55 57 Arsta-F-post 51 45 

Umea 53 57 Arsta-Sm^ 36 46 

Norrkbping 53 54 Arsta-Stora 34 42 

Sundsvall 52 54 Biitransporten 47 65 

Nassjb 52 52 Vardet 38 50 

Karlstad 48 50 Arsta Underhall — 46 

Tomteboda 42 49 

Uppsala 45 47 

Arsta 42 44 

Personal som trivs 
• Personal som trivs och 
fornyelse ar tva av Postens fyra 
maL Det ar val meningen att dessa 
mal ska realiseras i verkligheten? 
E n god arbetsmiljo ar en 
forutsattning for malet Personal 
som trivs. Vi kan ta bullret pa 
enheten Sma pa nybyggda Arsta 
som exempel. Vi har entraget 
framfort personalens synpunkter 
i Samverkan. Svaret vi iktt ar att 
bullret skall s e s over nar allt ar pa 
plats och nar Posten tagit over 
maskinema. Nu ar val i alia fall allt 
pa plats ? 

Dags for atgarder 
Det ar alltsa dags att bdrja atgarda 
eller atminstone professionellt 
utvardera och planera in atgarder. 
Personalen trivs definitivt inte 
med bullret. Sarsk i l t IRM-
personalen upplever bullret som 
e n o r m t p a f r e s t a n d e . F o r 

n a r v a r a n d e p a g a r e n • 
intervjuundersokning med IRM-
p e r s o n a l e n . Vi menar att wM 
personalens upplevelser och inte H 
enbart matvarden skall beaktas. H 
Posten maste leva upp till sina H 
egna mal. Den senast byggda 
terminalen borde ha bast 
builerdampning. Den senast 
byggda terminalen borde battre 
foija Arbetarskyddsstyrelsens 
fdreskrifter for buller. Skapa en 
attraktiv arbetsmiljo dar folk vili 
jobba kvar och en arbetsplats dar 
sjukfranvaron kanske rent av 
sjunker. Fornyelse! 

Susanne Halvardsson 
Sektion Sma/cS, Arsta 
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Anstallningar enligt LAS 
- ett forsok att reda ut begreppen 
• L A S (lagen om anstallningsskydd) 
utgir ifrin att tillsvidareanstallning (i 
dagligt tal fast anstallning) ar den nor
mala anstallningsformen. Alia andra 
anstallningsformer ar undantag och 
tidsbegransade i nigon form. 

Lat oss se p i ett par av dessa, eftersom 
Me ar vanligt forekommande i Posten. 

Vikariat: 
Som framgar av namnet ersatter man 

^ nagon som inte ar i tjanst. Lagen sager 
• ' att det ska framga av anstallningsbeviset 

vem man vikarierar for. Det fmns ett 
undantag och det ar semestervikarie, 
men det raknas in i vikariatsanstallning-
ama. 

Arbetsanhopning: 
Arbetsgivaren har stort utrymme att 
sjalv avgora vad som ar arbetsanhop
ning. Det ar bara om det ar uppenbart 
att skalet enbart anvands for att kringga 
grundregeln om tillsvidareanstallning 
som den kan ogiltigforklaras. 

Ratt till a teransta l ln ing: 
Har man haft tidsbegransade anstall-

'^ningar sammanlagt i mer an tolv mina
der under de senaste fre iren har man 
foretradesratt till iteranstallning i nio 
manader fran det att anstallningen upp-

,,h6rde. Den som har langst anstallning
stid har "fbrsta tjing". Tackar man nej 
till ett, som lagen sager, "skaligt erbju-
dande" om arbete, mister man sin fore
tradesratt. Det ar inte solklart vad som 
menas med skaligt erbjudande, men en 
tum,regel kan val vara att det ska vara 
likvardigt med eller battre an anstall
ningen man blev uppsagd ifran. 

Fdrhojt a tagande: 
Deltidsanstallda bar ratt till hogre ita
gande (hogst heltid) om det uppstir 
arbetskraftsbrist. En forutsattning ar att 
man har tillrackiiga kvalifikationer for 
arbetet och att man anmalt infresse for 
hbgre atagande till arbetsgivaren. Ar

betsgivaren har inte heller skyldighet att 
gbra omfattande andringar i arbetsorga-
nisationen for att kunna bereda plats for 
hbgre atagande. Aven har ar det anstall-
ningstiden som avgbr turordningen. 

Overgang till 
t i l lsv idareanstal ln ing: 
Om man haft sammanlagt fre irs ans
tallning (1080 dagar) som vilcarie under 
den senaste femirsperioden och darefter 
fSr eller har en vikariatsanstallning, 
bvergir anstallningen automatiskt till en 
tillsvidareanstallning. Regeln tradde 
ikraft 1/1 2000. 

Om regeln ar tillamplig pa fbrhbjda 
itaganden ar inte provat, men var upp
fattaing ar att den ar det. Kommunal har 
ett fall som kommer upp i arbetsdoms-
tolen i hbst. 

Arbe tsanhopn ing i s e x man 
Enligt lagen far arbetsanhopning endast 
anvandas under sammanlagt sex mina
der under en tvaarsperiod (i virt avtal 
med Posten far den tiden forlangas med 
ytterligare 
sex mina
der om det 
fmns sars-
Idlda skal 
till det). 
Om man 
utbver detta 
fir en ans-
t a l 1 n i ng 
med arbet
sanhopning 
som skal ar 
den anstall-
n i n g e n 
oriktig. Ar-
betstagaren har i sa fall en manad pa sig 
att yrka pa att anstallningen slca galla 
tillsvidare. 

Anders Viksten 

Anders Viksten dr 
kassor i Arstaklubben 

Stockholmstermina-
iernas dataforening 

dppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad Iokal pa 
plan IVi, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://fiome.swipnetse/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

Oppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstaiiningsloka-

ler pa plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 150 kr/ar. Du 

satter in minst 100 kr/man pa 
ett konto hos foreningen, som 

du sedan kdper konst for. 
Kontakt: Agnetha 

Tangmark, tel. 781 26 01 
Hemsida: 

http://wi.875.teiia.com/-
U875Q9607. 

Postens fotoklubb 

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

vaiutrustat morkrum pa plan 5 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/ar 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 
tel 781 76 04 



Avgift Ijetald 
Taxe perque 
Sverige 

Noimalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan\ 

Farre, men anda fler ? 
• Stockhoimshorisonten har krympt. Eller 
vidgats. Det beror pi var man bor eller 
arbetar. Stockholms terminaler har blivit 
farre, men andi har Tomteboda kommit 
t i l l . 

En kombination av Karlstadssol, upphot-
tad med beta strilar frin irakiska Medel-
pad har lett til l fbrandringar. ViP:en gir 
upp s i man tror att Colgate skickat reklam-
folk t i l l Boda och hi l l i t kurs fbr dom alli-
bop. 

Klara, stackars Klara har i dagama aven 
berbvats sina postsymboler pi fasaden. Nu 
nar de plockats ner ser man att det var en 
plastring som tackts med en kraftig duk i 
mycket gult och lite blitt. Vilket varumar-
ke! Klara har blivk en ex-terminal med en 
ensam Eva kvar i reception. Andi ar det 
mycket folk i farten; kundsegmentare som 
ar kvar pi plan 6, men aven andra nya 
ansikten. 

Sandren i n f o r m e r a d ? 
Det ar de koncemgemensamma - projekt-
folket som umyttjar Klaras stora ljusa ytor. 
Minga sitter dar BSU:n var placerad i 
begynnelsen, den som fbrpuppades t i l l en 
KSM nar den skickades ned ti l l plan 2. P i 
sexan finns ett skrivbordshav fylld med 
mobiler och datorer. Postisaraa dar ar ofta 
unga och - mer valkladda an vad vi termi-
nalare ar fbr det mesta. Nigon har sagt att 
alia heter Ericsson i eftemamn, men det ar 
sakert fel. En jag kanner heter Kolmodin 
och hon basar bver ett intressant projekt -
det som handlar om i-brev. 

l -breven 
Vad handlar nu i-brevsprojektet om? 

Ingen kan med nigra fk ord beratta var
fbr, men det ar ett av framtidsprojekten. 
Som kan leda till finstallning hos brevba
rama, fast det ar bara en fbrsta anhalt, fbr 
syftet ar stbrre andi. Mycket handlar om 
adressregister och diverse tekniska samt 
andra spbrsmil fbrknippad med det. P i 
Klara avgbrs eller utformas restkoncemens 
framtid. Inte sa ilia pinkat - fbr en ex-ter
minal. 

Varfbr Calle? 
Nu i maj invigdes Nya Arsta. Festligt med 

tal, fanfarer och balett. Ingen vanlig sidan, 
utan en tmckbalett. Leffe L. sags varit pap-
pa t i l l ideen. Det var invigningens behill-
ning. Att se Boda-Semlan kbra tmck ti l l 
tonema av Blommomas vals - vilken hbj-
dare!! Sen hbll Friman ett ovanligt bra tal, 
Bertil Nilsson fbrstockholmade sin Skins-
ka och Grabe var valtalig som han oftast 
ar. A sen? 

Sen kom Calle. Inte Calle B., utan Calle 
C. - borgmastaren. Han hade lart sig its-
killigt om antalet terminaler och kvadrat-
meter pi Arsta och talade aven han, bbr 
och hapna, om Postens betydelse fbr in-
frastrukturen. Sen ville han att brevet ska 
komma fram sisom vatmet nar man vrider 
pi kranen. Sjalvkiart tankte jag, har han 
hbrt talas om rast pi natt? A s i var det lite 
om trafiken och vad man ska gbra for att 
den ska flyta.... 

PO 
fick sista 

ordet 

Fr imans kupp? 
En tidstypisk invigning och visst passade 
det bra med Cederschibld. Det tyckte aven 
Janne som satt i Storbreven och ihbrde 
mitt referat bver invigningen. Si kom vi att 
tala om Klara och utflyttningen och han 
imdrade varfbr det varit si forbaimat brit-
tom att lamna huset. Det var di ett ljus 
gick upp fbr mig och saker och ting bbrja
de hanga ihop: att Cederschibld kunde s i 
mycket om kvadratmetrar och varfbr han 
bjudits in. 

V i r terminalchef, kanske missnbjd med 
utfallet i bonusfrigan, gjorde en kupp -
utav omtanke fbr oss anstallda. Alia vet att 
Stockholms Stad gama vill kbpa Klara, 
men att de inte vill betala det kiken ar 
vard. Alia vet att Pensionsstiftelsen fortfa
rande ager Klara. Ingen politiker kan bes-
tamma sig hur man ska ha det med Oust 
det Calle!) tunneln som kanske ska gi un

der Klara. S i kommer d i Frimans motdrag. 
Vilken genialisk grej, vilken investering! 

Man bjuder p i nigra mackor, lite dryck 
och musik och s i lite valtal. Och 
fbrhoppningsvis f i r vi en deal i en snar 
framtid och pensionskassan fylls p i med 
valbehbvliga kronor. Snacka om Public 
Relations, UD. Glbm Rikta, gbr som Ci ty -^ 
pendeln, plocka in en smilanning istallet. 
Hatten av fbr var Tc - bjud in CC lite ofta-
re, tills han betalat! 

i ovr ig t m-
Nigra talare tackade personalen. UtbveiT' 
inblandade guider, blilidsdansare, truckis-
ter och nigra fackliga representanter var 
det annars inbjudna chefer frin andra ter
minaler eller brevbaringen eller affarsom-
raden eller bvriga Posten som var dar. 
Samt leverantbrer och representanter fbr 
kundema. HY var dar och Bjbm med ny 
pilaggskalvinna. 

Smi, smi glipor fanns det fbrstis dar 
'man' kimde titta in. Men sen vid slutfan-
faren fbll ticket och ett blandande vk sken 
fbll bver IRM:ama som gick iging med 
signal och fullt bs. Laget hade varit stand
by, lyssnat p i musiken och bara vantat p i 
att f i dra iging. 0-

Visst var det en lyckad invigning! Klart 
att man inte kan tacka alia som varit med 
och slitit. Mbjligt att nigon talare under 
eftersnacket gick in mer i detalj. Oavsett 
vad man tycker om ^ 
Nya Arsta s i tyck
er jag att vi ska 
tacka en ansvarig 
som slitit bund och 
sett t i l l att ro det 
hela i hamn: hatten 
av fbr Claes Brole
nius - utan honom 
skulle posten fast-
nat i blaleran p i 
Arstafaltet - och 

PO Brandeker ar 
ordforande i SEKO:s 

vem tycker att det foretagsfack inom 
ar s i kul? Riksnatet. 

Och s i var det 
personalen, fbrstis, men det namndes re
dan i talen. 

PO Brandeker 
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