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Skam pa torra land 
Grabe ber om ursakt for chefsbonus 

• En t id efter det att Brevs 
Riksnat tagit hem USK-
utmarkelsen, sipprade det 
ut att ett antal hogre chefer 
fatt stora gratifikationer, 
som tack for ett bra arbete. 

75.000 kronor 
Men alia v i andra da? Som 
fanns med i annonsema i 
dagstidningen, nagra dagar 
efter utmarkelsen? Nar de 
fackliga organisationema i 
ett brev t i l l Grabe fragade 
om det inte vore pa sin 
plats med en bel5ning t i l l 

all personal, blev svaret att 
det inte farms ekonomiskt 
utrymme for det. "Det blir 
helt enkelt for stora be-
lopp", skrev Grabe. 

Men 75.000 kronor t i l l ett 
antal chefer fanns det 
Utrymme for! 

Historien slutar - sa har 
langt - med att Grabe, efter 
nya overlaggningar med de 
fackliga organsiationema, 
den 13 februari tvingades 
be om ursakt. 

Las met pa sid 7! 

Klubb Tomteboda kallar till 

A r s m o t e 
Lordag den 10 mars kl. 14.00 

Lokal: Konserthuset, Aulinsalen 

Efter motet bjuder klubben 
pa middag pa Backahasten 
Anmalan senast den 2 mars 
Anmalningstalong pa nasta sida! 

valkomna! 
/Styrelsen 

Nr 1/Febr 2001 

i [III II 11 

Sol och skugga Over Tomteboda, en av Stockholms 
vackraste byggnaderl 
Vad hSnder inne i huset? LSs Tomtebodaklubbens 
verksamhetsberSttelse fdr ^r 2000, som publiceras i 
detta nummer av Facktuellt!. 

usia 
avtal 
pa c 
Sid 10 

Attac 
- mot 
vem? 
Sid 22 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termlnalklubben/ 
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"Maktfdrskjutning ger 
battre trivsel och 
ef f ektivare terminal" 
• De sista veckorna har jag funderat 
mycket p4 vilka fr^gor vi bor driva 
for att Tomteboda ska bli en arbets-
plats dar vi heist trivs battre an nu 
och att vi samtidigt kan minska kost-
naderna s& att vi slipper bora detta 
standiga tjat om att vi ar dyrast. 

Kenneth Johannesson och Serbaz Shall 
borjade ett fortjanstfiillt arbete forra iret 
med att leta kostnader som vi kan minska 
och nuvarande chef Peter Salomonsson 
och Serbaz Shall fortsStter det arbetet. Nar 
vi i utskicket som foljde med kalendrama 
skrev att inte s i mycket hade hant under 
de fbrsta tre kvartalen forra iret, s i mena-
de vi inte att vi var missnqjda med det 
arbete som inletts med att minska kostna
der och att fbrsoka hitta nya volymer t i l l 
terminalen. 

Stora forhoppningar 
Den biten var och ar vi mycket nqjda 
med, men vi jobbade p i som vanligt och 
det hade inte forandrats s i mycket i 
organisations- och ledningsstruktur p i 
enhetema. V i kanske hade for stora for
hoppningar p i att bli en egen terminal, for 
aven om vi ar det s i Sr Tomteboda en stor 
skuta som det tar tid att andra kurs p i . Det 
kan ocksi vara en fordel att det gir lite 

lingsamt for d i hiimer de fiesta med och 
vi behover inte gora om samma misstag 
som vi gjort tidigare, men det ar latt att bli 
stressad bara nar vi standigt h5r hur dyra 
vi ar och Arlanda ligger som ett hot i 
bakgrunden. Personligen ar jag beredd att 
kampa mycket for att vi ska slippa f l j ^ ^ 
t i l l Arlanda, men naturligtvis firms det en 
grans aven dar, for det viktigaste for att vi 
ska gora ett bra jobb Sr att vi trivs p i 
jobbet. 

Klok karl 
V i r nuvarande chef Peter Salomonsson 
som tilltradde i hostas verkar vara en klok 
man som gama gir runt p i terminalen och 
lyssnar med de som vil l prata med honom. 
Det tar forstis ett tag att komma in i hur 
en s i stor verksamhet som Tomteboda 
audi ar fungerar och eftersom det firms 
starka viljor har p i terminalen som drar i t 
olika h i l l , s i forstir jag om Peter kSnner 
sig latt fbrvirrad ibland. Sjalv kanner jag 
mig ofta fbrvirrad sedan jag pratat med 
medlemmar firin olika h i l l i huset under 
en dag. Alia tycker nigot om hur vi borde 
organisera arbetet och alia har bra argu
ment for sina isikter, s i det jag tyckte 
klart p i formiddagen verkar ofta mci 
osakert och tveksamt p i eftermiddagen. 

o ^ f c ff^fc ff^fc c r ^ ^ CT^* o " ^ * o ^ * - o ' ^ ^ 

• J a , jag kommer pa middagen efter Tomteboda
klubbens arsmote den 10 mars 2001. 

Namn 

Sektion/Enhet 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

SEKO 
Klubb Tomteboda 
Plan 272 
173 00 TOMTEBODA 
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Det jag inte blir speciellt fbrvirrad over ar 
min overtygelse att det sociala samspelet 
mellan oss i vira lag och grupper Sr det 
avgorande fbr hur v i lyckas med \&rt 
arbete. Det spelar ingen roll hur fina orga-
nisationsplaner vi har om v i inte trivs 
tillsammans. 

Piatt till marken 
Nar jag satt med i projekt 2000 s i lekte vi 
med tanken att vara mindre enheter och 
lita lagen valja sina lagledare, som bara 
skulle ha ansvar for produktionen. Ansva-
ret for personalen skulle istallet chefen ha 
och eftersom enhetema skulle besti av 

, max 50 personer skulle chefen ha tid med 
dem. Nar v i presenterade dessa tankar fick 
de mycket kritik frin er medlemmar och 
vira chefer verkade inte heller speciellt 
intresserade. Ska man genomfora nigot 
som kraver en hel del utbildningsinsatser 
och kostar en del i borjan s i miste led
ningen vara for det, heist starkt fbr det, 
armars faller det platt som en pannkaka 
vid fbrsta basta motstind. 

Vision om burkar 
Nar vi infbrde "burkama" p i Tomteboda 
s i gick det eftersom Peter BrSnnstrbm 
agerade stark och nastan diktatorisk leda-
re. Han hade f l t t en vision och den skulle 
genomfbras. Sjalv var jag emot i borjan, 
men miste erkanna att det var bra for 
Tomteboda, for annars skulle vi inte vara 
s i bra p i att fbrsti flbdet i huset. Nar jag 
arbetade p i spridningen var det minga 
som inte hade en aning om vad som hande 
med posten nar den hamnade p i plan 2. 
Nu blev det j u s i med Brannstrbm som 
det blir minga karismatiska och diktato-
riska ledare, ban lamnade visionen halv-
gjord och d i borjade den vittra sonder. 
Om vi nu lamnar historien ett tag och ser 
fi-amit kan vi troligtvis vara overens om 
att vi miste gora nigot for att dra i t sam
ma h i l l och den visionen miste ledningen 
starkt vara for. Heist utan karismatiska 
ledare utan p i ett sStt s i v i alia kanner oss 
delaktiga. 

Drommar 
Ser vi oss d i som vi ar, s i dristar jag mig 
att saga att de fiesta av oss borjade p i 
Posten med drommar om nigot annat. De 
fiesta av oss tyckte och tycker att det var 
de sociala kontaktema med jobbarkompi-
sama som var det roliga och viktiga foru-
tom att minga arbetsstaUen hade hemging 
s i man i stort sett hade sex timmars ar-
betsdag. Nu ar vi ett gang kvar med en 

medelilder p i ca. 46 i r , utan hemging, 
med krossade drommar, som ibland ar 
hjartligt trotta p i varandra. And i ar det s i 
att nar jag pratar med mSimiskor om 
Tomteboda ska f i vara kvar eller flytta, s i 
kommer mSnniskor p i minga positiva 
saker om Tomteboda. Det fmns hos 
minga, inklusive mig sjalv, en karlek t i l l 
arbetsplatsen och de som arbetar har. Man 
kan kanske saga att vi vi l l vara kvar p i 
Tomteboda fbr att vi ar radda for forand-
ringar, men jag tror snarare att det beror 

"Det finns hos manga, 
inklusive mig sjalv, 

en karlek till 
arbetsplatsen och dem 

som arbetar har" 

p i att de fiesta av oss har arbetat har 
minga i r nu, V i har en stor del av v i r 
historia har och kanner huset och flbdet 
val. S i det Sr nog nu vi faktiskt kan mfbra 
operatorsunderhill och det ar nu vi kan 
sanka vira kostnader. Det som kravs av 
v i r ledning ar att de vigar slappa s i 
mycket ansvar fbr produktion och plane-
ring som det bara gir t i l l oss som jobbar 
p i golvet. Desto mer ansvar vi f i r , desto 
mer kan vi sanka vira kostnader. Som ett 
exempel kan jag namna att nar jag var 
ordforande i sektion Sohiaburken kSmpa-
de jag for att infora individuella scheman 
for de som ville ha, om det passade pro
duktionen. 

Individuella scheman 
Divarande chef Christer Behnke var 
positiv t i l l detta s i det infordes och fort-
satte p i smi/C5. Individuella scheman 
fmns fortfarande kvar p i smi/C5, men 
niunera miste man ha speciella skal aven 
om det ar battre for produktionen. Led
ningen p i smi/C5 ar fortfarande positiv 
men det bbrjar pratas om att det ar for 
minga individuella scheman i huset totalt 
frin vissa i terminalledningen. Man kan 
tycka olika saker om individuella sche
man men ytterst ar det en maktfriga. Om 
vi t.ex. skulle infora nigon form av Time-
Care system, s i vi sjalva gor vira sche
man utifrin produktionens och vira behov 

s i fbrskjuter vi makten frin arbetsgivare 
och fackfbrening t i l l oss som arbetar i 
processen. Det tror jag ar bra, men natur
ligtvis skrammande bide for arbetsgiva-
ren och fackforeningen. 

Jag tror att vi ska fbrsoka forskjuta s i 
mycket makt det g i r t i l l de som arbetar p i 
varje specifik arbetsplats. 

Operatorsunderhali 
Operatorsimderhill kan vara en borjan om 
det f i r formas nedifrin. Jag onskar alia p i 
KSM lycka t i l l nu nar de drar iging sitt 
pilotprojekt. Terminalledningen ska ocksi 
fbra ut den s.k. resultatorienterade styr-
ningen (ROS) och Peter Salomonsson 
sager att d i kommer vi att bli inblandade 
i alia beslut p i ett aimat satt an nu. Nu ska 
jag i arlighetens namn saga att trots att jag 
fbrsbkt satta mig in i "ROS" och fitt en 
timmes fbrelasning av riksnatschefen 
Bertil Nilsson s i forstir jag inte riktigt hur 
den kommer att fimgera for oss p i golvet. 
Det blir en viktig uppgift fbr Peter Salo
monsson att se t i l l att bide operatorsun
derhill och ROS verkligen istadkommer 
en maktfbrskjutaing. 

utbildnlngsbehov 
D i tror jag att vi kan bli bide billigare 
och effektivare samtidigt som vi trivs p i 
vira arbetsplatser. Avslutningsvis vi l l jag 
trycka p i utbildningsbehovet p i termina
len. Vira lagledare behover en samlad 
lokal utbild-
ning for alia 
de arbetsupp-
gifter de har 
och vi p i gol
vet behover 
ocksi uppda-
tera vira ut-
b i l d n i n g a r 
fbrutom det vi 
f i r frin opera
torsunderhill 
och "ROS". 
Utbildning brukar vara nyckeb ti l l fram-
ging, men d i behover terminalens utbild-
ningsansvariga gora en samlad lokal 
Tomteboda-utbildning. 

Valkommen t i l l v i r t irsmbte och tyck t i l l ! 

Ake Anevad 

Ake Anevad ar ordforande i Tomtebodaklub
ben 
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Skam pa torra land! 
Grabe tvingas be om ursakt for gratifikationerna 
• Uppfattningen om bonus gSr isSr, sivSl 
hos arbetsgivaren som inom den fackliga 
rorelsen. 1999 infordes en bonusmodell 
inom Riksnatet; den blev inte nigon storre 
succe, om man s i sager. Resultatet stanna-
de p i mellan 600 - 1800 kr inom Brevs 
Riksnat. For hela iret! 
Forra iret fanns inget bonussystem inom 

Brevs terminaler (daremot hos Logistik -
i Lulei fick de 18.000 kronor! Per skal-
le!). 

Undertecknad ar ingen varm anhangare 
av bonus, s i darfor kan vi for min del lika 
gama vara utan. En rejal Ion ska det vara -
att klara kvaliteten ingir faktiskt i jobbet! 
Bonus piminner om de individuella loner, 
som fbresprikas p i vissa h i l l . Prissum-
man ar densamma, det ar bara det att 
lotteriet ger vinstlott i t vissa och nitar i t 
alia andra; resultatet blir att faltet dras 
sonder och skapar kiv och split. Vad sager 
man exempelvis p i de Logistikterminaler 
dar man i i r inte f i r nigra 18.000 kronor? 

Avslag 
Nu gick j u Brevs terminaler och vann 
USK:en ir2000. Samtliga fackfbreningar 
skrev darfor - och med hanvisning ti l l 
avsaknaden av bonussystem - t i l l Grabe 
och fbreslog en gratifikation t i l l persona
len. 

Grabe avslog begaran i sitt svar: 
"Vi har heh enkelt inte det ekonomiska 
utrymme som gor det mojligt for oss att 
dela ut en gratifikation till var och en 
som ar berord av utmarkelsen. Det blir 
helt enkelt for stora belopp. Daremot 
vet jag efter mina samtal med Bo Aler-
felt i den harfragan, att varje terminal-
chef kommer att - var och en pa sitt satt 
- se till att positiva insatser gors som 
kommer medarbetarna till del och som 
kopplas till kvalitetspriset" 

Bifall 
Det ar j u faktiskt en motivering som man 
kan ha respekt for. Ar pengama slut s i 
blir det svirt att dela ut extra belbningar. 
Och kassan ar fortfarande skral p i grund 
av avregleringspolitiken. 

Nu slutar dock inte historien med detta. 
Ungefar samtidigt med Grabes nej-svar 
t i l l personalen sipprade det ut att det visst 

skulle betalas ut gratifikationer, men inte 
t i l l vem som heist: 

~ Vi har nu natts av rykten om att en 
mindre krets (runt 20?) personer erhallit 
avsevarda femsiffriga engangsgratifika-
tioner. Vara chefer har pa fraga bekrdftat 
att sa skett, skriver SEKO:s verksamhets-
r i d inom Posten Produktion den 29 janua-
ri i en en rundskrivelse. 

Ursakt 
Vad det handlar om ar att ett antal hogre 
chefer inom Posten produktion och Posten 
Service ska ha fitt en "gratifikation" p i upp 
mot 75.000 kr. Vilka som har fitt och hur 
mycket har inte offentliggjorts. SEKO:s 
koncemfack traffade Postens ledning p i 
kvallen den 12 februari. 
Man kravde d i bl.a. "att koncernledningen 

ska ta sitt ansvar for att de anstdllda i Pos
ten, oavsett vad de arbetar med, uppskattas 
efter prestation och inte efter position" och 
"att hemliga beldningar inte ska forekomma 
i Posten. Eventuella gratifikationer ska 
anvdndas mycket restriktivt och alltid redo
visas oppet". 

Dagen darpi bad Grabe om ursakt fbr 
beslutet om gratifikation till vissa medarbe
tare: 

" Manga medarbetare kanner sina egna 

insatser forringade. Detta har givetsvis 
aldrig varit var avsikt. Vi har hanterat 
fragan pa ett oldmpligt satt Vi beklagar 
detta och kan konstatera att Posten sak-
nar en sammanhdllen policy fdr hur vipa 
olika sdtt ska kunna belona fdr goda 
insatser utdver Idn och resultatbonus. 

Vi kommer omgdende tillsammans med 
de fackliga fdretrddarna att ta fram etK. 
sddan policy fdr hur vi i framtiden sf ' 
hantera dessa frdgor." 

Omregleringen 
Det intraffade understryker an en ging den^ 
omregleringspolitik som ar forharskand ) 
Jag har tidigare skrivit bl.a. om hur toppche-
fema tjanat enorma pengar p i den s.k. av-
regleringen av postmarknaden i Sverige; har 
ser vi annu ett exempel p i att det ar en 
owreglering det handlar om. Reglema avs-
kaffas inte, de skrivs bara om si att vi fir 
samre villkor och hirdare arbete an vad vi 
hade i Myndigheten/Affarsverket Posten -
medan cheferna f ir hogre loner och storre 
fbrminer an vad de hade p i den tiden. 

Sedan kan man ju alltid kasta in en ursakt 
i efterhand. 
Alltsi, an en ging: i t h-e med "avreglerar-

na" och omregleringspolitiken! 
Jan Ahman 

SEKO:s koncemfack i Posten bar presenterat ett nytt fackligt handlingsprogram. 
Programmet har distribuerats i tryckt form till fortroendevalda i forbundet. Nu kan du 
som medlem lasa det pa Tomtebodaklubbens hemsida: 
http://home. swipnet seAerminalklubben/sekopro 1. htm. 

i lNNEHALLER SEKO POSTENS I FACKllGA PROGRAM FOR POSTEN I *\?SEKO 

PERSONALEN/HUMANKAPITALET 

pSsTENAB D 2001-04-10 

SOCOKJSnw lOS 00 STOCKHOLM TELEFON 06 76; 60 70 WE8B wwv..sekopOHeri.org E-POST t^koCpoittn.u-

FACKCTFOK SERVICE OCH KOHMUNIKXnON 
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"Ett steg ut i det okanda" 

13 projekt utreder f ramtidens 
brev- och paketnat 
• Som tidigare rapporterats i Facktu
ellt kommer Posten Produktion under 
vSren att genomfora ett antal 
forstudier/projekt. Huvudprojektle-
dare blir Alf Friman (som den 1 mars 
avgkr som chef for Arsta terminalen). 
Han basar over tretton delprojektle-

^ d a r e . Syftet med de nya utredningar-
na uppges vara en fortsatt "produkti-
vitetsokning med tre procent per ar 
med bibehallen eller okad kvalitet" 
De 13 fbrstudiema ska prestera minst t v i 

^ f b r s l a g vardera och sammantaget forvan-
tasprojekten "leda till minst tre tdrtkbara 
scenarierfor detjramtida brev- och paket-
ndtet". 

Arbetet borjar omgiende. Den 23 april 
ska fbrstudiema vara klara och ha preste-
rat sina (minst) t v i forslag. Under maj och 
juni pigSr ett strukturarbete for att vaska 
fram de tre tankbara scenariema. Under 
augusti-december i i r analyseras dessa 
scenarier och under januri-febraari nasta 
i r laggs en handlingsplan fast. 

De tretton delprojekten: 

• ePP 
Projektledare Stefan Hargin, som ar chef 

^ f b r ePP. Ska utreda hur ePP-plattformen 
'm'kan umyttjas maximah i naten och vilken 

piverkan detta kan f i p i terminalema. 

• Klump/paket 
Projektledare Jan Allan Eklund, chef for 

O'paketterminalen Toftanas i Malmb. Ska 
utreda mbjlighetema ti l l separat struktur 
for klump och paket och/eller samutnyt-
tjande av maskinell utmstning. 

• Buntning av brev 
Projektledare Michael Suvander, chef for 
brevterminalen i Vasteris. Ska utreda bl.a. 
om fardigblockade forsandelser frin 
exempelvis ePP ska buntas i stallet for 
lidlaggas. 

• Malardalen 
Projektledare Ame Jungbeck, chef fbr 
brevterminalen i Nassjb. Nu branns det! 
Ska utreda terminalshiikturen i "Malarda
len". De brevterminaler som hittills 
namnts i sammanhanget ar Uppsala, Vas-
teris, Arlanda utrikes och inrikes (=om-

lastningen). Dock inte Tomteboda. Dess-
utom lar val ett antal paketterminaler ingi 
i studien. 

• smaland 
Projektledare Bjbm Olsson, chef for 
brevterminalen i Sundsvall. Ska utreda 
terminalstrukturen (bide brev och paket) 
i Smiland. I detta sammanhang tillhor 
aven Ostergbtland Smiland! 

• Produktvillkor 
Projektledare Martin Lofgren, chef for 
brevtermmalen i Alvesta. Ska utreda 
produktvillkor och prisstruktur, t.ex. vad 
galler 0-1 befordran. 

• Triangein ( = sth-Cbg-Md) 
Projektledare Peter Salomonsson, 
"Tomteboda-Peter". Ska komma med 
forslag p i hur servicenivin kan forbattras 
i storstadema. 

• Ekonomibrev 
Projektledare Troels Nielsen, fr.o.m. den 
1 mars chef for Arstaterminalen (fram tills 
dess chef i Goteborg). Ska utreda det 
nygamla forslaget om separat struktur fbr 
ekonomibreven. 

• Bulk 
Projektledare Dick Hedegird, chef fbr 
paketterminalen i Orebro. Utreder separat 
struktur for storre sandningar. 

• Brevladepost 
Projektledare Kenneth Johanneson, Karl-
stadschef Separat bantering av revlide-
posten?? 

• Lokal narvaro 
Projektledare Eva Lind, chef for brevter
minalen i Norrkbping. Det nya servicena-
tets piverkan p i terminalnaten. 

• Norden 
Projektledare Bo Noren, chef for brevter
minalen i Maknb. De stora tagen! Produk-
tionssamordning? Gemensamma maski-
nupphandlingar? Etc. 

• vastsverige 
Projektledare Mats Juhlen, chef for paket
terminalen i Segeltorp. Ska utreda termi
nalstrukturen, brev och paket, i vastra 
Sverige (= Gbteborg - Boris?). 

I samtliga delprojekt kommer det att ingi 
en SEKO-representant. 

Jan Ahman 

Brod och rosor 
... pa Folkets Bio. 
Vinn biobiijetter for tva! 
• Pa biografen Zita/Folkets Bio 
(pa Birjerjarlsgatan) visas alltid 
ett gang intressanta filmer. For 
ndrvarande bl.a. Ken Loach 
senaste, Brod och rosor, som 
utspelar sig bland invandrade 
mexikanare i Los Angelas, i varl-
dens storsta demokrati, darfack-
foreningar minst av allt ar nagon 
sjalvklarhet... 

Facktuellt lottar ut biocheckar 
for tva till Folkets Bio. Skicka in 
ditt namn till klubben per brev 
eller mail, s§ deltar du i dragning-
en. Adressema hittar du pa sidan 
tva! 

Aktuell repertoar pa Zita hittar du 
pa wwv^f.folketsbio.se. 
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Ekonomibrevstagen mllar 
• Som tidigare utlovats iterkoiimier har 
Facktuellts spSrbuma reportageteam med 
nigra intryck fr in premiarveckan med 
EBT. Bakgrunden ar, som bekant, Postens 
nya transportupplagg avseende ekonomib-
revstransporter. Nar ekonomibrevstiget ar 
helt genomfbrt om ett halvir, iterstir 
endast fyra terminaler som fSr ekonomib
reven med lastbil: Karlstad, Uppsala, 
Vasteris och Arsta. Driftstarten har skju-
tits upp flera ginger. Detta har berott p i 
SJs svirigheter att f i fram en fimgerande 
vagn fbr den tilltankta hastigheten 160 
km/tim. 

Andamalsenligt 
Nav for verksamheten ar Tomtebodas 
spirhall, en av Postens vackraste och mest 
andamilsenliga produktionsbyggnader. 
Eller som Rebecka Tarschys skriver i 
"Stockhohnsperspektiv" (1989) "...under 
banhallens lugna valvda tak lossas postti-
gen, som intligen f i t t flytta inomhus." Fbr 
att f l plats med EBT-verksamheten har 
nastan alia lagringsvagnar tagits bort. 
Genom att flertalet vagnar stir iime stora 
delar av dygnet kan lastning ske kontinu 
erligt, varfbr behovet av lagring p i platt-

Goteborgstaget lossas den 15/2. I forgmnden Kent Henefalt 

Ank tag Tba Avg tag Tba 
M^ndag - torsdag 

06.00 Helsingborg (2 
tag) 

21.00 Sundsvall 

21.45 Gbteborg 22.45 Sundsvall 

22.30 Sundsvall 22.47 Malmb 

23.15 Malmb 22.56 Gbteborg 

Fredag 

06.00 Helsingborg 23.50 Malmb 

Lordag 

03.45 Gbteborg 19.00 Malmb 

07.00 Malmb 19.00 Gbteborg 

Sondag 

20.39 Malmb 

20.56 Gbteborg 

formama minskat kraftigt. 

Lastbilsslap till Arsta 
Efter provdriftsfbrsbk kunde antligen den 
fbrsta etappen rulla iging mindagen den 
5 februari 2001. Premiarkvallen ar det lite 
extra mycket folk i spirhallen och tiget 

frin Gbteborg ar en timme 
tidigt. T y v i n jamnar det inte 
ut att t i g 9826 frin Malmb ar 
en timme sent! Trafiksamord-
nare Stefan Salenberg berat-
tar att matpunkt tid anges 
frin ankomsttill lastningen ar 
avslutad. En pitaglig nyhet ar 
Gbteborgstiget. Fbrtranspor-
tema ti l l den spirlbsa Arsta
terminalen stir tre lastbilsslap 
uppstallda som lastas konti-
nuerligt. I och ur datan kan 
lastplaner tas fram, volymre-
gistrering gbras och vagnska-
dor rapporteras (ingen 
vagnsskadebok!?!?). 

Det kan poangteras att flera EBT aven 
transporterar A-post. 

Vagnama ar lattare att lasta an de f d. 
Kup^vagnama D46 och D48. Bl.a. ar 
dbrrbredden i GBL vagnen storre och 
golven bar truckar. Nar vi torsdagen den 
8 februari besbker spirhallen ar tre gaffel-
truckar iging vid lossningen av t ig 9820 
frin Gbteborg. 

Problemen har hitintills mest visat sig i 
"racklig" dbrrfiinktion och att bommama 
vid lastportama verkar klena. Hiller dom 
verkligen? 

Mer A-post pa spar? 
Facktuellts team drar s i hir lingt slutsat-
sen att EBTs driftstart har gitt mycket bra 
och att Tomtebodas intemtransportperso-
nal starkt har bidragit t i l l detta. 

Framtiden, om exempelvis mer A-post p i 
spir, det vettiga i att hantera A-post tigen 
utomhus, att Sveriges storsta postterminal 
saknar spiranslutoing eller fokus p i fram-
tidens postkupe-forutsatmingar kommer 
givetvis att bevakas av FacktueUt. 

Battre tidsf onster 
Vad sager d i driftpersonalen? 
Vi traffar dirigenten Tomas 
Jonasson samt "blirockama" 
Jbrgen Hellgren och Kent 
Henefah. Det positiva ar ett 
battre tidsfbnster att arbeta 
inom - lastning/lossning kan 
ske i ett sakert tempo. Det har 
blivit mer yta att arbeta p i . 

Vid pennan 
GuyBodin 

PS: Enligt uppgift vid Tba-samverkan den 
16/2 kommer inblandade i EBT-proJektet 
att besoka Eskilstunaverkstdderna den 
20/2 for att titta pa en forbdttrad dorr-
konstruktion. /Red. 
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Snabbrapport fran Tomteboda-samverkan 16 februari 

Tomteboda inte langre dyrast 
Handlingsplaner for 
arbetsmiljon 
Huvudskyddsombudet efterlyste aktuella 
handlingsplaner (enligt Arbetsmiljolagens 
krav), bl.a. mot bakgrund av att Yrkesin-
spektionen besbker KSM inom kort och 
d i kan forvantas efterfriga en handling
splan. Jens Morin fick i uppdrag att sam-
manstalla befintliga planer i samrid med 

^Las se Lbvlie. 

Kodningsandelar i maskin 
SEKO efterlyste iterigen uppgifter om 
kodningsandelamas utveckling och uppre-

|Bkpade att dessa borde redovisas i dagrap-
' porten. Enligt terminalledningen ar Tom

teboda idag samst p i andelen post som 
kbrs igenom maskin fardigbehandlad -
trots att vi tappat all ankommande utrikes 
smibrev. Om detta stammer understryker 
det ytterligare kravet p i en fortlbpande 
redovisning av dessa uppgifter. Terminal-
chefen antecknade fi^igan for vidare itgar-
der. Han informerade ocksi om att Team 
Mitt (=Tomteboda, Vasteris, Uppsala och 
Karlstadsterminalema) arbetar med en 
web-baserad daglig rapportering av bl.a. 
dessa uppgifter. 

HUB:en 
Det har varit mycket fram och tillbaka om 

^pTomtebodas eventuella engagemang i 

HUB:en p i Arlanda. Det senaste beskedet 
fr in terminalledningen ar att det inte blir 
av. Enligt deras uppgifter s i handlar det 
om fbr kort tid (ca 21.30 - 01.00) fbr att 
det ska Ibna sig med den ersattning som 
Rikstransporter erbjuder. 

Fdrsortering pa terminal 
Som bekant "ager" terminalema aven den 
manuella forsorteringen ("blockningen") 
fi-.o.m. nyiret. Sedan gammalt utfors detta 
arbete p i brevbaringskontoren. Inom vir t 
spridningsomride utfor visserligen Brom-
ma fbrsorteringen hos oss p i Tba - men 
det sker i utdehiings regi. 

Produktionsersattningen uppgir t i l l 11 
bre/sorterad forsandelse. Tomteboda f i r 
11 bre/fbrsandelse - pengar som vi skickar 
vidare ti l l utdehiingskontoren, som utfor 
arbetet. 

Det ar tveksamt om det skulle Ibna sig 
for oss att sjalva gora arbetet - men led
ningen aviserade att de vil l prova att 
fbrsortera ett omride i egen regi. Som 
pilotkontor har man valt Bromma. Verk
samheten i r tankt att bbrja efter somma
ren. 

Om den nu blir av. 

Posttagen 
SEKO hade aven begart en redovisning p i 
denna punkt. Rapporten bverensstimde i 

stora drag med det som stir att lasa p i 
annan plats i detta nununer av Facktuellt. 

Rdkningen pa plan 2 
ar fortfarande ett problem p i s i satt att det 
rbks p i stallen dar det inte ska rbkas. 
Kanske ocksi p i s i satt att de rbk-
mm/spottar som ska fmnas, antingen inte 
fmns eller ar felaktigt placerade? 

Anders Rydman ar chef for den del av 
plan 2 dar problemen ar som stbrst och 
det ligger p i bans ansvar att saken itgar-
das. Aven Logistik ska f i en tillsigelse, 
eftersom de exempelvis rbker i kontors-
rum, dar det absolut inte ska rbkas. 

Maskinflytten 
Inflbdesprojektets ommbbleringar har 
pibbrjats, ett av de nya videokodnings-
rummen stir redan p i plats. I kommande 
vecka (8) installerar sig Moving AB, som 
ska bygga om LTP:ar mm. 

Ritnmgar och tidsplaner finns anslagna 
och har publicerats i Tomteboda-nytt. 
Storas manuella sortering flyttas sist. 

Inga fackliga representanter deltar i 
genomfbrandeprojektet, daremot Huvuds
kyddsombudet Lasse Lbvlie. Kontakta 
honom for frigor! 

Lokaierna 
Ombyggnadema i huset gir enligt plan. 
Som alia kunnat se arbetas det for fuUt 
bl.a. med att bygga nya omkladningsrum 
ovanpi terminalkontoret. Grabe beraknas 
flytta in p i plan 5 den 1 September enligt 
de senaste uppgifteraa. 

Posten Service i soina 
"ager" kassaverksamheten p i Fbretag-
sposten. Posten Service vi l l inte betala 
for kassaverksamheten pa Tba (de 2 
timmar per dag som ar oppna for "all
manheten") sa grundtipset ar darfor att 
denna kommer att stangas t i l l somma
ren. 

P-platserna 
Viss oklarhet rider om dessa ritats bort 
i planema for den nya huvudkontors-
byggnaden. SEKO uppmanade p i nytt 
terminalledningen att bevaka denna 
friga, s i att v i inte stir utan parkering-

^O 

"Ny" organisation och 
"nya" chefer 
• Terminalchefen har - tidsbeg-
ransat - tillsatt chefer for de interi-
mistiska enhetema. Tjansten som 
"IRM-chef" ar vakant och har 
lysts ut inom Riksnatet. 

Han hardessutom inom termina
len lyst ut tre tjanster som pro-
duktionsansvariga for respektive 
skift. 

Fran S E K O : s sida noterar vi att de 
gamla cheferna fatt fornyat fortro
ende. Vi anser det bra att tjanster-
na tillsatts tidsbegransat tills efter 
sommaren. Vi faster stort avseen

de vid valet av ny IRM-chef. Vi 
anser ocksa att denna bor fa ett 
storre ansvar inom Sma och att 
detta bor ske i samrad med che
fen for GSM/FSM. 

Vi ar emot tillsattningen av pro-
duktionsansvariga. Vi anser att 
det maste ligga pa produktions-
chefernas och lagledarnas ansvar 
att losa dessa problem utan att 
tillsatta ytterligare administrativa 
tjanster i huset. Vi tror ocksa att 
detta ar mojligt. 

SEKO Tomteboda 
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splatser for terminalens personal, nar 
huvudkontoret byggts och garaget hyrts 
ut t i l l hojdama p i plan 5. Det finns 
anledning att betona detta krav eftersom 
"graddan" i huset lost sina egna parke-
ringsproblem i garaget! 

Projekt uppsamlingsomraden 
i Stockholm 
Bjbm Olsson, terminalchef i Sundsvall, 
har pa riksnatsledningens uppdrag utrett 
uppsamlingsomradena i Stockholm, och 
ev. justeringar av dessa. Bakgrunden ar 
bl.a. den ojamna fordelningen mellan 
Tba och Arsta samt beslutet om en ev. 
fjarde brevresningsanlaggning t i l l 
Stockholm. Utredningen har skett helt 
utan facklig insyn, men kan tankas ha 
undersbkt att antingen flytta viss post 
(Kungsholmen? Storkunder?) fran Arsta 
t i l l Tba eller tvartom flytta en av Tomte
bodas GSM ti l l Arsta. 

Projektledaren har lamnat over tva 
altemativa forslag t i l l Bertil Nilsson, 
som kommer att fatta beslut den 26 
februari. 

cruppreklamscentralen 
Overlamnandet av verksamheten t i l l 
entreprenbren I K A B gar i stort sett 
enligt plan. Det irmebar att Tomtebodas 
produktion i Vastberga upphor i borjan 
av mars. 

Daremot kommer Tomteboda att be-
halla kvalitetsansvaret mm och darfor 
ha 2-3 personer placerade i Vastberga 
aven i fortsattningen. 

De fiesta som arbetat at Tomteboda 
har erbjudits och accepterat arbete hos 
I K A B . I dagslaget (16/2) vagrar I K A B 
att ta over t v i personer. 2-3 minadsav-
Ibnade och 7 timavlbnade v i l l inte g i 
over t i l l I K A B utan har valt att stanna 
kvar i Posten. Terminalledningen tanker 
saga upp dessa p.g.a. arbetsbrist. Fbr-
handlingar om detta inleds i kommande 
vecka. 

viP:en 
Posten har beslutat att gora om ViP-
matningama. Syftet med dessa skall i 
fortsattningen vara att mata "engagera-
de medarbetare" istallet for "personal 
som trivs". 
Matningen av 2000-talets arbetsplats 
integreras i ViP:en. Frigoma gors om 
och minskas f r i n nuvarande 61 t i l l 51. 

Lonefragoma har tagits bort helt. 
Eftersom forutsattningama andrats 

gors en totalmatning (= alia anstallda) i 
februari. 

Utfallet av ViP:en for Qarde kvartalet 
2000 redovisas p i annan plats i tidning-
en. 

Budget ar 2001 
Budgeten fbr i r 2001 har nu lagts fast. 

Det bor understrykas att det numera 
inte sker nagra som heist fbrhand-
lingar eller samverkan med facket 
kring budgeten, ivarje fall inte pa 
terminal- eller enhetsnivi. Denna ar 
till 100 procent ett arbetsgivardoku-
ment, som endast avrapporteras pa 
samverkansmotena. 

Tomteboda verkar nu vara p i vag att 
lamna den fbga hedrande jumboplatsen; 
vi ar inte langre den dyraste terminalen. 
V i var det i alia fall inte i december och 
troligen inte heller ijanuari i i r ! 

Nytt berakningssystem 
Man hiller p i central niva p i med att ta 
fram ett nytt system for att rakna ut 
kostnad/fbrsandelse. Facktuellt iter-
kommer darfor i ett senare nummer med 
en uppfbljning av den jamforelse v i 
gjorde i ett av hbstens nummer av tid-
ningen (da kostade Tba 74 ore per for
sandelse). 

De t v i tyngsta bitama i terminalens 
budget ar personal- och hyreskostnader. 
Hyreskostnadema for 2001 uppgir t i l l 

49 miljoner, vilket irmebar en nettobe-
sparing p i 12 miljoner. Har har termi
nalledningen gjort ett beromvart arbete 
med att stada upp, s i att vi betalar det v i 
anvander och bvriga hyresgaster for sitt. 
Det som iterstir att gora ar framfor allt 
att hyra ut mer i garaget. 

Systemet ar nu omlagt s i att Posten 
Produktion stir for hyresavtalet for hela 
huset och darefter debiterar de olika 
hyresgastema. 

Personalkostnader 
Personalkostnadema uppgir i i r t i l l ca 
200 miljoner kr. Jamfort med foregien-
de i r ska kostnadema sankas med ca 9 
procent. 

Matt i irsarbetskrafter ( A A ) behovs 

Tomteboda-
roster 

Kjell Carlsson, 
Stora Brev 

Har Forbattrlng 2000 lett 
till nagra forbattringar? 
- Nej, den enda forandring-
en som jag har markt ar 
Goteborgsmodellen i sorte- JL 
ringen. 

Viktigaste kravet 1 arets 
avtalsrdrelse? 
- Dom som staller upp och 
jobbar bra borde fa lite ex
tra tycker jag. Posten ska 
vardesatta d e s s a personer. 

Ndjd med vintern? 
~ Jag ar nojd, vill inte ha 
kallare an det vi har haft 
hittills. 

Muhibul Ezdani Khan 
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det i ar - enligt budgeten - 621 A A for 
att driva Tomteboda. Forra aret gick det 
i t (beraknat som ett genomsnitt p i hela 
iret) 689 A A . Den totala besparingen 
skulle darmed bli 68 A A om man jam-
fbr genomsnittet av heliren 2000 och 
2001. 
Nu slutade det en del folk mot slutet av 

fbregaende ar (Arlandaflytt, nigra av-
gangsvederlag vid irsskifet, etc), som 
inte gav s i stor effekt p i forra irets 
budget, men ger fiil l t utslag i i r . Netto-
besparingen som miste gbras under det 
har iret ar darfor 48 A A i den egentliga 

_ driften. Dessutom ska det sparas in ca 9 
T A A p i bvertiden (= en halvering jam-

fort med 2000), nigra A A p i minskad 
sjukfrinvaro, mm. 

Hur ska da dessa 48 A A sparas in i 
^ den egentliga driften? 

Volymerna 
For det forsta ska v i komma ih ig att 
fbrutsattningen for budgeten ar i stort 
sett ofbrandrade volymer. Okar voly
merna - exempelvis genom beslut fran 
Projekt uppsamlingsomraden - andras 
fbmtsattningama. D i behovs det mer 
folk. Skulle volymerna a andra sidan 
minska, forvarras situationen. 

12 A A tanker man sig ta bort genom 
farre tidsbegransade anstallningar och 
fbrhbjda ataganden och farre j u l - och 
sommarvikarier. Vad galler de resteran-
de 36 A A s i p i g i r bl.a. overlaggningar 

^ med HK om pengar t i l l pensioner (som 
dock s i har l ingt enbart riktar sig t i l l 
dem som far g i vid 63/65 i r ) . Vidare 
ska mbjiigheten att fa tilltrade t i l l Futu-

_ mm undersokas. 

Inga uppsagnlngar! 
Nagra oppnapropaer om uppsagnlng
ar har inte framfdrts. Fran SEKO:s 
sida utgar vi ocksa ifran att sa inte 
kommer att ske. Denna "overtalighet" 
beror INTEpd nya och hittills okanda 
fakta utan har uppkommit genom 
tidigare chefers fdrsundighet Det 
maste darfor fa ta viss tid att rdtta till 
problemen. Man maste ocksd - vilket vi 
fran SEKO:s sida infor dova dron 
papekat under flera ars tid - ta reda pd 
- och bilda sig en gemensam uppfatt-
ning om - VAR i huset problemen 
finns. Den produktions- och plane-
ringsgrupp som tillsatts kommer att ta 

fram sadana uppgifter. Det bor ocksd 
pdpekas att de chefer som bar ansvaret 
for Tomtebodas ndgot for stora kostym 
nyligen - med ett enda undantag - fatt 
fornyat fortroende; det maste tolkas 
som att man kommer att gd fram med 
lika stor respekt for dvriga medarbeta
re i terminalen! 

Arbetsgivaransvar 
Att presentera budgeten for all personal 
p i ett begripligt satt borde ligga p i 
arbetsgivarens ansvar - i synnerhet som 
den numera ar ett rent arbetsgivardoku-
ment och en informationsminister dess
utom har utsetts pa terminalen. Om sa 
inte sker - och kanske andi! - aterkom-
mer Facktuellt i frigan! 

Nasta mote 
Nasta samverkansmbte hil ls den 28 
mars. 

Samverkansmotena genomfors en 
ging per minad. Undertecknad skriver 
som regel en snabbrapport for klubbens 
rakning samma dag eller dagen efter, 
vilken skickas ut t i l l klubbstyrelsen, 
sektionema och SEKO-anslutna lagle
dare. 

Jan Ahman 

Klubbexpeditionen 
har flyttat ner till j 

plan 2%, langst ner i 
J sydostra hornet. 

Sektion Stora har | 
flyttat ihop med 

sektion Sma i deras J 
expedition pa 

plan ZV2, sodra delen | 
av huset. 

Den (snart) nybiidadel 
sektion Klump/Flode | 

samsas med klubben i| 
klubbexpeditionen. | 

Tomteboda-
roster 

Gaziul Haque, 
Foretagsposten 

Har Forbattrlng 2000 lett 
till nagra forbattringar? 
~ Jag vet inte. Jag har inte 
sett nagonting i praktiken. 
Det enda jag kan saga ar 
informationsbiadet Tomte
boda Nytt. Det ar kanske en 
forbattring. Den ar bra men 
svar att forsta. Jag tycker 
den ar mycket komplicerad. 

Viktigaste kravet i arets 
avtalsrdrelse? 
~ Jag tycker generell lone-
forhojning ar bra. En indivi-
duell hojning okar motsatt-
ningarna bland personalen. 

Nojd med vintern? 
~ Det spelar ingen roll for 
mig. Kallt vader paverkar 
inte mig. 

Muhibul Ezdani Khan 
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"Framat mot 70-talet!" 

Realloneutvecklingen 
1977 • 2001 
• Jag har under snart 25 irs tid foljt 
reallonens utveckling for fotfolket inom 
Posten, och fortlopande redovisat utfallet 
i olika tidningar. 

Av diagrammet framgir att reallonema 
fbrsamrades under nastan hela 80-talet. 
Mot slutet av det decenniet och i borjan 
av 90-talet skedde en kraftig uppging; vi 
var tillbaka dar vi bbrjade ett deceimium 
tidigare! Orsaken t i l l derma fbrbattring 
var dels skattereformen 1990-91, dels den 
kraftiga hbgkonjunkturen i slutskedet av 
80-talet. Det var dk v i fick MLT:na och 
andra Ibnehbjningar som faktiskt hdjde 
Ibnema nigot. Skattereformen hade j u en 
pissa-pi-sig effekt for oss med liga eller 
normala inkomster. Fbrst sjbnk skatten 
litet - och sedan steg den ti l l an hogre 
hbjder an fbre reformen nar momshbj-
ningama slagit igenom i prisema och de 
nya extraskattema inforts (egenavgifter-
na). Darfbr, men ocksi p.g.a. ligkonjunk-
turen, kanade det snart utfor igen s i att vi 
kom tillbaka ner under noU-strecket. 

Panik i etablissemanget 
Just nu pekar kiu^^an uppit och vi har 
iterigen fi t t nasan bver vattnet, vad real-
Ibnen beu^ffar. V i ar tillbaka ungefar dar 
vi var for drygt 20 i r sedan! Det ar denna 
iterstallare som skapat panik inom 
etablissemanget, satt fart p i utredning-

smaskineriet och t i l l slut resulterat i bl.a. 
lagstiftning om tvingsmedling och skarp-
ta varselregler. 
Sammanfattningsvis s i kan vi konstatera 

att det sista kvartsseklet varit bortkastad 
tid nar det galler reallonema. V i stir fak
tiskt - i basta fall - och stampar p i samma 
flack som fbr 25 i r sedan! 

Andra forbattringar? 
Det kunde man acceptera om vi istallet 
fi t t forbattringar p i andra vagar an genom 
Ibnen. S i har som bekant inte varit fallet. 
Exempelvis sjuklbnen och pensionema 
har ocksi forsamrats liksom en rad andra 
sociala rattigheter. Den alba varsta for-
samringen s i har lingt ar naturligtvis den 
hbjda arbetslbsheten. 

V i kan darfbr konstatera att de krafter 
som styr det har landet, de stora kapitala-
gama och deras politiker i olika kulbrer, 
misslyckats - om man ser saken frin var 
horisont. 

Och varfbr skulle vi se den fr in aimat 
hill??!! 

Jan Ahman 

Pa klubbens hemsida (home.swipnet.se/ter-
minalklubben/avtalOl.htm fmns utforligare 
information om hur realldneberdkningen 
gjorts. 

UsIa avtal pa G 
• Flera av de "tunga" avtalen ar nu 
slutna och vi kan se vart^t det bar-
kar h§n. 
L O kravde infor Srets avtalsrdrelse 

3,8 procent i ISnedkningar, dock 
lagst 650 kr/min. For &r 2001. 
Trodde man. Faktum Sr att det inte 
nSmns i LO:s pressmeddelande, hur 
ling avtalsperiod de tankt sig! 

Drygt 2 procent! 
Vi kan nu konstatera att samma 
personer som suttit i LO-ledningen 
och spikat 3,8 procent nu sluter 
avtal som inte ger mer Sn drygt 2 
procent! 

Exempelvis innehiller Verkstad-
savtalet Ibnehbjningar p i samman-
lagt 7 procent - under 38 manader. 
Det motsvarar 2,2 procent per i r . 
Dessutom fir man en arbetstidsfor-
kortning pi sammanlagt 3 dagar 
under hela avtalsperioden = ca en 
halv timme/per vecka. Kostnaden 
fbr denna halvtimme berSknas till 
sammanlagt 1,5 procent, vilket ver
kar hdgt raknat 

AvsevSrt lagre 
Aven om man raknar med den pis-
tidda kostnaden for arbetstidsfbr-
kortningen sk blir utfallet for Verk-
stadsavtalet 2,68 procent per i r . Det 
ar avsevart lagre an ursprungskra-
ven - och sSmre Mn fSregiende avtal. 

V i r a avtal Idper ut den sista Sep
tember i i r , ungefar ett halvir sena
re an bvriga avtaL SEKO:s krav fbr'^ ' 
virt avtalsomride kommer preiimi-
nart att spikas i maj. 

S E K O har redan lamnat sina krav 
fbr de privatanstallda elarbetarna. 
DSr har man krMvt Ibnebkningar 
enligt LO:s utgingsbud. 

FramSt mot 70-talet 
Det ar inte bara nar det gSller real-
Idnens storiek som det finns anled
ning att blicka framit mot 70-talet 

D i mbttes diliga avtal av starka 
protester. Idag har fbrlamningen 
annu inte slappt efter det senaste 
decenniets arbetsgivarofTensiv! 

Jan Ahman 
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Aktuell LO-rapport 

Den orattvisa 
inkomstfdrdelningen 
Storre skillnader idag an for 20 ar sedan 

• L O har nyligen lamnat en rapport, 
Inkomster och inkomstfordelning 
(LO:s Lone- och valfardsenhet, no-
vember 2000), dar man redovisar 

^ utvecklingen av inkomster och skatter 
under de senaste tjugo aren. 

En 6pj:s Ion har enligt mina berak
ningar okat med 178 procent mellan 

jH^aren 1980 - 2000 (fore skatt och utan 
. justering for prisutvecklingen). 

Enligt LO-rapporten har den genom-
snittliga inkomsten (inklusive kapita-
linkomster) for samtliga helars- och 
heltidsanstallda i Sverige okat med 
218 procent under samma period. 

De 5.000 med de hogsta inkomster-
na daremot okade sina inkomster 
med 934 procent! 

Orattvisa 
N u kan man j u tanka sig att den har 
orattvisan justerats med hjalp av skat-
tema. Sa ar det naturligtvis inte. 1980 

^ b e t a l a d e den genomsnittlige inkom-
MPsttagaren 34,3 procent i skatt. 1990 

(fbrsta aret med skattereformen) hade 
skatten sjunkit nagot t i l l 32,7 procent 
- men 1998 betalade han eller hon 
35,7 procent. 

De 5.000 personema med de hogsta 
inkomstema betalade 1980 50,4 pro-
cent, 1990 ungefar l ika mycket - men 
idag betalar de bara 40,5 procent i 
skatt. Det ar resultatet av den stora 
skattereform som genomfordes aren 
1990-91. 

Skam at de (s)-regeringar som ge-
nomfbrde (och haller fast vid!) den! 

internationelit 
Man kan rakna pa flera satt, men hur 
man an grupperar siffroma bl i r resul
tatet, som LO-rapporten uttrycker det, 
"att de hogsta inkomstgruppema har 
haft en oerhort mycket battre inkoms-

tutveckling an de Idgsta". 
I en intemationell jamforelse har 

Sverige och de andra nordiska lander-
na fortfarande en jamnare inkomstfor
delning an andra vastliga industrilan-
der. "Men Sverige tillhor de lander 
dar inkomstskillnaderna okat fdrhdl-
landevis starkt sedan 1980-talets 
borjan" avslutar L O sin rapport. 

Finland 
I Finland daremot, som ocksa har en 
relativt j amn inkomstfordelning, har 
man hitt i l ls parerat okade skillnader i 
arbetsinkomster genom omfordelning 
inom skatte- och transfereringssyste-
men. Skrackscenariot ar att de svens-
ka regeringama fortsatter sin poli t ik: 

"For att illustrera innebdrden och all-
varet i denna utveckling", skriver LO-
ekonomema, "kan vi tanka oss att in
komstskillnaderna i Sverige fortsatter 
att oka i samma takt framdver som 
under de dryga femton ar som ligger 
ndrmast bakom oss. Da kommer vi att 
om ungefar tjugo ar ha lika stora in-
komstskillnader som det mest ojdmlika 
landet i Europa for ndrvarande (vilket 
ar Storbrittanien) ". 

Jan Ahman 
III: Robert Nyberg 

Svar fran Grabe 
om plan 5 
• Klubben skrev i december ett brev 
t i l l Lennart Grabe angSende 
finansieringen av de ombyggnader 
som blir fbljden av att han och bans 
stab flyttar in p i plan 5. 

"Det ar fel om det gr s i att vi r t 
resultat ska belastas med kostnaden 
for en ombyggnad som vi egentligen 
inte har behov av", skrev v i , och 
fortsatte: " V i v i l l inte betala omklad
ningsrum och friskvirdslokaier en 
ging t i l l , samtidigt som vi har stora 
behov av att investera i battre teknik 
... fbr att bb effektivare och kunna ta 
bort s i mycket manuellt arbete 
(timga lyft) som mbjligt". 

Grabes svar. 

"Baste Ake! 

Tack fbr Ditt brev angiende 
ombyggnaden av plan 5 i terminalen 
Tomteboda. 

Fbretagsledningens beslut att 
"tjuvstarta" med flytten t i l l 
Tomteboda grundar sig framforallt 
p i mb j i i ghe t en att s i n k a 
hyreskostnadema. Personligen ser 
jag det ocksi som n ^ o t mycket 
positivt att komma narmare 
verksamheten. 

Sjalvklart ar det s i att de kostnader 
som uppkommer i samband med 
ombyggnaden av plan 5, inklusive 
kostnadema fbr de ersattningslokaler 
som krSvs, belastas Postfastigheter 
och fbljaktligen d.arefter de 
fiinktioner, som kommer att sitta i 
lokaleraa genom den hyran som 
debiteras ut. Det ar alitsi inte s i att 
Terminalen ska st i for kostnadema 
fbr ombyggnaden. 

Jag kan fbrsakra Dig om att jag delar 
Din uppfattning att investertngar nar 
det galler effektivitetshbjande 
itgarder och arbetsforbattringar ska 
prioriteras. 

Med vanlig hilsning 
Lennart Grabe" 
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Information frin klubbens valberedning 

va med i den demokratiska processen! 
Forra irets irsmote utsig undertecknade 
att vara valberedning. V i r uppgift ar att 
fbrbereda de val som ska foretas vid kom
mande irsmbte som skall hillas Ibrdagen 
den 10 mars. 

I det arbetet behover vi alia medlemmar-
nas medverkan. Det ska ske genom att de 
utnyttjar sina fbrslagsratt och redovi-
sar/nominerar vilka de anser bor valjas t i l l 
klubbens olika och lediga fortroendeuppdrag. 

Har uppgift pa villca som 
har haft dessa uppdrag: 

a) Ordforande: Ake Anevad (SmiC5) 
- mandatperiod: 2000-2001 

b) Kassbr: Anders Bergstrbm (Foretag
sposten) - 2000 

c) Fem styrelseledamoter: Bertil 
Carlsson (SmiC5) - 2000-2001; Ge-
rardo Berrios (Stora) - 2000-2001; 
hige Sved (Stora) - 2000-2001; Iza-
bella Westin (SmiC5)- 2000; Jan 
Ahman (Stora) - 2000. 

d) Tre ersattare: Janis Rubulis (F) -
2000; Hasse Lindquist (Stora) - 2000 
Peter Jarmeus (SmiC5) - 2000. 

e) T v i revisorer och en ersattare : 
Peter Hilhnan, ordinarie - 2000-
2001, Orjan Skog, ordinarie - 2000; 
Hannu Jokkinen, ersattare - 2000. 

f) Fem valberedare: Erhan Gbmiic 
(Sammankallande), Stefan Granbom 
(F), Mohibul Ezdani Khan (Stora), 
Alexandra Brintler (SmiC5) och 
Staffan Milhier (Stora) - samtliga 2000. 

Arbetsfordelningen inom 
styrelsen har varit foljande: 

• Vice Ordforande: Inge Sved. 
• Sekreterare / Informationsansva-

rig: Jan Ahman 
• Studieansvarig: Janis Rubulis 
• Jamstalldhet: Anders Bergstrbm 
• Fackligt-politiskt: Gerardo Berrios, 

Bertil Carlsson 
• Dataansvarig: Anders Bergstrbm 
• Forsakrings- och pensionsfrigor: 

Izabella Westin och Ake Anevad. 
• Integrationsfrigor: Gerardo Berrios 

och Izabella Westin. 

I d e t k o m m a n d e a r s m o t e t 
S k a l l d e t v a l j a s f o l j a n d e 

p o s t e r : 

A) Kassor pa 2 ar 
B) 3 styrelseledamoter pa 2 ar, 
C) 3-4 ersattare pa 1 ar 
D) 1 revisor pa 2 ar och 1 revl-

sorsersattare pa 1 ar 
E) 3-5 valberedare pa 1 ar 

1 vantan p i en ny skyddsorganisation blir 
det inganomineringar och darmed val fbr 
skyddsombuden i i r . Arsmotet kommer 
att behandla medlemmamas beslut i hos
tas p i medlems- mote om att forlanga 
mandatperioden fbr Huvudskyddsombu-
den och dess ersattarens ett i r t i l l . 

Fdrst nomineringar • 
sedan val pa arsmotet 

Nu miste alia SEKO medlemmar p i 
Tomteboda delta i den demokratiska 
processen och saga sin mening genom att 
nominera vilka vi skall valja p i irsmbtet. 
Detta ar den minsta du kan gora om du 
vi l l ha en val fimgerande klubb p i Tomte
boda. 

Man ska anvinda baksidan av informa
tionsbiadet som valberedningen har delat 
ut. Tank p i att du miste tala med den du 
fbreslir. Alia som foreslis miste vara 
vidtalade. Uppgift om vem som i r 
fbrslagsstallare stannar hos valberedning
en. Nar du ar klar med dina forslag lam
nar du blanketten in i valberedningens 
postlidor som placerats p i varje plan. 
Senast fredagen den 2 mars 2001, kl: 
14.00 maste blanketten vara inlamnad. 
Valberedningen skall efter sin bedbmning 
fbresli kandidatema t i l l irsmbtet fbr val. 
Med vanlig halsning, 

Valberedningen, 
SEKO Klubb Brev Tomteboda, 

2001-02-08 

Erhan Gomuc - Sammankallande (Sma) 

Stefan Granbom(-F), Staffan Millner 
(Klump), Mohibul Ezdani (Stora). 

Du kan ocksd maila dina nomineringar 
till valberedningens sammankallande 
under adress: 
erhan. somuc(a).posten. se 

ViP-utfallet 
Nerat igen for 
Tomteboda 

RIKSNATET 

Terminal 00:3 00:4 

Riksnatet TOT 54 54 

Vasteras 59 59 

Malmb 59 58 

Nonlcbping 56 57 

Gbteborg 57 56 

Alvesta 57 55 

Sundsvall 55 55 

Nassjb 55 55 

Umea 55 53 

Karlstad 49 51 

Tomteboda 51 49 

Uppsala 48 48 

Arsta 45 47 

TOMTEBODA 

Enhet 00:3 00:4 

Tba-Term.kontor 69 70 

Tba-F 56 53 

Tba-Stora 52 50 

Tba-Underhall 47 47 

Tba-Smi 48 46 
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SEKO Klubb Brev Tomteboda 

VERKSAMHETSBERATTELSE 2000 
INLEDNING 

I och med att Tomteboda blev en egen 
terminal i Riksnatet frin den 1 januari 
2000 blev det naturligt att dela den gamla 
Terminalklubben i t v i , en Arstaklubb och 
en Tomtebodaklubb. Under tiden fram til l 
det konstituerande motet den 19/2 leddes 
arbetet med att bilda en ny Tomteboda
klubb av en interimistisk styrelse. 
Beslutet att iterge Tomteboda status som 

egen terminal i Riksnitet var efterlangtat. 
I den min nigon p i Tomteboda kan ta i t 
sig iran av att ha bidragit t i l l detta beslut, 
s i ar det i fbrsta hand SEKO. 
Under storre delen av iret leddes arbetet 

med att "iterstalla" Tomteboda och pibbr-
ja arbetet med att ta igen de fbrlorade 
iren - fortjanstfuUt - av t v i tillforordnade 
chefer, Kenneth Johaimeson och Serbaz 
Shall. I mitten av oktober tilltradde Peter 
Salomonsson som ordinarie chef 

En rad itgarder har genomforts under 
detta fbrsta i r . Ett terminalkontor har 
byggts upp. Ett aktivt arbete med att sane-
ra terminalens ekonomi har pibbrjats, 
bl.a. hyreskostnadema. V i har fi t t fram ett 
antal miljoner i syfte att forbatfra flbdet 
inom terminalen. Stopptiden har tidigare-
lagts utan att det piverkat kvaliteten. 

_ FbrhandlingamaomGmppreklamscentra-
m lens framtid bar avslutats p i ett - med de 

felaktiga fomtsatmingar som gallde - for 
Tomteboda hyggligt satt. Golven p i plan 
3 har fraschats upp fbr fbrsta gingen p i 
flera i r . Mot slutet av iret startades Fbr-

O- battringsprojektet, som bl.a. resulterat i att 
bullerfrigoma kring maskinema p i Smi 
antligen bbrjat itgardas. 

S T Y R E L S E N S SAMMANSATTNING 

^ ft _ Bertil Carlsson 

Ersattare Janis Rubulis 

^ ff ^ Hans Lindquist 

- " - Peter Jarmeus 

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

Til l styrelsesammanfradena har, foratom 
ordinarie ledambter och samtliga ersatta
re, kallats aven Mikael Noren, som kon-
taktombud for teknikema. Dessutom har 
HSO Lasse Lbvlie och bitradande HSO 
Erhan Gbmiic kallats. 

S T Y R E L S E N S 
NING 

Arbetsutskott. Ake Anevad, Jan Ahman 
och Anders Bergstrbm har utgjort styrel-
sens arbetsutskott. Dessutom har en fjarde 
styrelseledamot ingitt i AU, enligt ett 
mllande schema. 
Studieansvarig. Janis 
Rubulis 
Informationsansvarig. 
Jan Ahman 
Jamstalldhet: Anders 
Bergstrbm 
Fackligt-politiskt: Ge
rardo Berrios, Bertil 
Carlsson 
Arbetsmiljoansvarig: 
Lasse Lbvlie 
Data-ansvarig: Anders 
Bergsttbm 
Forsakrings- och pen-
sionsfrdgor: Izabelle 
Westin, Ake Anevad 
Integrationsansvariga: 
Gerardo Berrios och 
Izabelle Westin. 

Erhan Gbmiic, sammankallande, Aleksan-
dra Brintler, Staffan Milhier, Mohibul 
Ezdani samt Stefan Granbom. 

R E P R E S E N T A T I O N INOM S E K O 

S E K O / > 0 s r Stockholm representantska-
pet 

Ordinarie: Ake Anevad och Jan Ahman 

Ersattare: 
Gerardo Berrios, Janis Rubulis, Bertil 
Carlsson, Anders Bergstrbm. 
SEKO:s fbrbundsmbte 25-27/9 
Fbrbundsmbtesombud: Ake Anevad. 

Foretagskommitt^n fbr Riksnatet 
Jan Ahman, ordinarie och Izabelle Westin 
ersattare. 

/ kikaren. 
Klubbens ordforande Ake Anevad deltog som ombud 
vid forbundsmotet. Pi bilden omvalde forbundsordfo-
randen Sven Olov Arbestil. 

A R B E T S F O R D E L -

Ordforande Ake Anevad 
1 ,... 

Kassor Anders Bergstrbm R E V I S O R E R 

Sekreterare Jan Ahman Ordinarie revisorer har 

Vice ordf Inge Sved 
varit Orjan Skog och 
Peter Hillman, med 

Ledamot Izabelle Westin 
Hannu Jokinen som er
sattare. 

^ tf _ Gerardo Berrios 
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O V R I G R E P R E S E N T A T I O N 

Samverkansgruppen Tomteboda 
Ake Anevad, Jan Ahman, Lars Lovlie 
(HSO). 

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

Klubbens medlemsmbten 
T v i medlemsmbten har hillits under Sret. 

Det konstituerande irsmbtet hblls den 19 
februari i ABF-huset och samlade ca 30 
deltagare. 

Mbtet beslutade om namn pi den nya 
klubben och faststallde arbetsordningen. 
Styrelse valdes och budget faststalldes. Ett 
utkast t i l l verksamhetsplan antogs ocksi. 
Ti l l sist si bifbll mbtet tvi motioner t i l l 
forbundsmotet, en om vikariatsanstall-
ningar och en om integrationsfrigor. 

Hbstmbtet hblls den 25 november i Kon
serthuset och samlade ca 40 medlemmar. 
Medlemsavgift och budget fbr 2001 fast
stalldes. Beslut togs om forlangda man-
datperioder (ett ir) for skyddsombuden i 
awaktan pi den nya organisationen. 

Diskussionema pi mbtet handlade mest 
om det aktuella Fbrbattringsprojektet och 
vad det kan tankas innebara fbr huset. 

Rapporter lamnades om andra aktuella 
frigor, bl.a. de ombyggnader som fbljer 
av Grabes inflytming pi Tba. 

Fortroendemannakonferenser 
Tre fbrtroendemannakonferenser har 
hillits. Til l fbrtroendemannakonferenser-
na inbjuds flertalet fortroendevalda inom 
klubb och sektioner. 

Konferensen den 18 maj agnades i t pen
sionema. Nisse Carlen hade inbjudits fbr 
att fbrelisa om de olika pensionssystem 
som vi ar beroende av. 

Konferensen den 11 September agnades it 
vira avtal. Jan Ahman forelaste om PVA 
och angransande avtal. 

Halvdagskonferensen den 18 September 
var en uppfbljning pi virens konferens 
om pensionema, nu med inriktning pi 
genomging av informationsmaterial infor 
kommande pensionsval. 

Informationsmdten 
Klubben hbll under viren en omging med 

informationsmbten fbr samtliga lag pi 
terminalen. 

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

Klubben hade vid borjan av iret 675 
medlemmar och vid utgingen av verk-
samhetsiret 650. 

SEKTIONERNA 
Inom klubben fmns tre sektioner och ett 
kontaktombud: 

Sektion Ordforande 

Tba-F Janis Rubulis 

Tba-Stora Hans Lindquist 

Tba-Sma Bertil Carlsson 

Kontaktombud for teknikema har varit 
Mikael Noren. 

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

Under viren 2000 samlades klubbens 
studieansvarige, Janis Rubulis, och de 
olika sektionemas studieansvariga, Mohi
bul Ezdani-Khan (Tba-Stora), Anita Se-
gander (Tba-Smi/C5), Liakat Hossain 
(Tba-F), samt Erhan Gbmiic (adjungerad) 
fyra ginger, fbr att diskutera vilken om-
fattning och inriktning klubbens studie-
verksamhet borde ha under verksamhets-
iret. 
Grappen ansig att man dels borde priori-
tera viss fortroendemannautbildning i 
egen regi, vilket resulterade i ovannamnda 
fbrtroendemannakonferenser (se avsnittet 
mbtesverksamhet ), dels att man skulle 
fbrsbka gjuta nytt liv i medlemsutbild-
ningama. Fbmtom de ovannamnda plane-
rades en fortroendemannakonferens om 
medlemsfbrsakringar, som skbts upp tills 
vidare pga tidsbrist under hbsten 2000. 

Under 2000 har ett tjugotal fortroendeval
da genomgitt nigon av utbildningama i 
SEKO Stockhohns studiekatalog, bl.a. 
grundlaggande fbrtroendemarmautbild-
ning GFU, Arbetsratt, Fbrhandlingstek-
nik, Rehabiliteringsfrigor, Alhnanfacklig 
Ledarutbildning N i v i 2 samt Skyddsom-
budsutbildning. Man har diskuterat att 
sival for klubben som for sektionema 

Tomteboda-
roster 

Per Flodstam, 
Interntransporten 

Har Forbattring 2000 lett till 
nagra forbattringar? 
~ Nej, VI skulle fa en motive-
ring om vad dom menar. Ska 
man gora nagonting, t.ex. 
maskinunderhall, sa borde 
man fa nagonting extra for 
det. 

Viktigaste kravet I arets av
talsrdrelse? 
- Jag tycker att alia ska fa lika 
Ion men vi som arbetar pa 
plan 2 har ett annorlunda ar
bete jamfort med plan 3 och 
darfor borde det finnas ett 
extra tillagg for det. 

Nojd med vintern? 
~ Nej, jag vill ha mer sno och 
kallt vader sa att bamen kan 
aka pulka. 

Muhibul Ezdani Khan 
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uppratta kompetensplaner for de fortroen
devalda, for att fk en overblick over 
vilken kompetens som fmns var och v i l 
ken som saknas. 

Under hosten inleddes ett samarbete med 
Stockholmsterminalemas Datafbrening 
STDF. Det resulterade i fyra genomfbrda 
datacirklar for SEKO-medlemmar under 
hbsten 2000 och tre startade under januari 
2001 . Klubb Brev Tomteboda har stbtt 
cirklama ekonomiskt. Samarbetet fortsat
ter tills vidare. 

Kontakt har tagits med studieansvariga pk 
^ Arstaterminalen, for samordning av ut-

bildningsresurser. I princip ar studiean
svariga vid bida terminalema overens om, 
att medlemmar vid respektive terminal, 
ska kunna delta i den andra terminalens 

|Mi kursutbud, samt att samarbeta ifi-iga om 
- cirkelledarresurser. 

INFORMATIONSVERKSAMHETEN 

R I K S N A T E T 
Klubben deltar i SEKO:s Fbretagskom-
mitte (Verksamhetskommitte from 2001) 
inom Brev Riksnat/Posten Produktion. V i 
har en ordinarie ledamot i kommitt6n. 
Klubben har bide ti l l Fbretagskommitten 
och Koncemkommitt^n foreslagit and-
ringar i arbetsordningen som skulle iime-
bara en mer rattvis mandatfordehiing. 
Hittills har dessa krav avslagits. Overhu-
vud taget praglas fortfarande det nya 
koncemfacket av en rad bamsjukdomar. 

Fbretagskommittens arbete under iret 
har ocksi praglats av samgiendet med 
Logistik inom det nybildade Posten pro
duktion. 

I irets avtalsrbrelse kravde Stockhol-
msklubbama att utjamningen i loner inom 
Riksnatet i fbrsta hand ska ske genom 
"friska" pengar t i l l alia de nyanstallda 
ligavlbnade som fmns p i flera terminaler 
- men inte i Stockhohn. S i blev det ocksi 
och likasi togs det fram extrapengar ti l l 

den marknadsanpassning av teknikerlb-
nema, som tidigare betalats av andra 
grupper. 

Vid fbretagskommittens mbte i maj 
diskuterades - tillsammans med terminal-
chefema - samverkan inom Riksnatet. 
Aterigen konstaterades att det fungerar 
bra p i en del terminaler och mindre bra p i 
andra. Den hbga sjukfrinvaron och de 
diliga ingingslbnema ventilerades, lik
som kompetensutveckling, ocksi ett kart 
diskussionsamne - men vad utrattas!? 
Koncemkommitt^ns ordforande Ake 
Kihlberg gastade mbtet och informerade 
bl.a. om det nya postfackliga program 
som var under utarbetande. 

Vid hbstmbtena, ett i Mahnb och ett i 
Stockholm, rapporterade Kvirmliga 
Natverket - dar Tba haft en deltagare, 
Izabelle Westin, om sitt arbete. 

Kommitte'n genomforde under hbsten 
en studieresa ti l l Postexpo i Geneve. Ut-
fbrliga rapporter frin resan har lamnats i 
Facktuellt. 

Tidningen Facktuellt har kommit ut med 
sju nummer under iret. Tidningen ges ut 
tillsammans med Arstaklubben och nir 
darmed bver 2000 SEKO-medlemmar 
inom brevterminalema. 

Klubbens hemsida har haft ca 6.000 besbk 
under iret. 

Sektionema har huvudansvaret for den 
dagliga muntliga informationen t i l l med-
lemmama. Sektionema f i r sin informa
tion framst genom klubbens styrelsembten 
samt den strida strbm av mail som numera 
flyter genom organisationen. 

En sektion har en egen medlemstidning 
(Tba Stora) och t v i sektioner har egna 
hemsidor (Tba Smi och Tba-F). 

SEKO-medlemmar bland lagledama och 
inom administrationen informeras sarskilt 
genom mail. 

NY S E K O - A V D E L N I N G 

Den 1 april bildades den nya SEKO-av-
dehiingen i Stockhohij. Darmed upphbrde 
den sekelgamla postavdehingen. Den nya 
avdehiingen organiserar ca 21.000 med
lemmar inom en rad olika branscher. 
Klubben har t v i ombud i avdehingens 
representantskap. 

Extrapengar till sommaren? 

Personalfonden delas ut 
- Det borjar bli tryck i denna fraga 
nu, sager Tom Tillman i S E K O : s 
Koncemfack till Facktuellt, pa 
fragan om hur det gar med den 
aviserade nerlaggningen av 
Personalfonden. 

Han raknar med att ett beslut 
kommer i manadsskiftet februari-
mars. I sa fall kan utbetalning av 
andelarna ske fore sommaren. 

- Nagon exakt tidpunkt vagar jag 
inte ange just nu, men vi arbetar 
for att det ska kunna bli klart sa 
fort som mojligt. 

Skattepliktigt 
Personalfonden startade 1992 
forvaltningen av de vinstandelar 
som Posten avsatt fr.o.m. 1989. I 
mitten pa 90-talet slutade Posten 
med avsattningarna och det ar nu 
flera ar sedan nagon ny 
inbetalning gjordes. Trots detta 
harfondandelarna fortsatt att oka 
i varde, tack vare utvecklingen pa 
aktiemarknaden. 

Den som varit med fran borjan 
(1989) och hela tiden varit 
he l t id sans ta l ld (ande larnas 

s t o r i e k ar b e r o e n d e pa 
ans ta l ln ingsprocenten , men 
daremot inte av vilken Ion man 
haft) hade vid utgangen av 1999 
andelar till ett varde av ca 7.500 
kr. Ens andel redovisas varje ar 
pa april manads lonespecifikation. 
Beloppet ar skattepliktigt (Drygt 
30 procent for de fiesta av oss). 

Kontrollera 
Nar det nu kan bli fraga om 
utbetalning av pengama i fonden 
ska man alltsa komma ihag att 
forutsattningen for att fa nagra 
slantararattman 1. varit anstalld 
pa minst 40 procent och 2. varit 
anstalld de ir som Posten avsatt 
pengar till fonden. Uppfyller man 
inte dessa villkor blir det som 
sagt inga pengar. Och saken ar 
latt att kontrollera genom att ta 
fram lonebeskedetfran april 2000! 
Det ar det belopp som star dar, 
plus - eller kanske snarare 
minus? - vardet av fondens 
utveckling under ar 2000, som 
kommer att betalas ut. 

Jan Ahman 
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Under hosten presenterade RiksnStsled-
ningen 13 nya projekt, som dras iging 
under vintem/viren 2001. Bl.a. ingir ett 
nytt Arlandaprojekt. Den har gingen 
berors dock inte Tomteboda av projektet -
i varje fall ar det sagt s i inledningsvis. 

Klubbstyrelsen bjbd in Riksnatschefen 
Bertil Nilsson t i l l ett mbte i november. 
Diskussionema kretsade fr.a. kring de 13 
nya projekten, och Tomtebodas plats i 
dessa. Aven vir t lokala inflbdesprojekt 
och vira krav p i pengar t i l l etapp 2 togs 
upp. Till slut s i redogjorde Bertil Nilsson 
for det resultatorienterade styrsystem 
(ROS), som tillampas inom Riksnatet. 

SAMVERKAN / FORHANDLINGS-
V E R K S A M H E T 

Inflbdesprojektet 
ar ett projekt som har p ig i t t nastan hela 
iret och som har tittat p i hur posten skall 
komma in, var man skall placera maski
nema, samt manuella sorteringen och hur 
flbdet skall vara inom framfor allt plan3. 
Man tittade aven p i ett maximerat utflbde. 
Nu blev det hela ganska dyrt s i riks-
nitsledningen beslbt att dela upp 
genomfbrandet i olika faser, varav den 
fbrsta blir att flytta smibrevsmaskinema 
samt inflbdet. Nigra banor fick ocksi 
rum, men tanken ar att vi skall flytta 
minga lidvagnar och lidor manueUt aven 
efter att fas ett ar klart. Darefter bar vi f i t t 
ett Ibfte om att man skall titta p i om vi 
kan fbrsbka bygga bort det mesta av 
lidlyftandet. Personalen har talat om att 
man befarar att bulh-et kommer att oka nar 
man koncenfrerar maskinema, s i darfbr 
skall man titta p i hur vi skulle kurma 
bullersanera runt maskinema samt bul-
lerskydda manuella sorteringen. 
Bullerskyddet gentemot manuella sorte

ringen hiller man p i att satta upp i etap-
per p i grund av dom flyttningar som skall 
gbras under viren, men skall vara klart 
irman sommaren. Nar det sedan galler 
utflbdet s i verkar det som om vi f i r vanta 
med det. 

Arlanda utrikes 
I oktober avslutades det s.k. BulanG-
projektet med att Arlanda utrikes sjalva 
bvertog sorteringen av ankommande 
utrikes smibrev. Drygt ett tiotal anstillda 
p i Tomteboda har hittills fbljt med ut t i l l 
Arlanda. De volymer som flyttades bver 
t i l l Arlanda motsvarade nigot fler an
stallda. Fbr att mildra de konsekvensema 

for Tba har terminalen - efter ingripande 
av SEKO - fi t t en summa pengar frin 
projektet for att anvandas i detta syfte. 

Projekt 2000 
Viren 2000 startade ett s.k. helhetssyns-
projekt. Meningen var att riva murama 
mellan enhetema p i TBA si att vi kunde 
samarbeta om att f i ut posten. Dar konsta
terades att det var minga verksamheter p i 
TBA som vi borde kimna samarbeta om 
och divarande chefen Kenneth Johannes-
son bestamde att det var TBAs totala 
resultat som var viktigt. 

Hbsten 2000 bestallde tillforordnade 
chefen Serbaz Shall en bversyn av hela 
termmalen som ocksi skulle komma med 
forslag ti l l itgirder for att minska kostna
der och oka samarbete, trivsel ock kompe
tens. I deima utredning ingick Ake Ane
vad och t i l l en borjan Inge Sved. Aven 
HSO Lars Lbvlie mgick i projektet. 
Ufredningen fick avslutas nigra veckor 
tidigare an beraknat men en slufrapport 
har kommit och alia p i TBA har f i t t 
kontinuerlig information under projektets 
arbete. SEKO klubb Tomteboda kommer 
att utvardera slufrapporten under viren. 

Cruppreklamscentralen 
Nar gmppreklamscentraleraa inrattades 
tillhbrde de Utdehiing. Under 1999 fbr-
des de bver t i l l Riksnatet och tanken var 
att varje brevterminal skulle ha en grupp-
reklamscenfral. I Stockhohn slog man av 
nigon outgmndlig anledning ihop dem ti l l 
en central. Nar Stockhohnstermuialema 
delades fick Tomteboda ta ansvaret for 
centralen, trots att den hela tiden varit 
lokaliserad sbder om stan. Dessutom 
beslutades att bladningen av gruppreklam 
i Stockhohn - det storsta och besvarligaste 
omridet - skulle laggas ut p i enfreprenad. 
Mycket har darfbr varit ett provisorium i 
vantan p i att entreprenbren - IKAB - t i l l 
slut tar bver hela verksamheten frin den 
Imars 2001. Det ar ett beundransvart 
arbete som under dessa svira fbrhillanden 
utfbrts av arbetsledare och personal vid 
GRMC. 

De medlemmar som arbetar vid GRMC 
har erbjudits att folja med verksamheten 
t i l l IKAB och flertalet har accepterat 
detta. 
De som ev. inte vil l t i l l IKAB erbjuds 
andra arbeten i Posten, fr.a. inom Utdel-
ning. I sista hand kan det bli firiga om 
uppsagning p.g.a. arbetsbrist. En sidan 
fbrhandling ska fbregis av en fbrhandling 

Tomteboda-
roster 

Asa Paulsson, Klump 

Har Forbattring 2000 lett 
till nagra forbattringar? 
- Nej, man har pratat att 
det ska bli battre nar det 
galler rotatlonen och kod-
ningen efter Forbattring 
2000. Men fortfarande s a 
kodar flera av oss 8 timmar 
om kvallama och rotationen 
fungerar inte heller bra. 

Viktigaste kravet 1 arets 
avtalsrdrelse? 
-- Jag ar inte insatt i den 
fragan. 

Nojd med vintern? 
-- Kunde vara mer minus 
grader just nu och mer sno. 

Muhibul Ezdani Khan 



TomfebodaFACKTUELLT 1/2001 Verksamhetsberattelsen 

om turordningskrets etc. 

Lokalforandringar 
Ett beslut dbk upp under iret att Lennart 
Grabe skulle flytta t i l l Tomteboda i van
tan p i att det nya Huvudkontoret blir 
fardigt. Man beslbt att bygga om plan 5 
t i l l kontorslokaler. P i plan 5 fmns bide 
vira omkladningsnun samt friskvirdslo-
kaler. Detta gjorde att vi fick mbjlighet att 
antligen f i vira omkladningsrum i anslut-
ning t i l l arbetsplatsen. Det har varit ett 
fackligt krav anda sedan innan Tomtebo
da byggdes. 

Det som bander nu ar att nya omklad
ningsrum byggs p i plan 3,5. Friskvirdslo-
kalema fick dock inte plats p i plan 2 eller 
3, utan miste iruymmas p i planl. Dar 
skall det byggas ett friskvirdscenter med 
egen inging frkn Terminalvagen. Som det 
ser ut s i kan det bli en riktigt fm anlagg-
ning. 

Personallaget 
Utbver ju l - och sommaranstallda har f i 
tidsbegransat anstallda anlitats i termina
len under 2 0 0 0 . Smi-enheten har ett antal 
timanstallda och dessutom har nigra f i 
anstallts som ersattare fbr deltagare i 
Kunskapslyftet. 
Terminalledningen havdar att Tomtebo

da - enligt ekonomiska berakningar - har 
ett femtiotal A A ("irsarbetskrafter") for 
mycket vid ingingen av 2 0 0 1 . Nigra 
itgirder har vidtagits och nya forbereds 

for att sanka kostnadema. 

L O N E R E VISIONEN 

Lbnerevisionen inom Tomteboda avslu
tades den 2 8 juni. Det irmebar att vi fbr 
andra iret i rad fick de nya Ibneraa utbe-
talda samma minad som de bbrjade galla! 

Totalt fanns 241 .000 kronor i irets pott. 
SEKO hade som milsattning i irets Ibne-
revision att hbja golvet t i l l 16.400 kr/min 
och betala ut minst 3 0 0 kr genereUt t i l l 
alia. Bida dessa milsattningar uppniddes. 
Medellonen for en sorterare SEKO-med

lemmar) hbjdes i irets Ibnerevision med 
4 3 1 kr frin 16.328 kr/min t i l l 16.734 kr. 

Lagledarnas loner ligger i genomsnitt ca 
3 .000 kr hogre an sortemas, vilket ar 
samma niviskillnad som efter forra irets 
fbrhandlingar. 

Genomsnittslbnen fbr teknikema ligger 
efter irets Ibnerevision p i samma n i v i 
som lagledarnas. Teknikema fick i irets 

Ibnerevision en extrapott p.g.a. marknads-
laget fbr tekniker. 
Det skiljer fortfarande ca 75 kronor i Ibn 

mellan kvinnliga och manliga sorterare 
(SEKO-medlemmar). Resultatet i i r blev 
nigra kronor i t fel h i l l . Analyserar man 
siffroma mer i detalj s i ska man se att vi 
inom sorterarkollektivet i stort sett har 
likalbn. Den skilhiad som fmns beror t i l l 
storsta delen p i sidana faktorer som att 
fler f d. lagledare ar man. 

Den framsta orsaken ti l l att vi p i 
Stockholsmterminaleraa har s i lika Ibn 
mellan kbnen mom det stora kollektivet, 
ar det arbete som SEKO har utfbrt i de 
senaste irens Ibnerevisioner. Det ar v i r 
hirda satsning p i att hbja Ibnegolvet som 
gett resultat. 

A R B E T S M I L J O A R B E T E T 

Det gingna iret har inneburit en vantan 
p i att det skall bli ordning p i 
lednmgsstmkturen. Vilken chef skulle vi 
f i och hur skulle det bli sedan? Nu har vi 
fi t t en ny terminalchef men vi vet fortfa
rande inte hur organisationen skall bli. 

Trots ovissheten med ledningen s i har 
det andi hant en del under iret. En del 
positiva saker, faktiskt. Andi vet vi forfa-
rande inte hur det skall bli med Tomtebo
da p i sikt. Blir det ett liv efter Arlanda 
eller ? Trots aUt verkar det som om vi 
bar fi t t ett litet andrum, eller itminstone 
en chans att f i lite ordning p i "gamla" 
Tba. 

Moten: 
Det har varit 9 mbten fbr samtliga skydd-
sombud under iret. Aven skyddsombudet 
frin Logistik har blivit kallad. 
Huvudskyddsombudet har varit adjunge

rad t i l l klubbens samtliga styrelsembten. 

Arenden under iret: 

Arstaprojektet 
En del frigor iterstod i borjan p i iret nar 
det galler Arstabygget. Mest handlade det 
om pausrum och dylikt, men aven om 
KSM. Dock var min del av projektet bver 
lagom ti l l irsmbtet. 

EBT-vagn 
En ny jamvagsvagn har tagits fram fbr 

Dubbelansiutna 

SEKO vill ga med i PTK 
• S E K O ar sedan gammalt ett LO-
forbund, men kanske inte s ^ gam
malt som man kunde tro. PostfSr-
bundet, saligt i iminnelse, var ett av 
deforbund som ursprungligen biida-
de Statsanstaiidas F6rbund, som 
sedan blev S E K O . 

Postforbundet 
PostfOrbundet (eller PostmannafOr-
bundet som det hette p5 den tiden!) 
genomforde under tio oktoberdagar 
1928 en allman medlemsomrdstning 
om forbundet skulle ansiuta sig till 
LO eller inte. 73 procent av medlem-
marna rdstade nej. Naturligtvis an-
sl6t sig forbundet darefter till LO! 

Nu ska dessutom detar av forbun
det ansiuta sig till PTK, PrivattjSnste-
mannakartellen. Aniedningen ar att 
PTK stir for n§gra av de avtal som 
galler pS bl.a. postomr^det. Det 
avtal som reglerar vSr tjanstepen-
sion, ITP-P. ar i grunden ett PTK-
avtal. Med tanke p^ att PTK inlett 

fdrhandlingar med arbetsgivaren om 
att andra detta avtal till att bli ett 
premiebestamt istallet for fermans-
bestamt avtal, sS kan det finnas 
anledning att p i narmare hill delta 
i dessa forhandlingar (premiebes
tamt innebar att pensionens storiek 
blir helt beroende p i hur vardet av 
avsatta premier utvecklas; nuvaran
de fonninsbestamda system inne
bar att vi ar garanterade tio procent 
av slutlOnen i tjanstepension). 

Stjarnforhandiare 
Sedan ar det kanske inte sakert att 
det blir s i mycket battre bara f5r att 
SEKO:s stjarnfarhandlare sitter med. 
Och som sni l rospigg kan man ju 
undra 6ver om det ska vara nodvan-
digt att betala 23 kronor/mediem till 
annu en sammanslutning. Var inte 
ett av argumenten for storforbundet 
S E K O att vi skulle bli s i starka att vi 
klarade av forhandlingar? 

/JA 
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ekonomibrevstransporter. Skyddsombu
den ph Tomteboda har haft uppdraget att 
vara med och utforma den vad det galler 
arbetsmiljb. 

Jn och Utflddesprojekt 
Detta projekt har tagit ganska mycket av 
vi r tid under iret. Det redovisas sarskilt i 
verksamhetsberattelsen. 

BullervSgg 
En ny typ av buUervagg har satts upp p i 
Smi/c5. Utvarderingen visar att vi skall 
g i vidare och skarma av hela manuella 
sorteringen. Ovriga terminaler har visat 
intresse. 

Elektromagnetiska fSlt 
V i har jobbat en hel del med e-fSlt och 
lyckats f i in en skrivning i postens 
upphandlingsbestammelser. Dessutom har 
man nu lyckats nedbringa falten t i l l ett 
minimum p i alia maskiner. 

Sjukfranvaroprojekt 
Vi har tillsammans med riksnatsledning-
en startat ett projekt runt den hbga 
sjukfrinvaron. V i bbrjade med en enkat ut 
t i l l personalen p i Stora brev, for att f i 
reda p i nigot om personalens isikter. 
Tyvarr fick vi inte den svarsfrekvens som 
vi hade bnskat, men projektet fortsatter 
under innevarande i r . 

KSM 
En ombyggnad av kodstationer har gjorts 
p i KSM p i Tba, i Gbteborg och i Mahnb. 

Tanken var att fbrsbka skapa en battre 
ergonomi. Utvardering har gjorts av Pre
via och tyvarr ser det val ut som vi har en 
del kvar att gora. Forts.fbljer. 

Projekt 2000 
Pi hbstkanten startade ett projekt for att se 
bver bl.a. organisationen p i Tba. Slufrap
porten kom ut strax efter irsskiftet och nu 
vantar vi p i att se vad ledningen har for 
avsikt att gbra. 

OP-UH. 
1 slutet p i hbsten startade ett projekt i hela 
riksnatet for att utbilda personalen ni r det 
galler maskinema. Tanken ar att persona
len skall bli operatbrer och ta bver en del 
av underhillet frin teknikema. Utbild-
ningen kommer att p i g i i flera i r . 

Lars-Erik Lovlie 
Huvudskyddsombud 

J A M S T A L L D H E T 

Jamstalldhet? 
Fbr minga ar detta en friga om man-
ligt/kviimligt, men i r det verkligen s i 
man ska se p i det? 

SEKO har den uppfattningen att det i r 
en friga om likhetstankande mellan alia 
grupper som har olika forutsattningar, 
men samma slags arbete. 

V i har naturligtvis likaratten mellan man 
och kvinnor, vad galler Ibn och arbetsupp-
gifter, men det ar ocksi en friga fbr in-
vandrare, med de som det innebar att vara 
invandrare (sprikfbrstielse, kulturskilhia-
der, etc). 

Som det ser ut inom minga grupper, 
aven lagledande fiinktioner, sirepresente-
ras invandrare ganska bra numera och 
detta ar positivt. 

Vad galler en jamstalldhetsplan i Tomte
boda, s i firms det en sidan och den fbr-
nyas varje i r . Forra iret s i presenterades 
den for alia lag och det gjordes av den 
som tillfradde som personalansvarig hos 
oss, Jens Morin. 

SEKO har som ensam facklig part, suttit 
i flera i r och diskuterat fram en ny ir l ig 
plan med arbetsgivaren, det har ocksi 
irmeburit att det har gjorts en hel del 
fbrbatfringar inom detta omride. 

Det har tagits fram Mentorprogram, 
Seminarier, Utbildningar, Ufredningar, 
olika Policys etc. vilket tydligt har gynnat 
jamstalldheten, sarskilt fbr kvinnoma. 

Vad galler lingtidssjukskrivningama, s i 
ar laget tyvarr negativt nu, sarskilt fbr 
kviimoma, darfbr kommer minga aktivi-
teter att kretsa kring det och arbetsmiljon 
fbr dessa. 

Vad galler Ibneskillnadema si ar det 
endast en liten skilhiad, 47 kr t i l l man-
nens fordel om man jamfor alia sorterare 
(dvs aven icke SEKO-medlemmar; siff
roma galler 1 jan 2001). Fbr lagledare ar 
skilbaden nigot stbrre medan det inom 
gmppen bifradande lagledare i r kvinnor-
na som har hbgst Ibn. 

Ett av milen i fbrra irets jamstalldhets
plan var, att det skulle vara 33% av ar-
betsledargruppen som skulle besti av 
kviimor och det milet kom vi upp t i l l . 

Nu ar det bara att kampa vidare och se 
t i l l att ytterligare m i l uppnis. 

Lis jamstalldhetsplanen och kom gima 
med synpunkter t i l l Tomtebodaklubben 
om sidant du vi l l lagga t i l l eller ta bort i 
den. 

Tomteboda-
roster 

Giuseppe Vallo, 
Smabrev 

Har Forbattring 2000 lett 
till nagra forbattringar? 
~ Nej, ingenting harforbat-
trats. Vi ar ofta underbe-
mannade pa maskinema. 

Viktigaste kravet i arets 
avtalsrorelse? 
~ Vi maste ha generell 16-
neforhojning. Vi haralllhopa 
samma jobb och kallas for 
maskinoperatorer och bor
de ha samma Ion. 

Nojd med vintern? 
~ Jag ar fodd i Aiperna och 
ar nojd med vintern. 

Muhibul Ezdani Khan 
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D A T A 

Medlemmar 
Aktiviteter inom IT i SEKO pigSr hela 
tiden och ar ett miste for att vira medlem
mar skall f i mojligheter att utveckla sig 
for att kunna forandra sin arbetssituation 
och piverka sin Ibneutveckling. Den 
lokala aktivitet som pigi t t under iret ar 
att SEKO i Tomteboda har anlitat Datafb-
reningen for att utbilda medlemmama i 
datakbrkortet ( ECDL ). Arbetsgivaren 
hade som ett m i l att genomfora detta i 
ganska stor utstrackning t i l l i r 2000, men 

1 ^ har enligt SEKO:s mening helt misslyck-
ats med det, darfbr har det istallet blivit 
SEKO Klubb Brev Tomteboda som har 
tagit initiativet t i l l denna utveckling i 
stallet, med hopp om att s i minga med-

0^ lemmar som mbjligt, ser sin chans i att 
' utbilda sig inom data och anmaler sig t i l l 

dessa kostnadsfria kurser. Samma kurser 
kostar itskilliga tusenlappar om man ska 
gbra dem i nigot av de datafbretag som 
erbjuder utbildning och miste andi gbras 
p i fritid. SEKO har en bverenskommelse 
med ledningen p i Tomteboda att cheferna 
i mesta mbjliga min skall hjalpa en 
kursdeltagare att kimna forandra sin 
tjanstgbring fbr att p i s i satt kunna g i p i 
dessa kurser samma tid varie vecka. 

Foretaget 
Min syn som dataansvarig inom SEKO 
Tomteboda, ar att datautrustning och 
datasystem inom fbretaget har bbrjat bli 
samre det senaste iret, vilket bor medfora 
att de som behover datorer i sitt arbete f i r 
en fbrsamrad effektivitet, vilket inte gyn-
nar fbretaget i sin helhet. 

M A T R A D E T 

Verksamhet i Matrddet 2000 
Matridet har mbte ca 5 - 6 ginger per i r . 
Det som diskuteras ar i huvudsak kvalitet 
p i maten, irmehill naringsmassigt, 
salladsbord, dessutom s i ar lokalen och 
uteplatsen alltid ett intressant amne. Vad 
galler uteplatsen s i har ridet trots allt 
lyckats att f i en uppfraschning under 
hbsten. Det var en stbrre upprustning av 
matsalen p i ging, men det blev tillfMlligt 
stopp, nar vi fick veta att Lennart Grabe 
kommer t i l l Tomteboda, antagligen for att 
det kommer att fmnas andra Ibsningar an 
vad vi hade kommit overens om, eller s i 
kbr vi det som var tankt. 

Naturligtvis skall de som iter p i restau-
rangen f i chans att saga sitt ocksi. 

Ridet bestir av representanter frin Ar
betsgivaren (Gunnar Bjbrklind som i r 
lokalansvarig), en ansvarig frin restau-
rangen, en person frin respektive enhet, 
aven frin Postgirot och Logistik, samt en 
SEKO-representant, nu fattas det bara 
nigon frin HK ocksi. 

Man kan tycka att det inte hinder nigot 
som syns frin v i r piverkan, men det gor 
det, dels s i bevakar vi att kvaliteten hills, 
vi bevakar att Posten underhiller lokaier
na, att det firms tillrackligt med automater 
i produktionen, etc. S i ridet fiingerar 
aven mellan mbtena. 

Vad som kommer att handa i restaurangen 
nar v i r VD kommer hit ar det ingen som 
vet armu, men det ar troligt att restaurang
en kommer att anvandas fbr lunchmbten 
etc. med externa kunder, aven en del 
andra arrangemang kan man val forvanta 
sig. 
Det f i r dock inte forandra vira mojlighe
ter att anvanda vir personahestaurang, 
som den ar avsedd, eller stora v i r mafro. 

F A C K L I G T - P O L I T I S K T 

I hostas den 24 augusti 2000 hade vi p i 
besbk Stig Eriksson riksdagsman ( V ) 
som ar ledamot i Riksdagens Trafikuts-
kott. Det var en stor folksamling frin alia 
enheter i huset, i vir t pausrum Han tyckte 
att det var mycket bra och roligt att traffa 
s i minga Seko medlemmar som var p i 
mbtet och ville diskutera akuta postfrigor. 

" V i ska anvinda posten till framforallt 
medborgamas basta vi vil l ha en god 
postservice som innebar en effektiv pos-
tutdehiing med mbjlighet t i l l kassa service 
i hela landet, genom att posten kan driva 
en fiillstandig bankverksamhet, men rege-
ringen stallde inte upp p i det p.g.a. kost
nader, vi i r emot en privatisering av pos
ten det ar Vansterpartiets politik". 

V i jobbar vidare mot 30-timmarsveckan 
och 6 timmars arbetsdag, sade Pemilla 
Zethreus partisekreterare fbr Vansterparti-
et, nar hon besbkte Tomteboda den 13 
november forra iret. 

Det i r heltidsnormen som ska sankas, 
men vi tanker inte i detalj tala om fbr folk 
hur arbetstidfbrkorming ska tas ut, fman-
sieringen ska ske dels av arbetsmarkna-

dens parter, dels av statskassan. 
Av de t v i timmar som vi kraver behover 

en timme ersattas medan den andra beta
las genom friskare personal, forklarade 
hon. 

En arbetstidfbrkortning ar nbdvandig av 
bide sociala och halsoskal och inte minst 
som en metod for att mera varaktigt f i 
bort arbetslbsheten. Hittills a det bara de 
stora kapitalagama och toppdirektbrema 
som f i t t del av hbgkonjunkturen och 
rationaliseringsvinstema. Nu ska vi ha 
virt! ( s i sti p i en del av brevet som 
SEKO Klubb Brev Tomteboda skickade 
t i l l regeringen och LO). 

I N T E G R A T I O N 

Den 19 februari 2000 agde Klubb Brev 
Tomtebodas irsmbte rum; dar behandla-
des bl.a. en motion "Angiende integra
tionsfrigor " till SEKO :s fbrbundsmbte i 
September fbrra iret. I motionen yrkar vi 
att SEKO ska verka for att genomfora en 
mingfaldsplan i hela kollektivet. 

Forbundsmotet bifbll attsatsen i motio
nen. 

Darefter bildade Goran Olsson, fbrbun-
dets integrationsansvarige, en arbetsgrupp 
for att utforma ett bvergripande projekt 
om integrationsfrigor. 
SEKO:s Stockhohnsavdehiing kallade in 

fem kamrater frin olika branscher ti l l ett 
mbte fbr att diskutera, planera och gbra 
konkreta insatser om integrationsfrigor. 
Nar vi samlades fbrsta gingen, redovisade 
vi att Tomtebodas integrationsansvariga 
skrev en etnisk mingfaldsplan t i l l en 
arbetsplats med ett femtiotal olika natio-
naliteter och etniska grupper som speglar 
att vi ar en fimgerande multietnisk ar
betsplats. 

D i r kom vi overens att offentliggbra vir t 
arbete i representantskapet den 20 novem
ber. 

I samarbete mellan klubbama Tomtebo
da och Arsta kom vi overens att vi skulle 
presenterat vir t forslag ti l l vira respektive 
personalchefer. 

I december forra iret inleddes de fbrsta 
samtalen med Jens Morin. Posten vill 
satsa resurser fbr att ge mbjligheter t i l l 
dem som behover och vill fbrbattra sina 
kunskaper i svenska spriket, det behovs 
minst tio personer fbr att starta undervis-
ningen. 

En mingfaldsplan kommer att utarbetas 
under i r 2001. 
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Avdelningens integrationsutskott har 
planerat ett seminarium om integration 
och mingfald den 21-22 mars 2001. Det 
riktar sig t i l l fortroendevalda inom SEKO 
Stockhohn. 

P E N S I O N S - O C H F O R S A K R I N G S -

F R A G O R 

Klubben har under iret prioriterat infor
mation om det nya pensionssystemet i 
samband med pensionsvalet. 

Under viren publicerades en langre 
artikel i faktuellt, vilken beskrev hela det 
nya systemet. 

Klubben har ocksi tagit fram ett eget 
OH-material om pensionssystemet, avsett 
att anvandas vid infombten. 

Alia fbrtroendevalda fick en duvning i 
pensionssystemet vid t v i fbrtroendeman
nakonferenser under iret. 

Folksam bjbds in under hbsten och hbll 
fyra informationsfraffar kring Premiepen-
sionsvalet. 

S L U T O R D 

Mycket har redan utfbrts under det fbrsta 
"Tomtebodairet". 

En stor uppgift imder kommande i r blir 
att fortsitta att forbatfra och starka Tomte
boda. Bide for att oka v i ra chanser att bli 
kvar i huset p i Pampas och dar skapa oss 
en battre arbetsmiljb och hogre arbetsfriv-
sel. 

Ekonomi och rationell produktion blir 
fortsatt viktiga frigor under det komman
de iret - men det ar ocksi dags for 
kompetensutveckling, battre arbetsrota-
tion och stbrre inflytande! 

Hotet om en ny storterminal p i Arlanda 
hanger fortfarande bver oss. Visserligen 
ingir inte Tomteboda i forutsattningama 
for den nya ufredning som startar 2001, 
men iden lever kvar inom Riksnatsled-
ningen och darfbr ar det fortsatt en viktig 
uppgift fbr klubben att bevaka frigan. 

Under i r 2001 dras avtalsrbrelsen p i ging 
infor ett helt nytt avtal. Nuvarande avtal 
Ibper ut den sista September. 
Fbrhandlingaraa om ett nytt avtal bbrjar 
under viren. Dessa fbrhandlingar - och 
fbrberedelseraa infor dem - kommer 
ocksi att bli en stor facklig friga under 
nasta i r . 

Liksom en rad andra stbrre och mindre 

frigor... 
Efter de magra i r vi upplevt sedan krisen 

i borjan av 90-talet ar det nu dags for en 
skbrdetid aven for oss - aktieagama och 
toppdirektbrema har j u redan tagit for sig. 
Det ar dags fbr hbjda loner och kortare 
arbetstid. 

Samtidigt vet vi att Postens situation ar 
fortsatt besvarlig p.g.a. avregleringspoliti
ken. V i kan darfbr inte rakna med nigra 
lattkbpta framgingar. 

Fbr att vi ska uppni de fbrbatfringar vi 
alia vi l l ha kravs sammanhilhiing och en 

hog facklig aktivitet. Det ar v i r fbrhopp-
ning att s i blir fallet och att Du tar del i 
det fackliga arbetet under det kommande 
iret. 

Ake Anevad, Anders Bergstrom, Jan 
Ahman, Inge Sved, Izabelle Westin, 
Bertil Carlsson, Gerardo Berrios, 

Janis Rubulis, Hans Lindquist, Peter 
Jarmeus. 

Manga upplever Tomteboda som en gra betongkoloss. Sjalv tycker jag att det arett 
mycket vackert tius och stonv arkitektur an de smatt kitschiga Klara och Arsta. )' 
Tomtebodatemiinalen arrak, track, oppen och stark arkitektur ett hus som inte 
skams for sitt posthom! Kanske har arkitekturen ocksa smittat av sig pa atmosfaren i 
kaken - en stamning som trots alia bekymmeroch misshalligheter praglas av att det 
ar hdgt i tak?! 

Har finns manga fina detaljer, for den som har ogon att se med. Pa bilden uteplat-
sen pa plan 5, snart tyvan-stangd for allmanheten, nar hojdama tar over den delen av 
huset Man far ocksa hoppas att de ombyggnader som nu pagarpa olika hall, visar 
respekt for huset, och dess skonhetsvarden! /JA 
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Nytt direktiv om posttjansterna 

EU-parlamentet kritiskt mot 
kommissionens forslag 
• E U ska som bekant blanda sig i 
anting; i varje fall pi de omriden dar 
de kan starka de stora kapitalagarnas 
makt. Darfbr har man aven gett sig 
pk posttjansterna och piborjat en 
process, som syftar till att tvinga fram 
en omreglering till nytta for de rika 

/J och onytta for oss anstallda och den 
stora majoriteten av kunderna. 

Gallande EU-direktiv ar frin 1997. I 
korthet innebar det att EU:s medlemssta-
ter har ratt att uppratthilla brevmonopolet 

. fbr att skydda den samhallsomfattande 
posttjansten, som det heter p i EU-sprik. 
Monopolet f i r iimefatta bide inrikes och 
utrikes brev och direkfreklam med en vikt 
upp t i l l 350 gram och ett pris som inte 
bverstiger fem ginger portot fbr ett nor-
malbrev. 

Ljuv musik 
I svenska bron liter detta som ljuv musik 
och tvartemot mina inledande ord om EU. 
Hos oss har ju alia skyddsregler avskaf-
fats och russinplockama slappts fria att 
harja som de vil l . Aniedningen ar att 
Sverige har en riksdag och regering som 
p i det har omridet ar mer springpojkar i n 

1̂  andra. 
^ Detta undantag f i r inte skymma bilden 

av vart EU sfrivar. EU-kommissionen 
lade i viras fram ett forslag t i l l nytt direk
tiv, som irmebar ytterligare ett steg p i 
vagen mot onjreglering. Express- och 

^ ufrikesfbrsandelserslapps, enligt kommis
sionens forslag, helt fria for konkurrens. 
P i inrikesbreven sanks grinsema ti l l 50 
gram/2,5 ginger normalportot. Darmed 
skulle, enligt EU:s berakningar, 20 pro-
cent av brewolymema slappas fria for 
konkurrens (mot idag 4 procent). Det nya 
direktivet skulle vara genomfbrt senast 1 
januari 2003. 

bibehilla monopolskyddet fbr express-
och ufrikesfbrsandelser. Vidare behover 
andringama inte genomfbras fbrrin senast 
den 1 januari 2005. 

Nu ska vi inte fro att saken ar klar med 
detta. EU-parlamentet ar j u inget riktigt 
parlament. Det ar ministerridet som har 
sista ordet och innan de fattar beslut lar 
det bli fler vandor hos kommissionen och 
parlamentet. Fortsattning fbljer alltsi. 

Chansen att driva pa 
Sverige ar ordforande i EU under fbrsta 
halviret i i r . Det iimebar aven ett ansvar 
fbr postfrigoma. "Nu har Sverige chan
sen att driva pd", hoppas Lennart Grabe 
i ledaren i Nyhetsposten 1/2001. 

Frigan ar i t vilket h i l l ! 
Med gillande citerar Grabe Bjbm Ro-

sengrens uttalande den 12 januari nar han 
presenterade Sverigesprioriteringar inom 
postomrddet under svenska ordforandes-
kapet i EU: 

"Sverige kommer som ordforandeland 
ocksd att fortsdtta Frankrikes stravan 
att driva fragan om en dndring av post-
direktivetfor attytterligare oka konkur-
rensen inom EU.spostsektor. " 

"Balanserad" 
Tolv dagar senare befmner sig Rosengren 
hos Europaparlamentet och uttalar sig i 
samma sak. Han upprepar att "det ar 
viktigt att vi kommer framat i arbetet med 
kommissionens forslag" (som skulle 
iimebara en kraftig ytterligare avregle-
ring/jA). Men vad menar han egentligen? 
I meningen darefter fortsatter han namli-
gen: "Parlamentets forslag som innebar 
en annan (betydligt forsiktigare/jA) libe-
raliseringstakt ar av stort intresse". 

Jaha. Han avslutar sitt korta avsnitt om 
postfrigor med att "jag dr oppen for 
diskussion och synpunkter fran olika hall 

for att pd sa sdtt fa underlag till hur vi 
kan nd en balanserad dverenskommelse i 
postfrdgan ". 

Balanserad var ordet! 

Omreglering 
Nar Grabe uttalar sig gbr han det i ett 
snavt fbretagsekonomisktperspektiv, och 
det ar inget konstigt med det. Eftersom de 
andra aktbrema p i postmarknaden (Royal 
Mail, Deutsche Post m.fl.) har monopol 
p i hemmaplan samtidigt som man tar fbr 
sig p i den fria svenska marknaden, vil l 
han fortsatta avregleringen i Europa fbr 
att skapa mer likartade konkurrensfbrhil-
landen for svenska Posten. 

Det ar bara det att vi redan har sett vad 
avregleringen ledertill: hirdare villkor fbr 
personalen och samre och dyrare service 
fbr flertalet kunder. Och dessutom ar det 
si, att avregleringen av postmarknaden 
bara ar en del i den globala omreglering, 
som slutar i att all makt och rikedom 
koncenfreras hos en mycket liten elit i 
USA, Tyskland, Japan och nigra andra 
centra. 

vrida tillbaka 
Att inte Grabe, och froligen inte heller 
Rosengren, vi l l fbrsti det, ar inte s i kons
tigt. 

Men daremot kan man bli litet irriterad 
nar SEKO:s koncemrid i sitt nya "Fac
kliga program " iterigen upprepar - p i tal 
om "avregleringen" - att "klockan gir inte 
att vrida tillbaka". Men det ar j u precis 
tvartom! Det ar avreglerama som vridit 
klockan tillbaka, s i dar en hundra i r i 
tiden! 

Regleringen av postmarknaden (liksom 
for den delen ocksi halsovirdsmarkna-
den, bostadsmarknaden,telemarknaden, 
etc) var fomuftig. Den fi^jade en god 
och bverkomlig service i t alia medborga-
re. 
Alltsi : Framit mot en ny reglering! At h-

e med avregleraama! 

Jan Ahman 

SEKO.s nya fackliga program fbr Postenfinns 
tillgdngligt pd Tomtebodaklubbens hemsida: 
http://home. swipnet.se/terminal-
klubben/sekopro I. htm. 
Pd klubbens hemsida finns ocksd de Idnkar du 
behover till EU:s material i fragan. 

Ofarliga nivaer? 
Den 13-14 december behandlade EU-
parlamentet kommissionens fbrslag. Glad-
jande nog skarpte de reglema. Enligt 
parlamentets beslut ska granseraa visserli
gen sankas, men t i l l relativt ofarliga n iv i -
er: 150 gram/4 ginger normalportot fbr 
brev och direkfreklam. Dessutom vi l l man 
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Attac - mot vem? 
"Medborgarna ska sjalva forma sin framtid - inte storkapitalet" 

• Har solen blivit tillsvidare svart? Finns 
det inte langre nigot hopp kvar for de 
hundratals miljoner manniskor som lever 
i misar och fattigdom? Finns det inte 
langre nigot hopp kvar fbr de miljontals 
maimiskor som sover p i gatoma jorden 
runt att skaffa tak bver huvudet? 

Har de stora landema slutat att plundra 
fattiga lander i tredje varlden? Har de rika 
landema avskaffat fattigdomen p i de egna 
territoriema? Ar dagens makthavare v i l l i -
ga att Ibsa ovaimamnda problem? 

Svaret ar NEJ! 

Fraga om demokrati 
Dagens makthavare vi l l , efter Sovjets 
kollaps, bevisa for oss att historien har 
tagit slut. Det g i r inte att andra dagens 
ridande ordning. De vil l att vi ska tro dem 
p i deras ord och vara glada bver v i r egen 
situation. 

Jag tycker att man inte bara kan blunda 
infor dagens gigantiska problem som man 
har i Sverige och bvriga varlden. De kan 
inte bara lura oss genom att saga att "nu 
har varlden blivit global". 

Jorden har ju hela tiden varit rund! 
Kapitalets rbrlighet skapar problem inte 

bara i Sverige utan i hela varlden. Kapita
lets rbrlighet har hjalpt t i l l att minska 
politikeraas makt. Och det ar j u friga om 
demokrati. I ett demokratiskt samhalle ska 
makten ligga hos politikema och mte hos 
kapitalagama. Politikema har forlorat sin 
makt bit fbr bit. Det ar j u deras eget fel. 
De struntar i de egna valjamas intresse. 
Nu vi l l jag rikta en maning t i l l alia makt-
fiillkomliga politiker och fackpampar att 
g i ut p i arbetsplatseraa och se och hbra 
vad folk vil l ha! 

Regeiverk behovs 
For att stoppa kapitalets rbrlighet behovs 
nigot slags regeiverk som sitter upp 
grinser fbrutpressnmgen. V i har ju redan 
t v i globala organisationer, IMF och 
WTO, som kunde anvandas att reglera 
kapitalets rbrlighet. Tvartom s i har bida 
dessa organisationer bevisat att de ar 
kapitalets forlangda armar for utpressning 
i tredje varlden. 
Att begransa kapitalets makt och visa sin 

solidaritet med tredje varldens befolkning 
bildades i borjan av iret en organisation 
som heter Attac i Sverige. 

Nigra ord om Attac. Vad betyder det? 
Attac ar en forkortning for "Association 
for the Taxation of fmancial Transactions 
for the aid of citizens" eller "Fbreningen 
for att beskatta fmansiella transaktioner 
for att hjalpa medborgare". 
Attac ar en jatterbrelse gmndad av chef-

redaktbren fbr Le Monde Diplomatique, 
Ignatio Ramonat. Attac bildades i Frankri-
ke 1998. Attac-rbrelsen har nu forgrening-
ar i ett 40-tal lander. 

En svensk Attac-fbrening bildades 6-7 
januari i i r . Den har redan 1.000 medlem
mar. Det fmns ett 30-tal lokala fbreningar 
mnt om i landet. 

Vad vill Attac? 
Rbrelsens framsta m i l i r mfbrande av en 
s.k. Tobinskatt. Begreppet kommer frin 
Nobelpristagaren James Tobms ide om en 
skatt p i intemationella valutatransaktio-
ner. En sidan skatt skulle hbja tredje 
varldens medborgares levnadsstandard 
och komma att minska orattvisoma i 
varlden. Attacs grundide ar att medborgar
na sjalva ska forma sin framtid - inte 

storkapitalet. 
Attac Sverige vil l dess

utom: 
• Fbrhindra att offentliga 
pensionssystem anvands i 
spekulationssyfte 
• Bekampa fmansiell brott-
slighet 
• Fbrsvara den offentliga 
servicen 
• Verka for ett mingkulturellt 
Europa med starkta rattighe
ter for manniskor som sbker 
sig t i l l EU frin andra delar 

av varlden. 

organisera sig 
Historien har lart oss en sak. V i l l man 
andra saker och ting for sitt eget basta 
galler det att organisera sig och kampa. 
Attac ger oss alia mbjlighet att delta i 
kampen. Attac-motstindama vi l l inte 
andra dagordningen. Men vil l v i s i kan v^v» 
tvinga dem. Det ar vi som ar minga. Dei 
ar vi som kommer att f i det battre. Det ar 
ju tredje varldens folk som kommer att f i 
sina egna lander tillbaka med deras natur-
tillgingar. D i blir vi fler som ska f i dê 1» 
aimu battre. D i kan vi saga att Attac ar en 
organisation for att starka demokratin. 
Vinner minga fattiga mot nigra f i rika d i 
segrar demokratin. Jag gillar det har reso-
nemanget att t v i fattiga vinner mot en rik 
s i starks demokratin! 

Inte vaid 
Attac v i l l inte anvanda v i l d i sin kamp, 
det stir klart och tydligt i Attacks pro
gram. Attac tar avstind frin sidana meto-
der. Att jag inte skulle kunna g i p i en 
Attac-demonstration p i grund av nigra 
huliganer ar lika dumt som att A l f Svens-
son inte skulle kimna g i p i fotboll bara 
for att det fmns fotbollshuliganer. 
Jag slutar den har lilla informationen o r f 

Attac med den 
sydafrikanska 
p r e s i d e n t e n 
Thabo Mbekis 
ord: "De eko
nomiska eliter-
na har alltid 
g/ort vad de 
kan for att for-
vandla man
niskor fran 
aktorer till a-
skddare. Rege-
ringar, sociala 
rdrelser och medborgare maste fa storre 
mojlighet att pdverka marknaden ". 

Masood Punjabi 
III: Robert Nyberg 

Masood Punjabi arbetar pa Tba Stora. 
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Fortsattning fran sista sidan: 

Lodjursspar i nyarssnon 
Sedan Mr det en annan sak att vi inte alltid 
hinner med eller orkar samla oss till gemen
samma beslut i alia Mgor - och att det kan 
bli fel ibland. Men det blir det & andra sidan 
annu oftare hos arbetsgivaren! 

Hur det gick i filmen? Samtidigt som den 
unge aspiranten med gott uppsit sammans-
taller enkaten och presenterar fbrslag som 
skulle gynna bida parter forbereder ledning
en - bakom ryggen p i honom och alia andra 
- beslut om nya uppsagnlngar. Det blir den 
kvinnliga fackordforanden som f ir stalla sig 
i spetsen fbr den strejk som - p i franskt vis? 
- avslutar filmen! 

FdRSlKTlGT viKER VI UNDAN granruskan 
som dbljer ingingshilet p i fallan. 
Den ar tom. An s i lange har mirden klarat 

sig! 

Nar ravskabben slog till drabbade det aven 
lodjuret. P i 70-talet sig jag lospir flera 
vintrar, enstaka djur som gjorde linga van-
dringar anda ner i Roslagsskogama; men 
sedan blev den osynlig igen. 
Lange har vi drbmt om att itminstone f i se 

spiren efler den ute vid torpet, i en stor och 
olandig skog som borde passa lodjuret bitUe 
an smiskiftena uppe i Roslagsbro. Varje 
vinter ser jag ett eller t v i spir som skulle 
kunna vara lodjur: stora spirstamplar och 
inga manniskospir i narheten. Men varje 
ging miste jag till slut inse att det - med 
allra storsta sannolikhet - varit en hund. 
Darfbr tror jag inte heller p i dem som nas
tan varje vinter sager sig ha sett, eller hbrt 
nigon som har sett, lodjursspir dar ute. De 
har bara haft for livlig fantasi, och inte 
undersbkt saken ordentligt! Det piminner 
om de rovarhistorier som vira nygamla 
chefer p i Tomteboda brukar beratta. 

Nu ar jag sjalv dar! Nar vi kommer i bran-
ten under fomborgen, vid den lilla sjbn, 
nedanfbr den gamla soptippen, upptacker vi 
ett stort spir som kommer uppifrin bergen, 
fortsatter en bit langs sjon och sedan viker 
av in i skogen igen, litet langre bort. Det 
finns egentligen bara fyra djur att valja 
bland: alg, hund, lodjur eller varg. 

H E L S T S K U L L E DET FORSTAS vara varg! 
Alg ar det inte, det ar latt att se att det 

langst ner i spiret finns avtryck av tassar, 
och inte klbvar. Annars s i blir faktiskt 
lodjursspir i Ibssnb lika stora som dem efter 
en mindre alg. Det beror p i att i r s i hiriga 

p i tassama. Det skulle - som vanligt - kunna 
vara en stor hund, men vi tror det inte. Vi 
gir i bakspiren en bit, men inga mannisko
spir syns ti l l . Istallet har den - p i lodjursvis 
- gitt uppe i berget och hela tiden sokt 
hogsta position. En besvarlig vandring, men 
effektiv om man ensam ska smyga sig p i en 
hare eller ett ridjur. Si gir knappast en 
hund, och inte heller en varg. 

Det ar sent p i dagen, det borjar redan 
skymma, si vi hinner inte folja den langre. 

- Vi aker ut i morgon bitti, sager vi, och 
fortsatter spara! Men nista morgon vraker 
blotsnon ner och sedan bbrjar det regna. 
Det ar redan for sent. 

Men nasta ging! 

Jan Ahman 

Overflodiga mdnnislcor har slutat att ga pa 
biograferna, men kommer sa smaningom pa 
video. Den distribueras av Folkets Bio. Pa 
annan plats i tidningen har du chans att vin-
na biobiijetter pa Zita/Folkets Bio. 

SEKO Postens (nya) fackliga program finns 
tillgdngligt pd Tomtebodaklubbens hemsida. 

For den som vill Idra sig mer om djurens 
spar rekommenderas Djurens spar av Ake 
Aronson/Peter Eriksson, en under bar fdlt-
handbok, som finns pd bibliotek och i bok-
handeln. 

Facktuellt 

Ledande 
postfacklig 

tidning 

"Vi gor det som 
andra pratar 

om" 

stockholmstermina
lemas datafdrening 

Oppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 2V2, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 8516 
Hemsida: 

htto://home.swipnetse/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

dppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstallningsloka-

ler pa plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 

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

du sedan kdper konst for. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

http://w1.875.telia.com/-
U87509607. 

Postens fotoklubb 

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

valutrustat morkrum pa plan 1 
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 betald 
Taxe perque 
Sverige 

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

Lodjursspar i nyarssnon 
• L Y C K A N KAN OCKSA VARA 
ett nattfarskt lodjursspir! 

Det blev vinter ett par dagar 
kring nyir och s i mycket sno att 
vi kunde ta skidoma ner t i l l 
torpet. Mirden hade korsat va
gen p i de vanliga stallena och 
vid Kavelbron hade den haft 
sallskap av bide ekorre och 
hermelin. Ekorren fir passa sig 
fbr mirden, och sSkert ocksi 
hermelinen. 

Mirden ar en hirdfor jagare, 
men manniskan ar varre. Nar jag 
var bam var det en sensation om 
nigon hade sett mirdspir i 
Roslagsskogen; nigonting man 
pratade om. Si var det anda 
fram till mitten av 80-talet, nar 
ravskabben slog ti l l och nastan 
hela ravstammen utplinades; en 
av de storsta och markligaste 
handelsema i den svenska fau-
nan under forra seklet. P i bara 
nigra i r vaxte ridjursstammen 
till otroliga sif&or (ocksi fram-
hjalpt av en serie milda vintrar). 
Dessvarre tog ocksi minken 
chansen, till stor skada fbr figlar 
och kraftor. Och si mirden. Det 
ar ett vackert djur, om man bar 
tur att fi se den, men den gir 
fram som en dammsugare i sko
gen - bide p i marken och uppe 
i traden! Den har gjort livet surt 
for bide hackspettar och skogs-
duvor, som tidigare levt ett 
skyddat liv i sina bohil hbgt 
ovan marken. 

R A V E N KONKURRERAR MED 
och ar starkare an bide mirden 
och minken och vi f ir se hur det 
gir nar nu raven har kommit 
tillbaka igen. An tycks de t v i 
mirddjuren klara sig. 

Och s i har vi manniskan. Vira 
jagare vid torpet ar mest ute 
efter ridjur och s i nigra algar 
fbrstis. Och kanske tar de en 
och annan hare. En dag slir det 
oss att de flera ginger har stan-

nat bilen p i samma stalle langs 
vSgen och gitt in i skogen. Vi 
fbljer efter i spiren och snart 
hittar vi mirdfallan, gbmd en bit 
upp i en gran. 

VissT AR DET SKILLNAD p i film 
och film! Trbtt efter en dags slit 
sjunker man ner framfor TV:n 
och ser annu en av de ameri-
kanska dussinfilmer som nume
ra dominerar samtliga kanaler. 
Eller en sipa. Men vad ar det 
egentligen man ser? I basta fall 
bara nigot sott och vackert -
men ganska likgiltigt. Om man 
tanker efter. I varsta fall nigot 
fbrljuget och sentimentalt p i 
USA-vis, ofla med en rasistisk 
underton och en lognaktig histo-
rieskrivning; kort sagt en falsk 
predikan. Gjort med de basta 
avsikter: den att tjana pengar. 
Men ocksi for att f i oss att avsti 
frin de dar andra filmema, de 
som diskuterar vasentligheter 
och som inte bara gottar sig i 
elandet (det kan minsann Holly
wood) - utan ocksi forsbker visa 
en vag ut. 

Fbrr kunde man se en och an
nan sidan film i svensk TV, 

Redak-
toren 

tog sista 
ordet 

men efter avregleringen i r de s i 
gott som portfbrbjudna. 

Man tvingas darfbr resa sig ur 
soffan och antingen hyra en bra 
video - sidana finns - eller ge 
sig in till nigon av de mindre 
biograferna i stan. 

N Y L I G E N VISADES en marklig 
film p i biografen Zita/Folkets 
Bio. Overflodiga manniskor, 
som filmen dopts till p i svens
ka, utspelar sig i en fransk stad 
p i en stor processindustri; den 
piminner mycket om vira termi
naler, men det ar som sagt litet 
mer industri. Problemen ar de-
samma med monotona jobb och 
standiga "rationaliseringar". Fil
men handlar om hur den franska 
35-timmarsveckan ska genom
fbras i det har fbretaget. Huvud-
person ar en ung man som iter-
vant hem efter flera irs studier i 
Paris. Hans pappa jobbar - och 
har alltid jobbat - p i golvet och 
nu ska sonen praktisera hos 
fbretagsledningen; det ingir i 
utbildningen. Hans uppgift blir 
att lotsa igenom arbetstidsfor-
kormingen trots ett motstravigt 
fack och misstroende arbetare. 

D E N KVINNA SOM L E D E R facket 
skildras till en borjan nastan 
som en parodi (i alia fall med 
svenska bgon!): hon gapar och 
skriker och ar inte det minsta 
samarbetsvillig nar det galler att 
genomfora arbetstidsfbrkort-
ningen. Misstron mot ledningen 
ar i hennes fall - och hos alia 
dem som till en borjan stoder 
henne - total. Nar den unge aspi
ranten fbreslir fbretagsledning
en och fir den med sig p i att g i 
ut med en enkat direkt t i l l all 
personal och friga dem hur de 
vill ha arbetstidsfbrkortningen, 
gir hon i taket. 

- Ni tanker gd fdrbi facket!, 
skriker hon, och uppmanar till 
bojkott av enkaten. 

Nu lyckas inte det utan de fies

ta fyller snallt i papperen och 
hon tappar i fbrtroende. 
Kanns det hela igen? Jag tyck

er nog det. Vi vill frin SEKO:s 
sida gama att ledningen p i alia 
nivier har en direktkontakt mec"^ 
personalen, ju mer desto battre. 
Man kan - som SEKO:s kon
cemfack uttrycker det i sitt nya 
fackliga program - saga att 

"en kompetent facklig fore-
trddare dr nagon som (...) 
tycker att den fackliga rollen 
snarare dr att skapa bred del-
aktighet i olika frdgor dn att 
sjdlv dverldgga med arbetsgi
varen om alia beslut" 

A V E N OM JAG AR PART i milet, 
s i tycker jag nog att vi inom 
Tomteboda-SEKO varit oppna 
for att lita arbetsgivaren kbra 
olika arbetsplatstraffar, friges-
tunder, referensgrupper, projekt 
och Gud vet vad. Ibland i egen 
regi, ibland tillsammans med 
oss. Och det har ocksi hant a t j , ^ 
det har kommit nigot ut av det. 

- Vad gor ni egentligen med all 
fda-tid, frigar den nye chefen 
oss, i all valmening. 

- Nu ska viju starta ROS-grup-
per och dd kommer alia att fc 
vara med och tycka, dd behover 
vdl inte ni sd mycket tid, fortsat
ter han! 

Kanske det. Det finns en dub-
beltydighet i citatet ovan ur SE-
KO:s nya program. Visst, vi ska 
krava att arbetsgivaren "skapar 
bred delaktighet" och inte sjalva 
ha monopol p i att prata med 
ledningen. Men de senaste irens 
handelser har snarast starkt mig 
i min uppfatming att vi ocksi 
genom facket - med "bred del
aktighet" - miste fatta kollekti-
va beslut hur vi ska stalla oss i 
alia de viktiga frigor som vi 
eller arbetsgivaren vill driva. 

Forts, pa fdregiende sida! 
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