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Ny Arlandaterminal projekteras 
• Det har varit tyst ett tag 
om de s.k. strukturprojek-
ten men den 23 januari Tick 

^ SEKO-klubbarna pk Arsta, 
Tomteboda, Uppsala, Vas-
terks och Arlanda samt ST 
facklig information om 13-
get. Det fanns egentligen 

^ inte mycket nytt att in-
'formera om - utom p& en 
viktig punkt, Arlandapro-
jektet. Jan Ahman rappor-
terar. 
Omedelbar start 
De fackliga organisationema 
pi riksnivS hade forelagts ett 
fbrslag till beslut cm projekte-
ring av ny terminal p i Arlan
da. Det handlar om att omedel-
bart starta projekteringen av en 
ny terminal. Projekteringen 
ska vara klar senast den 31 
mars och darefter tas beslut 
om ett ev. byggande. Tanken 

^ a r att nigon annan i s i falla 
~-^ska bygga och aga lokalen. 

Projekteringen syftar darmed 
till att fi fram underlag for en 

^ hyreskostnad, som i sin turkan 
ligga till grund for den ekono-
miska kalkyl som i slutanden 
avgor vilket beslut som ska 
tas. 

Postnummer 18-19 
Projektforutsattningama ar 
foljande enligt arbetsgivarens 
forslag: 

• Verksamheten i Uppsala 
flyttas till en ny terminal 
• N u v a r a n d e i n r i k e s -

(="HUB:en") och utrikesverk-
samheten (pi Arlanda) integre-
ras i den nya terminalen 
• Produktionskapacitet skall 
tacka nuvarande verksamhet i 
Uppsala och Arlanda. Dess-
utom skall ytterligare produk
tionskapacitet byggas upp for 
volymer som motsvarar na-
romridet (postnummeromride 
18-19). 

• Att terminalen ska ha jam-
vagsanslutning 
Jarnvag 
Det finns tvi otvetydiga fakto-
rer som man miste ta hinsyn 
till i diskussionema kring ter-
minalnatet i den har delen av 
Sverige. 
• Volymema krymper. Under 
perioden 1995 - 2001 minska-
de involymema med ca 8 pro-

cent i hela landet enligt de 
uppgifter som presenterades 
vid metet den 23/1. Nedging-
en det senaste iret har varit 
betydligt storre an genomsnit-
tet, som alltsi legat p i drygt en 
procent per ir. 
• HUB:en och Arlanda utri-
kes miste ha nya lokaler se
nast 2004-2005 eftersom hy-
reskontrakten loper ut och den 
mark dar nuvarande lokaler 
ligger ska anvandas for annat. 
P i denna och foregiende 
punkt har de fackliga organisa
tionema ingen annan uppfatt-
ning an arbetsgivaren. 
• En tredje faktor som borde 
tas med i diskussionema i r 
den att utrikes gama vill ligga 
s i nara en intemationell flyg-
plats som mojligt medan inri-

kes ur transportsynpunkt (och 
det ar ju denna faktor som gor 
Arlanda s i lockande for 
beslutsfattama) i fbrsta hand ir 
beroende av goda jamvags-
och biltransporter. 

OK for Uppsala 
I Uppsala har de fackliga orga
nisationema (pi riksnivi och 
p i Uppsalaterminalen) sagt 
OK till att en Arlandaflytt av 
hela Uppsalaterminalen. 

Skrivningen i forslaget till 
beslut angiende en flytt av 
delar av Tomteboda ("post
nummeromride 18-19") ar -
medvetet, man vet att vi p i 
Tomteboda ar ratt hogljudda? -
nigot oklar. 

Forts, nasta sida! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termlnalklubben/ 
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Forts, fran forsta sidan: 

Ny Arlandaterminal projekteras 
Det ska dock - enligt de fackliga repre-
sentanter p i riksnivi som deltagit i pro-
cessen - tolkas som en klar milsSttning 
att Tomteboda ska styckas. 

Inte intresserade 
Vi som representerade Tomtebodaklub
ben vid motet den 23/1 (undertecknad 
och Inge Sved) klargjorde mycket tyd-
ligt att vi - med de faktorer som hittills 
redovisats - inte ar intresserade av att 
Tomteboda tas med i underlaget for en 
ny Arlandaterminal. 

• Transportfaktom talar for Tomteboda. 
Den jimvagsansluming till Arlanda som 
nSmns i fbrslaget till beslut ar ytterst 
osaker. 
• Ingen analys har redovisats over vad 
som blir konsekvensema for "rest-Tom-
teboda" om 18-19 lyfts bort. 
• Det fmns ingen ekonomisk sanning 
som sSger att det blir billigare med stor
re terminaler (Uppsala har i dag den 
lagsta - men kanske allt for liga? - kost-

naden per forsandelse) 
• En ny Arlandaterminal kommer att 
berora (skapa stor osikerhet och inneba-
ra forsamringar for) bortit 1.000 an-
stallda inom Brevnatet. Denna konse-
kvens berors dverhuvud taget inte i det 
arbete som hittills har bedrivits. 
• Det fbrs uppenbarligen diskussioner i 
de andra strukturprojekten och vid sidan 
av dagordningen som berOr detta pro-
jekt. Detta bor redovisas oppet! 

uttalande 
Trots de olika forutsattningama mellan 
terminalema enades de fackliga organi
sationema vid motet den 23/1 om ett 
uttalande som kraver: 
• Lyssna pi oss i de fackliga organisa
tionema - driv inte igenom fdreliggan-
de beslut! 
• Nej till tidsplanen - en medverkan 
frin personalen ar utav storsta vikt! 
• Arbetsmiljon ska vara ett foreddme 
i terminalsverige 

• En ordentlig utv^rdertng och konse-
kvensanalys miste foregi ett beslut! 
Forhandlingar med arbetsgivaren sker 
de narmaste dagama. Vi iterkommer 
med information nar vi vet resultatet av 
dessa Overliggningar. 

SEKO Tomteboda 
Jan Ahman 

Arsmotena 
Sektion SSM • Ldrdag 16/2 kl. 14.00 

Indian Cuisine, Svevaagen 96 

Sektion GSM/IRM • Ldrdag 23/2 kl. 14.00 
Lokal meddelas senare 

Sektion Klump/Flode • lUiandag 4/3 kl. 14.00 
Aulan, Tomteboda 

Sektion Kund • Onsdag 13/2 kl. 13.30 
Aulan, Tomteboda 

Klubb Tomteboda • Ldrdag 9/3 kl. 14.00 
van der Nootska Palatset, St Paulsgatan 21 
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Snabbrapport fritn Tba-samverkan 25 Januari 

Bra resultat trots minskade volymer 
Skyddsomraden Tomteboda 
Samverkansgruppen beslot att inratta 
foljande skyddsomriden och antal skydd-
sombud p& Tomteboda fr.o.m den 1 april 
2002: 

Plan 2 
Plan 3 
UnderhaU 
GRMC 

8 skyddsombud 
8 
I 
1 

r . s o valjs bland skyddsombuden. HSO 
ansvarar fbr terminalkontoret och ovriga 
ej specificerade arbetsomriden inom 
terminalen. 

^ ^jkyddsombuden vdljs vid sektionernas 

arsmoten ifebruari och HSO vid klubbens 

arsmote 9 mars.) 

Terminaikorkortet 
En Oversyn har gjorts av terminalkSrkortet 
och vad som ska ingS idet fbr respektive 
enhet. De nya reglema kommer att publi-
ceras i Tomtebodanytt. 

Det s.k. persiennrummet pi plan 3 kom
mer - nar sammantradesrummen ar fardiga 
pi V/i norra - att inrattas som ett "kor-
kortsrum" med bl.a. ovningsvideona. 

Sommaranpassning 
Projektet - som bl.a. redovisats i Tomte-

^*^danytt - arbetar med inrikm ingen att 
-<<)mteboda ska sortera uppsamling ekono-
mi och Arsta uppsamling brev. Spridning-
en ligger kvar pi respektive terminal. 

Anpassningen ska ske under veckoma 
- 33 med preliminir start och slut pi 

onsdagama i vecka 28 respektive 33 
(p.g.a. extremnattama byter pi onsdagar-
na). 

Det finns ett frigetecken kring A-klum-
pen eftersom dessa volymer inte minskar 
lika kraftigt som ovriga fbrsandelser un
der sommarperioden. 

De allra fiesta scheman kommer att 
andras pi Tomteboda under perioden. Om 
det - efter det att semesteransokningama 
kommit in - fmns ett Overskott av personal 
pi Tomteboda si fmns det behov pi Ars
ta. Hur detta ska losas rent praktiskt ar 
inte klart an. 

En avslutande samverkan med facket 
och beslut tas den 8 februari. 

ROS 
eller resultatorienterad styming som det 
fullstandiga namnet lyder, hiller p i att 
infbras p i Tomteboda enligt fbljande 
tidsplan: Flode startade (eller "installera-
des", som det kallas) den 17-18 januari. 
IRM stir nist i tur och borjar den 7-8/2, 
Kund den 13-14/2, KSM 5-6/2, GSM 7-
8/2 samt SSM 14-15/2. 

I enhetemas ROS-grupper ingir som 
regel ett par lagledare frin den egna enhe-
ten, nigon sorterare, plus 3-4-5 deltagare 
fi-in andra enheter i huset. Dessutom 
deltar en "katalysator", som i Flodes fall 
ar en lagledare frin Norrkopingstermina-
len. I ovriga ROS-grupper p i Tba kom
mer antingen Peter Zetterman, Gunilla 
Karlsson, Carl Lindsten, Lotta Jansson 
eller Mikael Andersson att vara katalysa
tor. Katalysatom ska se till att "spelregler-
na" fbljs i gruppen. 

Gruppema ska koncentrera sitt arbete 
kring 3-4-5- frigor som ska tidssittas och 
avslutas innan man tar itu med en ny 
uppgift. Som alltid i sidana har samman-
hang fmns ett antal "spelregler" fbr hur 
gruppema ska arbeta. Dem fbreslir jag att 
du fi-igar din produktionschef eller lagle
dare om (de allra fiesta lagledama i huset 
kommer att bli indragna i nigon av ROS-
gmppema). 

Eftersom ROS:oma arbetar parallellt 
med ledningsgrupper, samverkansgrupper, 
arbetsplatstraffar samt OP-UH-gruppema 
krivs en bra kommunikation i huset om 
det inte ska bli dubbelarbete eller bverkor-
ningar. 

OP-UH 
Vart tog den lilla loppan vagen ? 

OperatOrsunderhillet har inte glbmts 
bort utan en omstart/nystart kommer att 
ske under viren, nar ROS-gruppema har 
installerats. Idag fungerar OP-UH p i 
Kund. KSM ska starta om och darefter 
stir SSM i tur for nystart. Tidsplan kom
mer. 

Lokalfragor 
• Nya lokaler for Underbill byggs i norra 
anden av plan 3. Nar de inom kort ar 
fardiga kommer Underbill att slappa 
storre delen av sina lokaler p i plan 1. 
Dessa utrymmen plus norra delen av 
garaget kommer att hyras ut till ett extemt 

fbretag. 
• Resten av garaget (fbmtom det som HK 
redan hyr) kommer fr.o.m. i vir och t.o.m. 
slutet av nasta ir att hyras ut till firman 
som bygger nya huvudkontoret. Fbmtom 
en ekonomisk vinst s i lattar det p i belast-
ningen p i personalparkeringama. 
• Utrymmet p i plan 3 norr om teknikemas 
nya lokaler i r p i vig att hyras ut till en ny 
verksamhet. Tyvarr fbrsvinner darmed 
ALO:n, som kommer att monteras bort i 

ViP - BREVNATET 

Terminal 01:3 01:4 

Br0vnStet TOT 58 59 

Malmd 63 64 
Karlstad 62 63 
Vasteris 61 62 
Arlanda 62 
Norrkoping 61 60 
Nassjo 60 60 
Sundsvall 59 60 
Umei 57 59 
Alvesta 57 67 
Uppsala 55 57 
Gbteborg 57 55 
Arsta 55 55 
Tomteboda 52 S3 

Tba- prodstdd 74 74 

Tba-Fldde 55 56 

Tba*Kund 56 56 

Tba-iRM 54 

Tba-SSM 49 52 

Tba-Underhill 66 52 

Tba-KSM 53 51 

Tba-GSM 46 44 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndring: se nedan\ 

februari. Forst slca dock viss omprogram-
mering ske av SSM:ama och lidlagret ske 
s i att reject- och on/offlinelidoma gir ut 
via bandet och upp p i separata banor i 
lagret. 
• De nya sammantradesrummen p i plan 
3V2 norra ar snart klara. Det blir tvi ordi-
narie sammantradesrum och ett litet. De 
tvi storre rummen kan dessutom oppnas 
till ett riktigt stort rum. 
• Anslagsbegaran har overlamnats till 
Brevnatet for flytt av DIL:en ner till sOdra 
anden av plan 2. Enligt de senaste planer-
na kommer DIL:en att behilla en del av 
nuvarande kundkaj for mottagning av 
externa "smibilar". 
• Aulan och Pampas p i plan 5 kommer 
preliminart att belt tas over av huvudkon
toret. 

Resultat 
Ekonomi 
Utfallet ftr hela 2001 redovisades. Tom
teboda klarade av att hilla budgeten trots 
att volymema sjonk mer in beraknat. 

Ar 2001 kostade det 358 miljoner att 
driva Tomteboda, vilket ar 36 miljoner 
mindre an iret innan. Personalkostnader-
na ar den storsta posten med sina 209 
miljoner (-14,6 miljoner jamfort med ir 
2000). Lokalkostnadema uppgick till 48 
miljoner (- 12 miljoner). 

Volymer 
Volymema minskade fbrra iret. Uppsam
ling A tappade 21 procent och uppsam
ling B 4,4 procent. Slir man ihop A och B 
blir det sammanlagda tappet 15 procent i 
uppsamlingen. D i ingir emellertid forlus-
ten av utrikesvolymema till Arlanda utri
kes (smi/C5 som vi sorterade till oktober 
2000), v i lke tforhoppningsvis! ar en nega-
tiv engingseffekt; en "jamfdrelsestdran-

de post", som det bmkar beta i finansnis-
samas bokslutsrapporter. 

Spridningen klarade sig battre, men 
minskade andock med 5,6 procent (A och 
B sammanslaget). 
Gladjande nog ligger volymema i janua

ri i i r p i samma nivi som januari forra 
iret, vilket kan innebira en iterhamtning 
frin den kraftiga nedgingen mot slutet av 
fbrra iret. 

Personal 
Vid irets slut fanns det 714 tillsvidareans-
tallda vid terminalen, omriknat till heltid 
motsvarar det 659 A A - i r 2002 var vi 
721 A A . 

Kvalitet 

SWEX 
Tid in i natet 

Mai 2001 UtfainOOl 
96,0 94,1 
90,0 90,6 

Tid till utd 
FFK 
ViP 
Ore/sort fbrs 
Sort fbrs/tim 

95,0 
500 
55 
67 
519 

97,6 
511 
52 
69 
500 

SAM 
Lasse Lbvlie rapporterade om SAM -
Systematiskt arbetsmiljbarbete. 

450 anstallda i Tomteboda har genom-
gitt den utbildning som Lasse Lbvlie ge-
nomfbrt. 

En fbrrevision har genomfbrts p i nig"-*^ 
stallen inom Brevnatet (dock inte Tba, ' 
med gott resultat. 

Huvudrevisionen, som syftar till en cer-
tifiering av Brevnatet, genomfbrs i febm-
ari. 

Lagledartillsattningen 
- Driftledare 
Arbetsgivaren vill permanenta driftleda-
rorganisationen och utse fyra driftledare. 

Tillsattningsfbrhandling om lagledar-
och driftledartjanstema genomfbrs den 29 
januari. 

Klader 
Ett centralt beslut om profilkader fbr ter
minalema ar p i G. I avvaktan p i detta 
beslut (vilka gmpper som fSr/miste an-
vanda Postens klader) och det nya sorti-
mentet, rider inkbpsstopp fbmtom for 
rena skyddsklader. 

Jultrafiken 
Terminalledningens rapport blir klar i 
kommande vecka. 
Frigan bordlades p.g.a. tidsbrist till nasta 
mote. , ^ 
Blocknfngen 
Ett nytt ersattningssystem fbr blockningen 
galler fr.o.m. nyir. P.g.a. detta men ocksS 
enligt de beslut som tidigare fattats om block
ningen pigir nu en oversyn av om och i s4 
falla vilka kontor vi ska fortsatta att blocka 4t. 
De utdelningskontor som vi idag utfor block-

ning 4t Hx nOjda och fler kontor vill att vi ska 
ta in deras blockning. Samtidigt ska det fmnas 
ekonomi i verksamheten, vilket med nuvaran
de avtal ar tveksamt f6r nigot av kontoren. 
Tomteboda m4ste ocks4 rStta sig efter install-

ningen hos Brevnatsledningen till blockning 
p4 terminal. 

Beslut kommer inom kort. 

Jan Ahman 

Naten krympeii 
• Posten har beslutat att stanga pa-
ketterminalen i Nykvarn utanfor Sb-
dertalje. 

Nykvarn startade sin verksamhet 
varen 1993 i samband med 2/40 sy ste-
mets (egentligen blev det 2/27 om jag 
minns ratt) genomfbrande inom fore-
tagspaketnatet. Nykvarn och Torsvik 
vid Jbnkbping var de tva huvudterml-
naler genom vilka alia foretagspaket 
skulle passera, for att sedan distrlbu-
eras via de 27 omridestermlnaierna, 
bl.a. Kallhall och Segeltorp. Tomtebo
da sorterade under den har perioden 
ekonomipaket. 
Det fbrekom manga egendomliga sa-
ker i samband med det nya paketnatet 
i borjan av 90-talet. Bland annat de 
betydligt saro re j y tat ĵ om inte m inst 

personalen vid Nykvarn fick leva med 
under ett antal ar. 

Det har runnit en del vatten under 
broarna sedan 1993, men visst 3r det 
ironiskt att terminalen stangs just 
som man inom paketnatet antligen 
uppnatt samma avtalsstandard som 
exempelvis brevnatet. 

Terminalen kommer att avvecklas 
successivt fbr att vara belt stangd vid 
arsskiftet 2002/2003. De paket som 
idag sorteras i Nykvarn kommer att 
fbras over till Segeltorp (Stockholm) 
och Orebro paketterminaler. Ca 100 
anstallda berors, varav ca 80 fast an
stallda. Endast 20 kommer att erbju-
das anstallning vid Segeltorp och 1 
Orebro. Ovriga sags upp och kommer 
bl.a. att erbjudas Futurum. 
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