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Postens framtid? 
• Nar Posten inom k o r t 
presenterar fbrra arets 
resultat kan v i rakna 

^^j tned nya forluster i 100-
miljonersklassen. T i i l f o -
rordnade V D Borge Os-
terholm har redan for-
varnat om nya stalbad. 

Forutom de skador som om-
regleringspolitiken orsakat 
tillkommer nu ett vaxande 
stnikturellt problem med sjun-
kande brevvolymer. V i kan 
idag se en liknande utveckling 
i hela postvarlden. De privata 
monopolen forsoker plocka kt 
sig russinen och lamnar resten 
i t skattebetalama och en aUt 
mer pressad personal att ta 
hand om. 

Likartad utveckling 
Utvecklingen ar likartad, i an-
nars s i olika lander som Sveri-

^p^e, USA, Kina och Israel. 
1 spiren foljer "strukturratio-

naliseringar" av olika slag. 
Arlanda ar bara ett exempel, 
men typiskt. 

Ipk De fackliga organisationema 
har kravt att f i delta i de "stra-
tegidiskussioner" som nu fbrs 

i svenska Posten - men ocksi 
p i andra h i l l i Europa och 
varlden. 

V i har ocksi lyckats bromsa 
de varsta avartema och samti-
digt fort in vira frigor om den 
goda arbetsplatsen. 
1 flera artiklar i detta nummer 

av Facktuellt behandlas dessa 
och angransande frigor. 

Fackligt samarbete 
Det som saknas i dessa diskus-
sioner - och kampen! - om 
postens framtid i r det intema-
tionella samarbetet mellan v i 
ra fackliga organisationer. 1 
den min det existerar s i sker 
det p i en n i v i och i sidana 
former att det hittills varit utan 
storre inflytande p i utveck
lingen. 

V i hoppas att i kommande 
nummer av Facktuellt kunna 
iterkomma med positiva rap-
porter om denna sida av sa-
ken! 

Jan Ahman 
Guds hand over Arlanda. 
Cart Milles berdmda staty vakar over diskussionema vidArtan-
dakonferensen den 6-7 febmari. Bland deltagama Maria 
Mannberg, klubbordfdrande pa Umeatenvinalen. Las mer om 
ArtandapnDjektet inne i tidningen! 
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Att hoppa i stalbadet 
eller ga i konkurs, 
det ar f ragan? 
• Det ar uppfriskande att lasa vad 
Borge Osterholm sa pa Postens ledar-
forum i Globen torsdag den 23 januari 
2003. Antiigen en chef som forstar att 
v i maste satsa pa den friska kamverk-
samheten, vara omtyckta och lonsam-
ma. V i far hoppas att rekryterings-
gruppen for en ny V D nu verkligen 
forstar att det ar av storsta vikt att 
kommande V D forstar vilket foretag 
hon eller ban kommer att leda samt att 
hon eller ban har bade vil ja och fbr-
maga att skapa fortroende inom och 
utom Posten A B . 

Badkarskanten 
Nar det gal ler stalbadet Borge talade 
om sa fick jag inte riktigt klart for 
mig vi lka ban menade. V i "vanliga" 
brev/paket/direktreklamsorterare och 
brevbarare har stalbadat under en 
tioarsperiod nu, dar badet blivit allt 
staligare for var ar. V i rads inte stal
badet Borge, for v i sitter redan i det. 
Med det som utgangspunkt maste jag 
utga fran att det ar framst den centrala 
administrationen och alia IT-satsning-
ar du uppmanar att ocksa hoppa i . V i 
har vantat pa dem lange Borge men de 
har inte synts t i l l . Varje ar har v i hort 
att "nu ska v i hoppa i " men sa star de 
anda dar v id badkarskanten och hut-
trar och fiyser. Det har sett ut som de 
tanker att "om v i star har tillrackligt 
lange sa glommer nog de andra bort 
att v i finns". Problemet nu ar att om v i 
fortsatter att lata alia fhisna, huttrande 
manniskor som inte hoppat i stalbadet 
sta dar, sa gar v i i konkurs om tre ar. 
Da har ingen av oss nagot jobb. 

Minska sig sjalva 
Jag ska dela en empirisk (av egen 
erfarenhet grundad) upplevelse med 
er. Under mina 26 ar av fackligt och 
politiskt arbete sa har jag sett och hort 

Statens Jamvagar, Ange Kommun, 
Stockholms lans landsting och Posten 
bade som statligt verk och A B saga 
att nu ska v i minska den centrala ad
ministrationen. V i d varje tillfalle har 
man gett administrationen i u p p d r a ^ 
att minska sig sjalv. Mqjl igtvis hi^ 
man utsett nagon speciell grupp som 
ska minska den administration som 
gruppen sjalv kommer ur. V i d varje 
ti l lfalle har administrationen i s t a l l ^ 
okat. Det bar aldrig slagit fel. Jag har 
funderat mycket pa detta. 

Elektrlska stolen 
Det som har kommit t i l l mig sista 
tiden ar en bi ld av en dodsdomd man 
sitter i fangelsecellen. Han far i upp-
drag att bestamma sjalv vilken dag 
ban ska dodas i den elektriska stolen 

Ake Anevad sir ordfdrande i Klubb Brev 
Tomteboda 

och han far veta att ban ska sjalv vrida 
om strombrytaren nar han sitter dar. 
Han bestammer naturligtvis ingen dag 
utan anvander all kraft t i l l att tanka pa 
hur han ska undkomma sitt ode. Dels 
blir det dyrt att ha honom i fangelset 
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langre an beraknat och sa maste man 
nyanstalla en utredningsgrupp som far 
fiindera pa hur man antiigen ska fa 
honom att bestamma en dag for av-
rattningen. Ungefar sa tror jag att det 
gatt t i l l nar administrationen okat nar 
den egentligen skulle minska. 

10 procent i produktionen 
Darfdr Borge har jag nagra forslag t i l l 
dig for att Posten A B inte ska sitta 
med en storre central administration 
om nagra ar: 

• Utred inte nu fram t i l l ar 2006 
innan det ska minska, administratio
nen maste minska kontinuerligt under 
lopande drift som produktion och 
brevbaring gjort. Det finns inget basta 
tillfalle utan man maste all t id jobba 
med dessa fragor. 
• Oppna Futurum i hela centrala 
administrationen eftersom det ar kris 
och overtalighet. Lat de som v i l l ga 
och fy l l pa luckoma med befintliga 
manniskor. Kompetensen gar att lara 
ut och tank pa att jamfort med tidigare 
da v i hade en V D som uttalade sig i 
T V att "han inte forstod varfor han 
blev avsatt" sa kan det forhoppning-
svis bara b l i battre. 
• Lat alia i administrationen borja 
arbeta 10% av sin arbetstid med post 
/ paket / direktreklamsortering eller 
brevbaring. V i kan spara manga over-
tidtimmar om de gar in tva pass i 
manaden da det bast behovs. Forde-
lama med det ar att da forstar dessa 
administratorer battre hur deras beslut 
paverkar vardagen for "den friska 
kamaffaren" och de far bora post / 
paket / direktreklamsorteramas och 
brevbaramas syn pa foretaget direkt. 
Det lar man sig jattemycket pa som 
administrator och beslutsfattare. Jag 
vet det av egen erfarenhet. Utgang-
spunkten maste vara den, att firms det 
ingen produktion och utdelning sa 
finns det inte jobb for nagon. 

Delaktighet 
Jag v i l l ocksa saga nagot om delaktig
het. Om ett foretag v i l l fungera bra 
och lonsamt sa ar det v ik t ig t att ta 
vara pa delaktigheten. Delaktighet 

skapar fortroende. Det v i missar i 
Posten A B for produktionspersonal 
och brevbarare ar att se oss som man
niskor. V i ar bara siffror i produk-
tionskalkyler och det bekymrar mig 
mycket, for det om nagot kommer att 
leda t i l l var konkurs. En manniska 
fiingerar bara pa en mycket lag del av 
sin skapande formaga om utanforska-
pet blir for starkt. Inom administratio
nen har man forsokt rada hot pa detta 
genom att ge sig sjalv konstiga titlar 
heist pa engelska. Ungefar som jag 
skulle kalla mig for "manager for 
personalpaverkansprocesser SEKO 
klubb Tomteboda". Det kanske hjal-
per en manniska att kanna sig mer 
betydelsefiill om hon/han har en kons-
tig och ibland obegriplig titel, men det 
skapar framlingskap for oss som pro-
ducerar och delar ut brev, paket och 
gruppreklam. V i forstar inte vad ni 
sysslar med och da ar det valdigt latt 
for oss att saga att n i inte behovs. 
Administrationen behover minska, 
men jag ar saker pa att det finns mas-
sor med administratorer och besluts
fattare som behovs och gor ett jattebra 
jobb. Det skulle vara skont om ni 
hyfsade t i l l era ibland obegripliga 
titlar sa att det ar lattare att forsta era 
arbetsuppgifter, for da slipper det 
ligga i vagen for delaktigheten. V i 
sitter i samma bat och stalbadet Borge 
pratar om ar detsamma var an i foreta
get v i arbetar, om v i v i l l overleva som 
foretag. 

Arlandaanalys 
Ti l l sist bara en uppmaning att lasa min 
senaste Arlandaterminalsanalys pa an-
nan plats i tidningen. Fundera gama pk 
vad det gor med delaktighet och fortro
ende nar Posten produktions chef Bertil 
Nilsson sa hart driver sin linje med 
storskalighet och storstadskoncentration 
trots att minst 90% av de som arbetar i 
brevnatet inte vi l l ha den inriktningen. 

Minga v4rvinterhalsningar med hopp 
om ett beslut om Arlanda light i kon-
cemstyrelsen, sa vi kan fokusera pa den 
friska kamverksamheten istallet. 

Ake Anevad 

Tba-roster 

Namn: Majed Abdallah 
Aktuell som: Gruppansvarig for 
truckama Tomteboda paket. 
I Posten sedan: Fyra Sr tillbaka. 
Kom till Sverige 1992, kommer 
ursprungligen frSn Irak. Jobbade 
tidigare som kommunalarbetare i 
Katrineholm. 
Familj: Fru och tvS barn. 
Pk fritiden: Jobbar alltid 
eftermiddag-kvail, det blir med 
familjen. 

Tba:s paket ska fiyttas till Se-
geitorp. Kommentar? 
- Har jobbat dar en g i n g . Tycker 
att vi har battre lokaler och det ar 
battre iuft har. Vill heist stanna pS 
Tomteboda, ar beredd att byta till 
klumpen, till exempel, fOr att fS 
vara kvar har. 

Ar det verkligen sd bra hSr pd 
Tomteboda? 
- Jag har inte traffat pd nSgra 
problem under mina fyra Sr. 

Kommentar till Irakkrisen? 
~ Jag ar kurd och har inte varit 
hemma pd 20 Sr! Idag mdste 
man Ska via Turkiet eller Syrien. 
Ingen vill ha krig, men vi kurder 
vet mest om hurdan Saddam 
Hussien ar. Vi vill ha bort honom, 
men utan krig. Han har dOdat 
manga och skapat mycket prob
lem! 

Jan Ahman 
\
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"Arlanda - en Ideologisk f raga om 
vilket samhalle vi vill leva i" 
• Jag blev vald ti l l ordfftrande i avdel-
ning 1052 som organiserade ca.550 
jamvagsarbetare i Ange 1983. Jag var dk 
23 kr och det var mycket spannande att fk 
ett sk stort uppdrag i min lilla hemort. Jag 
anmalde mig t i l l olika kurser jag ansig att 
jag behOvde fbr att klara mitt uppdrag. 
Hasten 1983 sk gick Jag en kurs i "ny 
teknik" pk Akers Rund folkhOgskola. Den 
var en del i LO,s specialinriktade utbild-
ningar efter nuvarande GFU ( grundkurs 
for fackliga fbrtroendemanniskor ) och 
msikter som tar upp fackliga frigor ur ett 
id^ologiskt samhallsperspektiv. 

Nagra behovdes trots allt 
V i skulle gOra ett studiebesok under "ny 
teknik" kursen och jag valde att ika t i l l 
Tomteboda postterminal. Varldens mo-
demaste postterminal 1983. Jag blev 
imponerad Over storleken p i arbetsplatsen 
och all teknik. Tank dessa robotar som 
kOrde ut posten till bilama. De sparade 
verkligen arbetskraft enligt de som visade 
oss runt och dessa brevsorteringsmaski-
ner. De brev de inte klarade av att lasa 
kodade man p i en videoskarm. Jag fick 
intrycket att det knappt behovdes nigra 
manniskor fbr att sortera Stockhohns post 
samt utrikesposten. Att det jobbade 3300 
manniskor p i terminalen fick jag reda p i 
sedan, s i nigra manniskor behovdes trots 
allt. 

Storstadskoncentration 
Det ar nu meningen att Arlanda large ska 
bli itminstone Sveriges modemaste brev-
sorteringsterminal i r 2005 om Posten 
produktions ledning f i r som den vil l . Den 
terminalen ska fyllas p i med post nir 
postmangden nu minskar s i att vi kan 
lagga ner de mindre terminalema runt om 
i Sverige. AUt enligt Posten produktions 
konsekvensanalys som tidigare kallades 
masterplan. Storstadskoncentration och 
stora terminaler ar framtidens vinnande 
koncept enligt Posten produktions led
ning. 

Tveksam kalkyi 
I en annan artikel har Jan Ahman rappor-
terat frin konferensen vi hade om Arlanda 
Posten produktions ledning och SEKO, 

ST, SACO. Dar fmns alia sakliga argu
ment mot en stor Arlandaterminal samt 
fackens stallningstagande. De argument 
jag ytterligare vi l l tillagga ar av mer iddo-
logisk karaktar an strikt foretagsekono-
misk. D i ska det pipekas att Arlanda 
large kalkylen ska granskas av arbetsgiva
ren och facken med lOntagarkonsultens 
hjalp. V i i SEKO klubb Tomteboda ar 
ytterst tveksamma att kalkylen som Arlan
da gruppen raknat fram kommer att ge de 
ekonomiska vinster man pratar om. Det Sr 
ungefUr som att det verkade som tekniken 
tagit over Tomteboda 1983 men det arbe-
tade andi 3300 manniskor dar. 

Befolkat i alia andar 
Jag vi l l leva i ett Sverige som ar befolkat 
i alia andar och det i r ett statligt fbretags 
uppgift att ta ansvar fbr regionalpolitiken 
i det har landet. 

Statliga fbretag ska dessutom enligt 
regeringen vara monsterarbetsgivare. Den 

stora frigan i r d i om man i r en mOnste-
rarbetsgivare om man tar ett beslut om 
Arlanda large mot over 90% av de som 
arbetar i brevnatet. 

Bett om alternativ 
Bertil Nilsson har bett om alternativ. 

L i t de kommande regionema lOsa den 
kommande volymnedgingen p i de vis de 
anser bast efter de ekonomiska ramar son* 
vi kommer Sverens om i Posten produk
tions samverkansgrupp. L i t oss som arbe
tar i nya produktionsnitet hitta lokala 
lOsningar p i de utmaningar och problem, 
som vi stalls infbr. D i kommer vi att fa eti 
produktionsnat med engagerade medarbe-
tare istallet for ett centralstyrt produk-
rionsnat dar manniskor ger upp och liter 
det bli som det blir. 
Med hopp om att Bertil Nilsson satsar p i 

delaktighet istallet fbr centralstyming. 

Ake Anevad 

Omregleringsvarlden 

USA: Storbreven f installs? 
Under 1990-talet infbrde US Post finstall-
ning av sin4/C5 och de senaste tre Sren har 
de i stor skala infbrt den maskinella sortering 
av storbrev som vi infbrde 1996. 

I november offentliggjorde USPS att man 
startar tvS nya projekt ftJr att utveckla mas-
kinsorteringen av storbrev. Det enaprojektet 
innebar finstallning av storbreven for sig och 
det andra att storbrev och smibrev finstalls 
tillsammans. 

Man genomftSr projekten tillsammans med 
tre maskintillverkare, Lockheed, Northrop 
Grumman (vars dotterbolag Soiystic kfipte 
Mannesman som kOpte Alcatel) samt Sie
mens. De tre bolagen stir fbr halften av 
utvecklingskosmadema. 

~ "Det bdsta vore om vi kunde anvOnda 
bidragfran tva av lillverkarna, eller alia tre, 
sa att de lean fortsatta att utveckla den har 
typen av sorteringsteknologi", kommentera-
de US Posts talesman affSren nSr den tillkSn-
nagavs. 
Fbrhoppningen ar att i slutet av 2004 kunna 

fatta ett beslut om vilket av projekten, eller 
bida, ska utvecklas vidare. Avsikten ar att 
varje sorteringscenter, drygt 7.000 i hela 

USA, ska utrustas med den nya tekniken. 

Samtidigt har USPS slutit ett kontrakt med 
Northrop Grumman om fSrbattringar i be
fintliga AFSM 100 och UFSM 1000 storb-
revsmaskiner. Dels ska inmatningen itgardas 
si att fine fbrsandelser skadas, dels ska 
OCR:ens kapacitet hOjas. 

Terminaler stangs 
F-n vet om Ake Andersson och hans kompis-
ar tagit USA-marknaden i besittning, men 
hursomhelst si rullar strukturprojekten p i 
aven over there. 

I Flint - kant frin Micael Moores film 
Roger and me - stSngs terminalen och 300 
arbetare avskedas och stadens finanser, redan 
hirt tyngda av GM:s fabnriksnedtaggelser, 
fbrsamras ytterligare. 
Daremot fick den mindre terminalen i Fort 

Smith hjalp frin representanthuset nSr The 
House State Agencies and Governmental 
Affairs Committee bifbll resolution 1002 som 
krSver att generaldirektoren fbr US Post inte 
ska stanga Fort Smith och flytta verksamhe
ten till Fayettville! /JA 
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Konferens Large 

Arlandaprojektet stiir going 
• Kanske Arlandaprojektet svaret 
pa den gkta som alia tiders uppflnna-
re och vetenskapsmSn har dromt om: 
evighetsmaskinen; den perpetuum 
mobile som av egen kraft hills i stan-
dig rorelse. Kanske ar det detta som 
ska bli Postens nya af^rside, nar bre
ven och kassan och paketen gitt i put-
ten. Under tiden som Patentverket 
grubblar over saken f ir vi andra hilla 
tillgodo med redaktorens rapport fran 
det senaste symposiet i amnet. 

• Den 6-7 februari hOlls en stor konferens 
om Arlandaprojektet och dess konsekven-
ser fortenninabiatet. Inbjudare och konfe-
rensvirdar var Anders Knutsson, tillfo
rordnad chef for Brevnatet, samt ledning-
en fbr Arlandaprojektet med Ame Ljung-
beck i spetsen. 
Representanter for SEKO, ST och SACO 

frin samtliga brevterminaler deltog lik-
som nigra centrala fackliga representanter 
frin respektive organisation. 

Projektledningens planer 
Arbetsgivaren (i alia fall projektledning-
en) fbrordar att Arlanda Large byggs. Det 
innebar i fbrsta steget att Uppsala, Tomte
boda (pnr 18-19 = 45 procent av Tba) 
samt utrikes och HUB:ens nuvarande 
verksamhet p i Arlanda fiyttas t i l l den nya 
terminalen. I nasta steg fiyttas Visteris 
och Karlstad (2008-2009?) och i sista 
vandan stangs Alvesta och pnr 37-39 
flygs t i l l Arlanda for sortering. Resterande 
Alvestavolymer fors t i l l Nassjo (som annu 
en bit fram i tiden troligen ocksi fiyttas) 
och under tiden som Arlanda slukar termi
naler s i stangs Norrkbping och delas upp 
p i Nassjo och Arsta. Och rest-Tomteboda 
fiyttas fbrstis ocksi t i l l Arsta. Norrland-
sterminalema, Sundsvall och Umei, fmns 
inte med i dagsliget, men tanken ar natur
ligtvis att i slutandan kimna flyga aven 
deras brev ti l l Arlanda for sortering. 

S i ser "masterplanen" ut, eller "konske-
kvensbeskrivningen", som det numera 
heter. 

Projektledningens argument 
fbr denna flyttkaruseli ar dels att det ar 
mbjligt, vilket det sjalvklart ar. Det mesta 
ar mbjligt idag. Dels att det med de sjun-

kande volymema inte racker med att skara 
kostnader med osthy vel; bulldozers miste 
ti l l och hela terminaler jimnas med mar-
ken. Att sedan den nya storterminalen ska 
placeras pa Arlanda motiveras dels med 
utrikes bnskemil, dels att man d i lattare 
kan flyga inrikesvolymer kors och tvirs 
over landet. 

Koncernstyrelsen 
Projektledningen har som sagt samma 
uppfattning nu som nar projektet startade 
fbr ungefar ett i r sedan. D i r biter inte 
nigra argument. Frigan ar dirfbr vad 
Posten Produktions chef och i slutandan 
VD och koncernstyrelsen tycker. Fbr 
deras skull fmns det alltsi anledning att 
annu en - sista? - ging upprepa argumen-
ten kring Arlanda. 

Arbetstagarkonsulten 
presenterade vid konferensen sina slutsat-

ser efter en dryg minads granskning av 
projektet. Han tycker s i har: 

"Sammanfattningsvis konstaterar vi att 

• Brevladepolicyn forhindrar ekonomiskt 
rationella losningar och innebar avsevdr-
da begrdnsningar vad gdller mojliga 
alternativ. 
• Aven mycket marginella dndringar av 
tomningstid resp. utdelningstid skulle ge 
mojlighet till vdsentliga kostnadsmins-
kningar inom befintlig struktur. Eftersom 
brevladepolicyn ligger fast har dessa 
alternativ emellertid inte provats tillrac
kligt 
• Utrikesposten kan hanteras pa andra 
stdllen an Arlanda aven om det ar fdrdel 
att ha denna verksamhet fdrlagd i nara 
anslutning till en internationellflygplats. 
• Fragan om Jdrnvdgsanslutningens 
betydelse samt mojliga losningar och dess 

OmregleringsEuropa 

dsterrikiska Posten saljs 
till Deutsche Post? 
• 1 propagandan sagsju liberalisering-
en av postmarknaden - eller avreglering-
en eller vad det nu marknadsfbrs som -
innebara fler aktbrer p i marknaden och 
darfbr bkad konkurrens. 1 teorin alltsi. 

I praktiken kommer omregleringspoli-
tiken t i l l slut att resultera i ett ffital stora 
monopolistiska aktbrer. V i ser redan 
denna utveckling inom exempelvis 
energimarknaden. Samma sak i r p i 
ging p i postmarknaden, som redan ti l l 
vissa delar beharskas av nigra f i inter-
nationella janar som UPS, Fedex, DHL, 
Deutsche Post. 

Deutsche Post koper... 
Under 2002 fbrdes fbrhandl ingar mellan 
bsterrikiska staten och Deutsche Post 
(DPWN); saken gillde en fbrsaljning av 
75 procent av bsterrikiska Posten ti l l 
DPWN. Affiren blev inte av den bar 
gingen, men fortsattning lar fblja. Den 
19 januari i i r upprepades ryktena i en 

bsterrikisk tidning och fbrsaljningen 
uppgavs vara lingt gingen, aven om 
inga kontrakt annu skrivits. 
Fbr ett i r sedan fbrdes - det har nyligen 

blivit officiellt bekraftat - fbrhandlingar 
om ett samgiende mellan Royal Mail 
och TPG. 

... aven Danmark? 
Enligt pressuppgifter har det likasi fbrts 
fbrhandlingar mellan danska staten och 
Deutsche Post. DPWN skulle vara in-
tresserade av att kbpa de 25 procent av 
danska Posten som regeringen nyligen 
beslutade att sSlja ut i en forsta omging. 
Aven andra spekulanter har hbrt av sig 
for att f i kbpa den fjardedel av Post 
Danmark som til l en bbrjan i r tUl salu. 
Det danska bolaget DSV A/S ser syner-
gieffekter med sina logistik- och tran-
sportdivisioner(som arbetar under varu-
market DFDS). 

Jan Ahman 
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effekter behover klarlaggas. 
• Vid en sammanvdgning av de olika 

faktorer som car vid handen, och under 
forutsdttning att man accepterar de forut-
sdttningar som ar gtvna vad gdller framst 
brevladepolicyn och overnattbefordran, 
fdrefaller det rimligt att forldgga en ter
minal pa Arlanda. 
• Posten bor dock i forsta hand valja 
alternattvet "Arlanda light med utbygg-
nadsmdjlighet" som ger mojlighet till 
utbyggnad senare. Skdlet till det dr fram-

fdrallt osdkerhet om framtiden ndr det 
gdller t.ex. utrikespost och politiska 
beslut. 
• Samverkansformerna inom Posten 
behover, aven om ambitionerna varit 
goda i detta fall, utvecklas." 

Han fbrordar alltsi att Arlanda light med 
tillbyggnadsmbjligheter genomfbrs. 

Det ar samma uppfattning som de tre 
fackliga organisationema enats om och 
presenterade som sitt fbrslag vid konfe
rensen. 

Vara argument 
• Det mesta ar idag mbjligt - men innebar 
det att man miste och att det i r fbmuftigt 
att gbra allt som ar mbjligt? 
• Regionalpolitiken existerar inte i pro
jektledningens tankevirld. Det finns ett 
egenintresse i att aven Posten s i lingt 
mbjligt stravar efter ett "rundare Sverige" 
ocksi n i r det galler brevsortering. Allting 
ska inte koncentteras ti l l storstadema. 
Som statligt bolag har Posten ett regional-
politiskt ansvar. I sista hand kan det t.o.m. 
vara rimligt att krava av agaren att betala 
om det - vilket annu inte ar fallet - skulle 
bli dyrare att behilla sortering p i fler 
stallen i landet an vad projektledningen 
bnskar sig. 
• Fler terminaler innebar ocksi en sikrare 
kvalitet. Firre terminaler innebar en stbrre 
sirbarhet. 
• Projektet tar ingen hansyn t i l l komman
de beslut om maskinell finstalkiing. Ge
nomfbrs detta kan det komma att piverka 
terminalnatet. 
• Man tar sig inte heller tid att invanta 
andra projekt/frigestallningar som i r 
olbsta. Hur ska man egentligen ha det 
med "rest-Tomteboda". Ska Tomteboda 
bli en renodlad klump-buntterminal och 
Arsta ta hand om alia brev? 1 och med 
pakets satsning p i Segeltorp s i frigbrs 
stora ytor p i plan 2 i Tomteboda. Vad ska 
de anvandas till? Nar blir uttedandet om 
gruppreklamens framtid i Stockholm och 

aven p i andra h i l l i landet klar? Piverkar 
inte det natet? De nya maskinprojekten -
nar blir de fSrdiga och hur piverkar de 
natet? Det i r minga boUar i luften, men 
den enda som man vi l l ta ner i r den som 
det stir Arlanda Large p i ! 
• Det fmns ingen jamvigsanslutning t i l l 
Arlanda, och det kommer inte heller att 
bli nigon inom den tid som kalkylen 
stracker sig. Jamvagsanslutning var en av 
fbrutsattningama fbr projektet, nu har 
man skrotat den. 
• Projektet valjer att satsa p i f i (fyra?) 
stora terminaler istallet fbr nigot fler och 
mindre enheter. Enligt v i r erfarenhet (och 
Brevnatets egna siffror) i r de mindre 
terminalema minst lika effektiva som de 
stora. 
• Personalkonsekvensema ar ett vaxel-
mynt i projektet. Tusentals anstallda 
tvingas in i en flyttkaruseli och minga 
kommer att sigas upp. Jobben fiyttas t i l l 
Stockhohn, av alia stallen. 
• Sakerheten ar och kommer alltmer att 
bli ett bekymmer p i Arlanda. Fbrutom de 
bkade ingreppen i den personliga integri-
teten som bkad bvervakning leder t i l l 
kommer det ocksi att fordyra en anligg-
ning p i Arlanda. Sakerhetsutrustning-
en/rutinema kommer att kosta mer dar an 
i befmtliga/altemativa lokaler. 
• Projektet pistir att man inte kan spara 
tillrackligt p i nuvarande terminaler utan 
att de miste liggas ner. Vi havdar motsat-
sen. Det fmns fortfarande fallhbjd och det 
gir lika bra att minska kostnadema i takt 
med sjunkande volymer inom nuvarande 
nat som med ett Arlanda Large. 

Kalkylen 
Alia andra argument t i l l trots s i ar det i 
sista hand kalkylen som avgbr. Det ar den 
som koncernstyrelsen kommer att ta stall-
ning ti l l om Bertil Nilsson framhardar och 
fbr projektledningens fbrslag dit. 

Vi har inte sett kalkylen annu, men det 
skulle fbrvina oss mycket om man kan 
rakna hem annat i n smipengar: 
• Brevnatet ar redan idag mycket kost-
nadsmedvetet och effektivt, det fmns inga 
stora svarta h i l att hamta upp pengar ur. 
• Hyreskostnadema ar avsevart hbgre p i 
Arlanda i n i de terminaler som ska stang-
as. 
• Kostnadema fbr att minska personals-
tyrkan blir hbgre om man stanger ett antal 
terminaler, jamfbrt med om man anpassar 
lokalt. Futtirum ar inte gratis, vilket en del 
tycks tro. 
• Arbetstagarkonsulten har vid flera 

tillfMUen pipekat att man bbr se proportio-
nema i de bvervaganden man gbr i projekt 
av deima typ. Det miste ocksi gilla kal
kylen. Gbr man en besparing p i l i t siga 
40 miljoner per i r , s i blir det 400 miljo-
ner p i tio i r . Det i r inte diligt. Men det ar 
lika f-t bara knappt 1 (en) procent av 
Brevnatets omsatttiing. En procent ar 
ocksi pengar, men marginalen fbr en 
fehakning ar liten. Den uppnidda vinsten 
- om det bverhuvud taget gir att rakna 
hem nigon! - ska ocksi stallas i relation 
ti l l de skador man staller t i l l med, fbr att 
uppni den. 

Vi ser, som sagt, med spiiming fram emot 
att f i studera kalkylen! 

Fortsattning foljer 
• Vid Arlandaprojektets samverkans-
grupps mbte den 6 februari redovisades de 
bida sidomas fbrslag: arbetsgivaren ^ ' 
reslir Large och de fackliga organisatio
nema Light. Frigan kommer nu att be
handlas p i nista n iv i , i Produktions sam
verkansgrupp. Nar det i r firdigbehandlat 
dar iterfbrs det t i l l Arlandasam fbr ge-
nomfbrande av det fattade beslutet. 
• Produktions ledning tt-affar VD Bbrge 
Osterholm den 19 februari fbr att redovisa 
sitt fbrslag infbr honom. "Eventuellt pre-
senteras bida fbrslagen", sade Bertil Nils-
son vid sitt gastspel p i konferensen. 

Produktions ledning vill naturligtvis f i 
ett beslut s i fort som mbjligt, eftersom 
deras ursprungliga planer innebar bygg-
start 1 april i i r s i att terminalen kan sti 
klar viren 2005. S i snabbt kommer ^ 
dock knappast att g i , eftersom areniP 
inte kommer att tas upp vid koncemstyrel-
sens sammantrade i mars. Nasta koncem-
styrelsembte hills i slutet av maj. 

Fortsattning foljer ^ 
Oavsett hur det t i l l slut blir med Arlanda 
s i kommer projektproffsen p i Ekelund-
svagen att kasta sig bver nya offer. Bland 
annat ar man sugna p i att fortsatta med 
Nateffekters fbrslag om koncentterad 
ekonomibrevssortering. Norrkbping ska 
bort, s i fort som mbjligt. Och nar man 
bbrjat bygga Arlanda - och darmed list 
upp sig - kommer man att ta itu med 
"Plattform Stockholm", etc... 

Det ar ungefSr som rapportema frin 
Vastbanken: Intet nytt. BuUdozrama 
fortsatter att riva och missnbjet vaxer. 

Jan Ahman 
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Fortidspension byter namn 

Pensionsnyheter Tomtebodaroster 
Namn: Clara Vrtany 
I Posten sedan: 
1987, bOrjadepS 
Kistais avgdende 
och fdljde med till 
Tomteboda nar den 
flyttades in. Sista 
tiden pS KSM-enhe-
ten. 
Aktuell som: En av 
dem som (frivilligt) 
omplacerats till 
sackdepSn i Vast
berga. 
Dessforinnan: Ar 
armenier frSn Iran. 
TilihOrde den minori-
tet pa 500.000 ar
menier som lever i 
Iran. Kom till Sveri
ge 1987. 

Hur t r ivsdu I vastberga? 
~ Jag trivs verkligen bra! Personalen harute kommer 
bra Overens, vi lyssnar till och tar hansyn till varandra. 
Om man inte mSr sS bra en dag sS fSr man hanga 
litet. Alia f i r lara sig allt arbete, t.ex. sS hjaiper vi till 
med kvalitetsarbetet gentemot IKAB. Och sackjobbet 
ar inte bara tompSsar, bland annat sS bestailer vi 
plats i flygen for utrikessackama. 
~ Vi har en bra chef som lyssnar p i personalen och 
ger en chans att prova p i andra jobb, sjalv ska jag 
borja ova p i gruppreklamcentralen i nasta vecka. 
~ P i Tomteboda var det di l iga mOjIigheter till utvec
kling. Hade man isikter om fOrbattringar dar, till ex
empel i arbetsmiljon, s i var det ingen som lyssnade 
och f i som ville engagera sig. Har g i r det fram battre 
till gruppledaren och chefen. F6r mig ar det ocks i 
forsta g ingen som jag arbetar i en mindre grupp, det 
ar positivt. Och det ar roligt att prova andra saker, jag 
ar glad att jag vigade sOka mig hit. 

S i du vill inte tillbaka till Tomteboda? 
~ ABSOLUT INTE! (ett stort skratt). Ingen tror p i oss 
nar vi sager att vi trivs har, men s i i r det! 

Kommentar till Irakkrisen? 
- Kriget ar mot Saddam, men det ar folket som drab-
bas. Krig ar absolut sista alternativet, om man inte 
kan komma Overens. 

Jan Ahman 

• Frin nyiret sker nigra f6r-
andringar i v i r t tjanstepen-
sionsavtal, ITP-P. 

• Fr.o.m. 2003 anvinds som 
regel inkomstbasbeloppet istal
let for det forhojda prisbasbe-
loppet i pensionsavtalet. Efter
som inkomstbasbeloppet f.n. ar 
hdgre an det fbrhojda prisbas-
beloppet (40 900 respektive 
39 400 kr) innebar det, s i som 
avtalet i r utformat, att exem
pelvis delpensionen hojs med 
nigra tior. Diremot sanks den 
vanliga tjanstepensionen fr in 
65 i r nigot fbr inkomster bver 
7,5 basbelopp (=ca 25 500 
kr/min). 

Dyrare familjeskydd 
• Kostnaden for familjeskyd-
det fbrdubblas vid irsskiftet, 
fi-in 20 kr/min till 40 kr/min 
fbr enkelt basbelopp. Familjes-
kyddet iimebir att de efterle-
vande, om jag avlider innan 
jag gir i pension, under fern i r 
f i r ut ett eller t v i fbrhojda 
prisbasbelopp (39 400 kr). Pre-
mien fbr familjeskyddet, lik-
som iterbetalningsskyddet, 
dras fi-in de 2 procent av min 
pensionsmedfbrande Ibn som 
arbetsgivaren varje i r betalar 
in till min kompletterande 
tjanstepension, ITPK-P. 

Ny forvai tare 
• Man far sjalv valja fbrvaltare av 
den kompletterande tjanstepensio
nen, ITPK-P. Man bestammer 
ocksi sjalv om man vill ha iterbe-
talningsskyd och/eller familjes
kydd samt storleken p i familjes
kyddet (ett eller tva fCrhojda pris
basbelopp). Vill man gora and-
ringar i dessa val ska man fr.o.m. 
i ir anmala detta till ett nytt bolag, 
Summa Information AB. 

Battre for delt ldare 
• Redan fbrra iret andrades reg-
lema for att bli ansluten till pen-
sionsplanen fbr deltidare och tids-
begransat anstallda. De nya regler-
na - tillkomna med anledning av 
ett EU-direktiv om deltidares och 

visstidsanstaildas rattigheter -
innebar att man blir ansluten om 
man har minst 20 procents anstail-
ning. For tidsbegransat anstallda 
galler nu att arbetsgivaren borjar 
betala in premie nar man varit 
anstalld i minst tre minader. Har 
man det, och fortsatter att vara 
anstalld, betalar arbetsgivaren 
aven en retroaktiv premie for det 
fbrsta tre minadema. 

Hangavtal 
• Virt pensionsavtal, ITP-P ar ett 
hangavtal till PTK:s avtal. PTK 
fbrhandlar med arbetsgivama om 
att gora om ITP-P frin en for-
mansbestamd pension (man ar 
garanterad 10 procent av sin slut-
Ion, enkelt uttryckt) till en premie-
bestamd pension, vilket innebar 
att min tjanstepension belt blir 
beroende av hur avkasmingen pi 
de premier som arbetsgivaren be
talar in utvecklas. Gir borsen bra, 
kan det bli mer an 10 procent i 
pension, gir den diligt kan det bli 
mindre. 
Idag ar det enbart den komplette

rande tjanstepensionen, ITPK-P 
som ar premiebestamd. Blir det ett 
nytt avtal si blir hela min tjanste
pension beroende av hur de avsat-
ta pengama forrantar sig. PTK 
tycks i fbrhandlingama ha accep-
terat denna grundlaggande forand-
ring, daremot ar man inte overens 
om hur stor premie arbetsgivaren 
ska betala in. Forhandlingama 
fortsatter den 14 februari 2003. 

"SJukersattning" 
• Frin nyiret sker ocksi en del 
fbrandringar i det allmanna pen-
sionssystemet. Fortidspension och 
sjukbidrag ersatts av aktivitetser-
sattning och sjukersattning. Sjuk-
bidraget blir (tidsbegransad) akti-
vitetsersattning for dem som ar 
mellan 19 och 29 ir och darefter 
tillfallig sjukersattning. Fortid-
spensionen byter namn till fast 
sjukersattning och beviljas bara 
for dem som fyllt 30 ar. For den 
som ar anstalld i Posten och hit-
tills haft sjukbidrag/fbnidspension 
och samtidigt sjukpension fran 
Posten enligt ITP-P-avtalet har 
fatt bida ersattningama utbetalade 
frin SPV (Statens Pensionverk i 
Sundsvall). Fran nyiret fir man 

sin aktivitetsersattning / sjukere-
sattaing utbetald frin Forsakring-
skassan och enbart sjukpensionen 
frin Posten frin SPV. 

Jan Ahman 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida 
finns utfdrligare information vart 
pensionsavtal. 
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Premiehojningar och forsamrade villkor 

Medlemsf orsakringarna ar 2003 
• De ekande ISngtidssjuks-
krivningama och de sjunkande 
aktiekursema slir nu aven mot 
de fackliga fftrsakringama. 
Aven sjukfbrsakringens andra-
de regler for sjukbidrag och 
fortidspension tvingar fram 
vissa andringar. FramfSr allt ar 
det sjukkapitalet i GF 15000 
som piverkas. Sjukkapitalet 
innebar att man kan fS ett eng-
ingsbelopp p i ca 11.500 kr om 
man varit "arbetsoformogen" i 
minst 1,5 i r (sjukkapital 1) och 
ytterligare ett hOgre belopp p i 
som mest 115.000 kr efter 2,5 
irs "arbetsofbrmiga", som det 
heter i villkoren (sjukkapital 
2). Infbr 2003 hbjs nu premien 
kraftigt fbr gruppliv med sjuk
kapital i GF 15000. Samtidigt 
infbrs en mbjlighet att valja 
bort sjukkapital I och enbart 
behilla sjukkapital 2. 1 s i fall 
blir premiehbjningen nigot 
lagre. 

Aven i olycksfallsfbrsakring-
en (TFF) gbrs vissa fbrsam-
ringar. Kraven fbr ersattning 
fbr invaliditet skarps nigot. 
Rehabilitetsersattningen sinks 
frin 3 procent av basbeloppet 
ti l l 2,5 procent (=965 kr). 

Premiehojningar 
Premien fbr gruppliv med 
sjukkapital hbjs med 15:00 
kr/min fbr den som nbjer sig 
med enbart sjukkapital 2 och 
med 33 kr/min fbr den som 
vil l behilla bide sjukkapital 1 
och 2. Beloppen framgir av 
tabellen. 

Olycksfallsfbrsakringens 
(TFF) premie hbjs med 50 
bre/minad. 

Medlemsbam hbjs med 4 
kr/min. 

Premiema i hemfbrsikringen 
hbjs med 2- 5 kr/min och lig
ger nu p i mellan 49 och 126 
kr/minad beroende p i var man 

FORSAKRING Premie/ 
miin 
2002 

Premie/ 
m4n 
2003 

G F 15000 
Gruppliv med sjukkapital 1 & 2 
Medlem 
Medfbrsakrad 

58,00 
58,00 

91:00 
91:00 

Gruppliv med enbart 
sjukkapital 2 
Medlem 
Medfbrsakrad 
Pensionar 
Pensionar, medfbrsakrad 

58:00 
58:00 
17,00 
17,00 

73:00 
73:00 
17:50 
17:50 

Trygghetsfdrsakring fritidsskador 
Medlem 
Medfbrsakrad 
Pensionar 
Pensionar, medfbrsakrad 

22,00 
30,50 
8,00 
19,00 

22:50 
31:00 
8:00 
19:00 

MEDLEMSBARN 
Per bam 40,00 44:00 

HEMFORSAKRINGEN 
Premien varierar kraffigt beroen
de pa var jag bor. Se hemsidan! ca 50,00 

-120,00 
ca 50:00 
-120:00 

bor i lanet. 

dverforsakrad? 
Det talas mycket om risken fbr 
att man ar underfbrsakrad. Den 
risken ska inte underskattas, 
t i l l exempel nar det galler hem-
fbrsakringen. Saknar man 
hemfbrsikring kan det bli en 
bide dyr och sorglig historia 
om det hinder nigot. Det gal
ler inte bara vid brand och 
stbid utan ocksi om du skulle 
drulla t i l l det och skada nigon 
annan minniska eller hennes 
egendom. Hemfbrsakringen 
kan ocksi ge ersitming om du 
sjalv skulle rika ut fbr ett 
bverfall. Glbm inte att du som 
bor i bostadsratt ocksi ska 
teckna ett bostadsrittstillagg. 

Samtidigt ska man vara klar 
bver att hemfbrsakringen gal
ler fbr alia familj emedlemmar 
som dr mantalsskrivna pa 
samma adress. Kolla darfbr att 
inte bide du och din ma-
ke/maka/sambo och kanske 
ocksi nigot vuxet bam, alia 
sitter och betalar p i varsin 
hemfbrsikring. Det i r bort-
kastade pengar! 

Och om du ska ut och resa: 
kolla fbrst reseskyddet som 
ingir i hemfbrsakringen, in
nan du betalar fbr en sarskild 
resefbrsakring! 

Crupplivet 
Minga har tecknat den grupp-
livsfbrsakring som ingir i GF 
15000. 
Man bbr i det sammanhanget 

ocksi kanna ti l l att man som 
anstalld i Posten redan har en 
grupplivsfbrsakring, vilken 
ger de efterlevande som mest 
narmare 300.000 kronor. Den 
grupplivsfbrsakring som fack-
et och Folksam erbjuder 
(dddsfallskapitalet i GF 
15000) utfaller med som mest 
ca 115.000 kronor utbver den 
fbrsakring som s i att siga ing
i r i anstallningen (men som 

regleras genom ett avtal med 
facket). 
Huruvida man behbver denna 

extrafbrsakring eller ej, avgbrs 
av den egna familjesituationen. 
Har man familj och bam och 
kanske ocksi hus och/eller 
sommarstalle etc, fmns det all 
anledning att noga se over fa-
miljens hela efterlevande-
skydd. Det galler inte b^^ 
grupplivsfbrsakringaraa utaii 
ocksi exempelvis efterlevan-
deskyddet i premie- och avtal-
spensionen och ev. egna pen-
sionsfbrsakringar. 

Om man daremot saknar fa
milj och kanske inte ens har 
nigon som i r arvsberattigad 
kan det tyckas vara bortkastade 
pengar att sitta och betala fbr 
fackets grupplivsfbrsakring. 
Det ar det ocksi - vad ddds

fallskapitalet bett-affar. Men 
samtidigt bbr man komma ihig 
att grupplivet i GF 15000 ock
s i innehiller det sjukkapital 
som ger ersitming om man blir 
lingvarigt sjuk och inte kan 
arbeta. 1 den grupplivsfbrsak
ring man har i anstallningen 
fmns inget sjukkapital. 

r 
"Foiksampremie" 
P i Ibnebeskedet redovisas fbr-
sakringspremiema i klump 
("Foiksampremie"), vilket gbr 
det svirt att veta vilka fbrsS* 
ringar man egentligen betalar 
fbr. Varje medlem som tecknat 
nigon eller nigra av de kollek-
tiva fbrsakringama fir emeller
tid ett fbrsakringsbesked hems-
kickat vid irsskiftet. Spara fbr-
sakringsbeskedet! Med hjalp 
av detta och uppgiftema nedan 
kan du kontt-ollera att beloppet 
p i ditt Ibnebesked stammer 
med avgiftema fbr de fbrsak-
ringar du vil l ha - och tror dig 
betala fbr. 

Fragor? 
Om du har frigor kring de oli
ka fbrsakringama kontakta din 
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Facktuellt -
ledande 

postfacklig 
tidning 

• '-^ 

egen sektion! Tomteboda- och 
Arstaklubbama, tel 781 76 14 
respektive 781 56 07, kan ock
s i svara p i frigor, liksom av-
delningen, tel 454 84 01. Man 
kan ocksi ringa direkt t i l l nir-
maste Folksamkontor. 

Ytterligare skriftlig informa
tion om fbrsakringama ges i 
den fUUstandiga villkorsbro-
schyr som fmns tillganglig p i 

Folksams hemsida (www.folk-
sam.se) samt i det hafte som 
Tomtebodaklubben skickar ut 
t i l l sektionema vid irsskiftet. 
Denna lathund finns aven till-
ganglig p i Tomtebodaklub
bens hemsida p i Internet. I 
nista nummer av Facktuellt 
publiceras en utfbrligare infor
mation om vira forsikringar. 

/jA 

Volymutvecklingen 2002 
• 1 tabellen redovisas sorterade voly
mer (dvs. volymer som hanteras i vira 
terminaler) januari - december 2002 
(exkl. posttidningar och varde) j imfbrt 
med samma period 2001. Nedgingen 
fortsatte hela iret och slutade p i - 4,2 
procent fbruppsamlingen (A+B) och 3,4 
procent i spridningen. Variationema i r 
stora mellan terminalema. Tomteboda ar 
en stor forlorare, medan Arsta klarade 
sig undan med blotta fbrskrackelsen i 
uppsamlingen; spridningen daremot fbll 
med nastan 9 procent. 

Dessvarre fortsatter nedgingen iven i 
ir . Uppsamlingen (A+B) sjonk med 7,4 

procent i hela natet i januari jamfbrt med 
2002. Tomteboda rasade med 17,8 pro-
cent medan Arsta stannade p i -1 procent 
(A-posten t.o.m. bkade nigot p i Arsta). 
Aven om man tar hansyn till att januari i 
i r hade en arbetsdag mindre an fbrra iret 
s i ar det orovackande siffror. Spridning
en minskade med 7,9 procent (A+B) i 
genomsnitt fbr alia terminaler, Tomtebo
da med 11,7 och Arsta med 10,2 procent. 

inlamnade litet battre 
Tack och lov (fbr Postens ekonomi) 
klarade sig inlimnade volymer (sidant 
som g i r fbrbi sorteringen p i terminaler-

na) litet battre. Inlamnad A- och B-post 
(men exkl. posttidningar) stalld direkt till 
spridning/utdelning t.o.m. bkade med 
13,5 procent. Sammantaget fbr inlamning 
och uppsamling inklusive posttidningar 
och varde blev det ett minus p i 3,4 pro-
cent under januari. Om hansyn tas t i l l 
antalet arbetsdagar kan det betyda ett 
resultat kring noil procents fbrandring. 

Vilket ar bra fbr ekonomin i hela kon-
cemen - men inte hjaiper upp situationen 
p i terminalema i alhnanhet och Tomte
boda i syimerhet. Hos oss blir det ett 
fortsatt minus hur f-n man an raknar! 

Jan Ahman 

Vol /mutveckling sorterade volymer 2002, jamfort med 2001 
Terminal UppsamI A UppsamI B UppsamI A+B Spridn A Spridn B Spridn A+B "ALLri) 

Alvesta -6,9 +15,2 -0,1 -3,3 + 2,5 -1,0 -1,8 

Gdteborg -5,5 -2,8 -4,6 -3,4 -2,4 -3,1 -5,1 

Karlstad -21,9 -15,9 -21,0 -5,3 + 0,6 -2,9 -18,8 

MalmO -8,0 -3,6 -6.6 -5,8 -0,3 -3.8 -0,4 

Norrkeping -4,5 -7,0 -5,2 -5,4 + 1,9 -2,4 -7,2 

Nassjd -5,1 -5,3 -2,6 -1,3 -0,5 -0,9 -4.3 

Tomteboda -12,3 -4,9 -9,3 •4,1 -4,3 -4,2 •10,2 

Arsta -1,1 *3,7 + 0.8 -9,5 -7.0 -B.8 *1,8 

Sundsvall -2,5 + 9,0 + 0,5 -4,5 0,0 -2,7 -0,7 

Umei - 13,2 -12,3 - 13,0 -6,3 -0,2 -3,8 -6,1 

Uppsala - 18,0 -2,4 - 14,4 -5,8 + 10,4 + 0,4 -14,2 

vasteris -2,8 -0,3 + 1,8 -3,3 + 0,5 -1,8 -1,1 

Arlanda utr -4,8 - -4,6 - - - -4,6 

Hela Brevnatet -6,4 + 0,2 -4.2 -5,3 -0,2 -3,4 -3,6 

1) "ALLT = Uppsamlingssorterad /4+S, Inlamnad A+B direkt till spridning/utdelning inklusive varde och posttidningar 
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Test av verktyg for bemanningsplanering i Tba och Arsta 

Konsten att ata kakan och 
ha den kvar 
• Under det senaste decenniet har 
Postens personal skurits ned med nas
tan haiften Postvolymerna har 
visserligen ocksi sjunkit nigot under 
de allra senaste iren, och vissa verk-
samheter har avyttrats, eller skurits 
ned, s^som Postgirot och Kassaverk-
samheten, men totalt sett bar 3ndi 
den mangd arbete som varje anstalld 
ska producera okat avsevSrt. 

I takt med att personalen inom Produktion 
och Servicenit har skurits ned, har kraven 
pi en anpassning av administrationen 
ekat. Posten har nu en milsittning att 
skira ned administrationen med 25% - det 
s.k. E25-projektet. En av de viktigaste 
delama av E25-projektet har utgjorts av 
projektet "Fdrenklad administration i 
Posten" {FAP) som limnade sin slutrap-
port 1 juni 2001.1 FAP ingir utvirdering 
av verktyg fttr bemanningshantering inom 
olika delar av Posten, bl.a. Postikeriet, 
Servicenitet och Posten Produktion. 1 
Kassanatet har man sedan minga i r i 
skarp drift anvint bemanningssystemet 
"Time Care". Orsaken t i l l , att man vill 
utvirdera dessa verktyg inom FAP, ar 
bl.a. att man raknar med att infbra affirs-
systemet SAP i hela Posten med stiirt 
under 2003, och att man vi l l att alia data-
system ska passa ihop med SAP. Det 
innebar bl.a. att man raknar med att byta 
ut nuvarande lonerapporteringssystem 
"PULS" med borjan 2003. Man raknar 
med att gora avsevarda besparingar inom 
administradonen, bl.a. genom att data bara 
behover matas i en enda ging i systemet, 
och sedan ar itkomliga fr in alia delar av 
systemet. 

Besched 
Under 2001 bestallde Posten en invente-
ring av lampliga system p i marknaden, 
vilket ledde t i l l att t v i system valdes ut for 
ett forsta test, namligen "Medvind" och 
"Besched". Detta fbrsta test genomfbrdes 
hbsten 2001 vid fyra enheter inom Posten 
Produktion: Mahnb, Nassjo; Uppsala och 
Tomteboda Foretagsposten. Detta fbrsta 
test ledde t i l l , att Posten valde att fortsatta 

utvarderingen av "Besched". Under 2003 
sker ett grundligare test av "Besched", den 
har gingen vid Postterminalema i Sund
svall, Arsta DIL, Tomteboda KSM och 
Tomteboda Kund. Ledningen vid 
Tomteboda-terminalen har iven beslutat, 
att fbrsbka infbra "Besched" i skarp drift 
inom stbrre delen av Brevterminalen 
fr.o.m. hbsten 2003. 

Kund och KSM 
Vid Tomteboda Kund och Tomteboda 
KSM. kommer all personal att arbeta med 

ett schema i Besched fr.o.m. 1 april 2003, 
medan Arsta DIL ligger en minad tidigare 
i genomfbrandet Fbr att aUt ska fungera 
miste man bbrja ligga in sina scheman 
fr.o.m. 1 mars 2003. Man utfbr testen p i 
nigot olika satt vid de olika enhetema, 
vilket bbr vara en fbrdel, eftersom man d i 
testar olika mbjligheter i systemet. ^ \ 

Varfbr har d i SEKO lokalt valt att arbeta 
aktivt, fbr att f i genomfbra ett test vid 
vira terminaler? SEKO har j u lange hav-
dat att, administrationen miste ta en stbr 

Liten hjalp att hamta 
hos minlstern, del 2. 
• Klubbordtbrandena pa brevterminalema 
skickade i november ett brev till berorda 
riksdagsman och informerade dem om Pos
ten Produktions planer p i att iSgga ner alia 
brevterminaler fbrutom MalmO, Gbteborg, 
Arsta och Arlanda. Brevet har fitt det goda 
med sig att flera riksdagsman frin olika 
partier engagerat sig i frigan, bl.a. genom att 
taupp saken i riksdagen. Facktuellt berattade 
i julnumret om Lennart Beijers debatt med 
naringsministern, dar Beijer bl.a. tog upp 
Arladafrigan. 

Ny f raga 
Den 11 december stailde riksdagsman Gun-
nar Nordmark (fp) en friga i riksdagen till 
niringsminister Pagrotsky angiende statligt 
agda fbretags regionalpolitiska ansvar. 

~ "A\ser ministern att vidta nagra atgdr-
der for att statligt agda foretag slui driva en 
verksamhet sd att det i hela landet uppratt-
halls en rimlig niva pa infrastrukturen? " , 
frigade Nordmark mot bakgrund av Posten 
Produktions (master)planer p i att ligga ner 
terminalema i Alvesta och Nassjb. 

~ "Jag ser positivt pa att de statligt agda 
foretagen finns representerade i hela lan
det", svarade Pagrotsky den 18:e i samma 
minad, och fortsatte: "Det or av vikt att 
foretag med statligt dgande, inom ramen for 
respektivefbretags marknadsforutsdttningar, 
aven beaktar verksamhetens betydelse ur ett 
regionalt perspektiv." 

inte riktigt ilka bra. Eller? 
Si lingt lat det ju riktigt bra. Men si kom 
slutklammen: 
- "Flertalet av de statligt agdaforetagen dr 

dock konkurrensutsatta och arbetar pa 
marknadsmdssiga villkor. Detta innebar att 
regeringen inte bor aldgga dessa fbretag 
andra krav an de som gdller fbr deras kon-
kurrenter med privata dgare. Pa sikt skulle 
sadana aldgganden kunna urholka de statli
ga fbretagens konkurrensfbrmdga och i en 
fbrldngning riskera att arbetstillfdllen fbrs-
vinner. Min och regeringens uppfattning dr 
darfbr att dessa bolag maste agera utifran 
marknadsmdssiga bedbmningar. 

Jag ser inte idag nagot behov till att vidta 
ytterligare dtgarder for att de statligt agda 
bolagen ska leva upp till gdllande krav" 

Det lat ju inte riktigt lika bra. Eller? Vad 
betyder egentligen den dar sista meningen: 
"Jag ser inte idag nigot behov ...att vidta 
itgarder". Men kanske i morgon, nir beslutet 
om att lagga ner nigon - eller bida - Srai-
landsterminalema, blir verklighet?! Hoppet 
ar det sista som bvergcr en Arlandamotstin-
dare, si vi fir jobba p i det (som det heter 
numera); att det Sr si som ministems uttalan
de ska tolkas! 

Jan Ahman 

Brevet till riksdagsmannen liksom riksdagsman 
Lennart Beijers fraga till naringsministern publi-
cerades i julnumret av Facktuellt 
Pd klubbens hemsida fmns Idnkar till Nordmarks 
fraga och ministems svar 
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del av besparingama i personalen, och 
genom infSrande av ett enda afFarssystem 
i hela Posten, och ett enkelt webbaserat 
verktyg fbr bemanningsplanering, som 
delvis kan skbtas av personalen sjalv, 
fmns det nanirhgtvis ekonomiska vinster 
att gbra fbr Posten. 

Olika nivaer 
Men vad finns det annars fbr orsak? Det 
finns, som namndes ovan, olika nivier for 
hur man kan anvanda "Besched". Den 
som medfbr minsta fbrandringen jamfbrt 
med idag, innebar att man helt enkelt 
lagger in befintliga scheman i systemet, 
och i bvrigt fortsatter som idag. Det ar 
knappast kontroversiellt, men d i utnyttjar 
man inte heller systemets mbjligheter. 
Fbrmodligen valjer man att bbrja p i detta 
sitt i Tomteboda KSM. Vid Arsta DIL 
och Tomteboda Kund viljer man att gbra 
p i ett annat sitt. 

Man gbr fbrst grundliga berikningar av 
det verkliga bemanningsbehovet vid olika 
tidpunkter under dagen, vilket sedan 
jamfbrs med den tillging man har p i 
personal enligt befintligt schema. Perso
nalen f i r sedan, ca. en minad fbre sche-
maperiodens bbrjan, ligga in det schema 
de bnskar arbeta efter under schemaperio-
den (man har valt att bbrja med schema-
perioder som omfattar en minad, utom 
under sommaren som blir en enda tremi-
nadersperiod). Det fmns naturligtvis en 
hel del regler, fbr vilka tider man f i r 
bnska, och ti l l syvende och sidst, i r det, 
precis som idag, bemanningsbehovet som 
styr. Regelverket fbrhandlas, precis som 
dagens scheman, med facket. Nar all 
personal lagt in sina bnskemil, ska en 
schemagrupp med personal-representa
tion, se om de scheman som personalen 
har bnskat bverensstimmer med beman
ningsbehovet under olika tider p i dagen. 

Poangsattning 
Nar det uppstir betydande personalbrist 
eller bverskott vid vissa tider, ska sche-
magruppen informera berbrd personal om 
detta, och be dem fbrsbka komma bver-
ens, om nigon frivilligt kan byta sin bns-
kade arbetstid vid ett visst tillfalle mot en 
annan. De brister/bverskott som iterstir 
efter denna frivilliga jamkning, kan Ibsas 
p i olika sitt, vid Arsta DIL och Tomtebo
da Kund har man valt att under testperio-
den anvinda lottiiing. Har har man ocksi 
valt, att testa att styra personalen till ar-
betstider dir det idag ar brist p i personal. 

genom poingsattning av arbetstiden. Inga 
minuspoang delas ut, daremot pluspoang 
fbr arbetstider som bedbms som svira att 
bemanna, t.ex.eftermiddagsvakter. Poing-
en som delats ut, kan tas ut i form av 
arbetstidsfbrkortning. 

Inga minus, bara plus 
Hur kan d i detta g i ihop? Om man inte 
delar ut nigra minuspoang utan bara 
pluspoang, miste det ju innebara att vi 
fbrlorar ett antal arbetstimmar? Det i r 
naturligtvis riktigt, men i alia organisatio
ner, aven i sidana dir personalen upplever 
att de arbetar varje minut, finns det en del 
luft, beroende p i olika brister i organisa-
tionen. Med nuvarande volymutveckling 
vid Tomteboda, finns det idag grovt ut
tryckt for mycket personal under delar av 
fbrmiddagen och fbr lite under delar av 
eftermiddag och kv i l l - ett liknande reso-
nemang kan fbras nar det galler olika 
delar av minaden. Om man med dagens 
bemanningssystem ska fbrsbka anpassa 
personaltillgingen till behovet, innebar 
det fbrmodligen utdragna schemafbrhand-
lingar i hela huset, som antagligen slutar 
med att alia parter blir missnbjda. Om 
man med hjalp av ett datorstyrt beman
ningssystem kan ge personalen mbjlighet 
att, inom givna ramar, sjalva lagga sitt 
schema, och kanske dessutom mbjlig
het t i l l arbetstidsfbrkortning, kan det vara 
en mycket battre Ibsning. 

Packet inblandat 
Fbr att sammanfatta med ett exempel frin 
Tomteboda Kund, dir man har visst per-
sonalbverskott mitt p i dagen, medan man 
kan ha brist p i kvillen, s i kan man genom 
att dela ut poing fbr kvallsvakter, f i en 
del personal att frivilligt sbka dessa, och 
minskar p i s i vis personalbverskottet p i 
dagen och personalbristen p i kvallen, utan 
att behbva utbka personalen eller ta in 
bvertid, eller tvinga nigon att byta sche
ma. Eftersom facket i r inblandat i hela 
processen frin testprojektoch fbrhandling 
om regelverk, till schemagrupper, tas 
personalens intressen ti l l vara, s i att en 
rimlig del av besparingen itergir till 
personalen i form av arbetstidsfbrkort
ning. 

Janis Rubulis 

Janis Rubulis dr ordforande i Sektion Kund 
och ledamot av klubbstyrelsen. Han ing&r i 
den arbetsgrupp som arbetar med Besched pa 
Tomteboda. 

Tba-roster 

Namn: David Klelmert 
Aktuell som: Trafikledare pS Tom
teboda paket. 
I Posten sedan: VIsstidsanstdlid 
("skulle vilja bli fast, men kampar inte 
ftJr det') sedan 1,5 i r . Innan dess 
gymnasiet, det har ar fbrsta jobbet. 
Framtiden: Eventuellt studera, men 
har inte bestamt nagot. 
Bor: Hemma hos fbraidrarna p i Sb-
dermalm, flyttar snart till egen lagen-
het. 
Pi fritiden: Fotboll, Hammarby fbrs-
tas!! Spelade sjaiv tidigare, men har 
lagt av. 

Hur Ur det att arbeta pi Tomteboda 
paket? 
~ Jobbet kanns bra, det §r omvaxlan-
de och jag har en stor Inblick i vertt-
samheten. Som trafikledare ansvarar 
jag fbr alia avgangar, jag har kontakt 
med rangeraren pa utsidan och ska se 
till aft alia paket kommer i ratt skip 

Ndgot som ir mindre bra? 
- Arbetstidema, vi har bara kvail och 
natt att vaija mellan, dagjobben ar f i . 

Kommentar till Segeltorpsflytten? 
" Tveksam, men det ar 1,5 i r kvar och 
man vet inte vad som bander tills dess. 
Jag grubblar inte s i mycket bver det. 
Jag vet ju inte ens om jag fortfarande 
ar anstalld da eftersom jag har en 
tidsbegransad anstailning. 

Vad anser du om ett krig mot Irak? 
- Bide ja och nej. Det ar svirt att 
satta sig in i . 

Jan Ahman 

\
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Tba-roster Ordforandeskifte 

Slutord fran klumpen 
• Det ar dags for de sista orden, i alia 
fall i egenskap av ordforande i sek-
tionen, fran mig i den har fortraffliga 
publikationen. Forhoppningsvis gar 
det dock att aterkomma om man har 
nagot angelaget pa hjartat. KSM-en-
heten blir nu en egen sektion med en 
ny styrelse. Flode gar samman med 
Kund och bildar saledes en sektion 
tillsammans med dem p.g.a den orga-
nisationsforandring som skett. Det har 
varit tva ratt sa turbulenta ar som jag 
har haft fortroendet att vara ordforan
de. Det ar j u alUid fu l l fart i K S M i 
alia avseenden sa nog har man fatt 
veta att man lever al l t id , emellanat 
Och sa ska det j u vara. 

Ny kraft 
N u kanns det O K att lamna over klub-
ban t i l l en ny kraft. Helt nytt blir det 
val inte eftersom jag formodar att den 
och de som fortsatter t i l l stor del ar 
aktiva i dag. En ordforande gor j u 
ingen sektion sa j ag v i l l verkligen 
tacka de ovriga i styrelsen, Hannu, 
Josef, Marek, Gerardo, Nina och 
framfbr allt Monica. Utan hennes 
kunskaper och engagemang hade inte 
arbetet fungerat sa bra som det trots 
allt gjort Sen har forstas medlemmar-
na synpunkter pa hur den fackliga 
verksamheten bedrivits. Det far v i ta 
t i l l oss och ta emot saval ros som ris. 

Medlemsmoten 
Mycket kan naturligtvis goras battre. 
Framfbr allt tror j ag informations-
verksamheten t i l l medlemmama fran 
sektionsstyrelsen kan b l i frekventare 
och battre. Anda tror j a g inte alia 
medlemmar har klart for sig allt som 
faktiskt gors och utrattas via det fac
kliga arbetet. V i ar i hogsta grad med 
och paverkar var arbetsplats och verk
samhet. Saval i sektionen som i klub
ben. Vara medlemsmoten med t i l l -
horande buffe har i alia fal l varit upp-
skattade tror j a g m i g veta. Hur som 
heist, genom att lasa Facktuellt or-

dentligt, fran parm t i l l parm, far man 
veta och belyst i stort sett allt som ror 
var arbetsplats bar pa Tomteboda och 
aven Posten i stort. 

Fdrandringar 
V i star helt klart infbr fbrandringar. 
Men hur de kommer att se ut och hur 
de kommer att paverka oss vet v i j u 
inte riktigt an. Men inom de narmaste 
manadema borde laget klama. Det ar 
lite av slutspelsdramatik bver det 
hela. T i l l och med kvalplatsdramat i 
hockeyallsvenskan fbrbleknar. Dock 
bverskuggas j u allt i dessa tider av det 
mycket allvarliga varldslaget. 

Engagera oss 
Vara problem och var situation ar 
naturligtvis valdigt viktiga fbr oss. 
Men aven v i och var verksamhet pa-
verkas j u av vad som bander runt om 
i varlden. Ett av USA lett krig mot 
Irak med den katastrofala humanitara 
katastrof som kan b l i fbljden och de 
motkrafter och den turbulens det kan 
utlbsa utgbr ett skrammande perspek
tiv. Dock far man inte bl i modlbs. V i 
maste engagera oss och protestera 
efter basta fbrmiga var an vansinnet 
upptrader saval i smatt som stort. 

Arbetsgladje ska v i strava efter att 
ha. En bra stamning utan onbdig 
stress T i l l slut maste v i j u alia fraga 
oss om v i , med "stressprofessoms" 
Lennart Lewis ord, lever fbr att arbeta 
eller arbetar fbr att leva.. 

Siaffan Millner 

Staffan Millner ar avgdende ordforande i 
Sektion Klump/Fldde och ledamot i klubbsty
relsen. 

Namn: Islam Shalekul 
Aktuell som: Truckforare pa 
Tomteboda paket. 
I Posten sedan: 13 ar. Forst 
pa Klara och nu pa Tomtebo
da. Innan Posten pa LM Erics
son, kom till Sverige fran 
Bangladesh 1986. 
Bor: Akalla 
Familj: Ensamstaende 
Pa fritiden: Kompisar! 

Tba:s paket ska fiyttas till 
Segeltorp. Kommentar? 
~ Jag tror att det ar battre har. 
Tomteboda bra, jag trivs 
har. 

Racket, jobbar vi med ratt 
saker? 
~ Det ar bra, jag ar nojd med 
Tommy. Tycker att han jobbar 
med ratt saker. Och vl har en 
bra terminalchef. 

Lonen, ar den ocksa bra? 
- Sadar! 

Kommentar till Irakkrisen? 
~ Krig ar fel, inte alls bra! 

Jan Ahman 
\
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Sondagar 
till Arsta 
• Terminalchefen har lagt ett 
forslag s o m innebar att brev-
resningen pa sdA7c/agaf fiyttas 
t i l l Arsta. 

Forandringen beror 1 forsta 
hand organisationen pa IRM 
eftersom all brevresning och 
uppsamlingssorter ing av sma-
brev upphor pa sondagar. 
Aven Stora och Klumpen pa-
verkas en del , eftersom brev-
resningsvolymerna forsvinner 
aven for deras del. 

Daremot rors inte sorteringen 
av ankommande utrikes stora 
och inte heller ovr ig klumpsor-
ter ing. 

Omiaggningen ar permanent 
och ar tankt att genomforas 
redan i mars-apri l . . 

Arbetet pagar med att se over 
vilka scheman som maste fo-
randras. Mojlighet kommer att 
finnas for den som vi l l jobba 
pa Arsta pa sondagar. 

I uppgorelsen med Arsta ing-
kr ocksa'at t en s torkund - som 
flyttar t i l l soder om stan - stan-
nar pa Tomteboda. 

Samverkan har jus t pabdrjats 
och ar inte klar nar Facktuellt 
gar i t ryck. /JA 

Lonerevisionen pa Tomteboda 

17 400 kronor i 
normalldn 
• 2002 ars lonerevision avslutades i 
november och den nya lonen och det 
retroaktiva betalades ut pa december-
lonen. Avtalet galler fran den 1 okto-
ber 2002. 

17 400kr i normalldn 
Klubben och sektionema lyckades i 
fbrhandlingama uppna de 17 400 kr i 
normallon och 400 kr generellt som 
klubben satt som mal. 

Medellbnema ligger nagot bver nor-
mallbnen och for sorterama hojdes 
den med drygt 500 kronor t i l l 
17 787kr/man. Medellbnen for lagle-
dare och specialister ligger ca 3 000 
kr hbgre. 

Jamlikhet 
Tomteboda ar troligen fortfarande 
riksledande i jamlika loner bland 
terminalema. Skillnaden bland sorte
rama uppgar efter arets lonerevision 
t i l l ca 60 kr/man - t i l l mannens fbrdel. 
Trots anstrangningar att halla kol l pa 
denna faktor under fbrhandlingama 
blev resultatet att skillnaden bkade 
med 20 kronor. 

Antal medl 
(alia) 

Medellon fore lonerev Medellon efter lonerev Forandring Antal medl 
(alia) Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare 

Tba Flode 56 17 547 17313 18 096 17 849 550 536 
Tba GSM 79 17 496 17 301 18 025 17 822 529 520 
Tba IRM 63 17 517 17210 18 031 17 721 514 511 
Tba KSM 75 17 393 17 224 17 928 17 758 535 534 
Tba Kund 32 17 650 17 581 18 164 18 105 514 524 
Tba SSM 159 17 300 17210 17 816 17 729 517 519 
Tba Underhall 17 20 359 20 953 594 
TOTAL Tba 504 17 626 17 264 18 137 17 787 531 523 

Antal 
Kv M 

Medellon fore 
Kv M 

Medellon efter 
Kv M 

Skillnad 
Fore Efter Forandr 

Sorterare 
Alia medlemmar 

145 277 
162 342 

17 238 17 278 
17 491 17 689 

17 748 17 808 
18 005 18 229 

- 40 - 60 
-198 -224 

-20 
-26 

SEKO-medlemmar. Exklusive timanstallda. Sorterare = G-210. Vastberga och Produktionsstod ingar i "TOTAL Tba" och "Alia 
medlemmar^ 

Att det finns en skillnad t i l l mannens 
fbrdel beror bl.a. pa att de f.d. lagleda-
re etc som aterfmns bland sorterama 
t i l l stbrre delen var man och darfbr 
snedvrider statistiken. Men det bbr 
inte fbrklara varfor skillnadema ateri-
gen okar. Kanske ar det sa, alia goda 
intentioner t i l l trots, att de dar extra 
50-100-150 kronoma som det i regel 
handlar om i den individuella delen av 
fbrhandlingama, gama rullar in i man
nens pott? I sa fall finns det anledning 
att skarpa vaksamheten ytterligare i 
hbstens revision! 

Avtalet Ibper pa tre ar och ar indelat i 
tre ettarsperioder. De tva fbrsta perio-
dema innehbll tre procent vardera att 
fbrhandla om. Nasta period borjar den 
1 oktober i hbst. Da ar det 2,9 procent 
som galler. 

Jan Ahman 
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Uttalande fran Klubb Tomteboda: 

Nej till krig mot Irak! 
• Samtidigt som propagandan fbr USA:s 
planerade erbvringskrig mot Iralc fortsat
ter bver iiela vSriden - inte minst i Sverige 
- fmns det gladjande nog en vaxande 
opposition mot icriget, inte minst i USA. 

Som exempel kan namnas att styrelsen 
fdT American Postal Workers Union (AP-
WU) - med sina 366.000 medlemmar 
USA:s stbrsta fackfbrening fbr postans-
tallda - den 14 januari antog ett uttalande 
dar man motsatter sig kriget. 

En lokal foretradare fbr APWU i Michi
gan, Minnesota, sager samtidigt s i har om 
kriget: 

~ "Vart landforbereds for krig mot Irak 
- ett krig som varken tjdnar postarbetarna 
eller den stora majoriteten av de ameri-
kanska folket. Kriget kommer inte att gora 
oss friare, det kommer inte att gora oss 
sdkrare, det kommer inte att forbdttra 
vara liv. Jag anser att arbetarrdrelsen ska 
saga ifrdn, hogt och tydligt, mot George 
Bush planer pa att invader a Irak" 

Han vamar sina fackliga koUegor fbr att 
"ga i somnen " i friga om hur Bush anvan
der h-akkriget fbr att s l i mot fackfbrening-
ama, och avslutar: 

~ "Bush vill privatisera Posten. Han 
bekdmpar fackforeningar i det har lan
det. .. Hans ekonomiska stimulansprogram 
efter den 11 September gov miljoner till 
rika bolags VD.ar och smulorna till det 
arbetande folket Bush ar en fiende till 
folket och en van till de allra rikaste. Sd 
varfor ska vi lita pa hans utrikespolitik?" 

Fiesta vapnen 
SEKO Klubb Brev Tomteboda instammer 
i denna kritik. Saddam Hussein ar en 
diktator som har mycket blod p i sina 
hander, men det krig som USA fbrbereder 
har mycket litet att gbra med terroristbe-
kampning, fbrstbrelse av massfbrintelse-
vapen och frihet i t Iraks folk. Vapenin-
spektbremas arbete i Irak och de andra 
stater som borde inspekteras och avrustas 
ska ske i FN:s regi och inte missbrukas av 
USA och andra stormakter. Inget land i 
varlden har under efterkrigstiden gjort sig 
skyldigt t i l l s i minga terrordid och ingen 
Stat fbrfogar bver s i minga fbrintelseva-
pen som USA. Det stbrsta bidraget fbr att 
f i ett slut p i terrorismen och skapa fred 
och frihet i virlden vore att USA bbrjar 

avrusta och slutar med sina angrepp p i 
andra stater. 

Tva sidor av samma mynt 
V i instammer ocksi nar v i ra amerikanska 
kamrater pivisar sambandet mellan det 
krig som planeras mot Irak och det "krig" 
som samtidigt fbrs mot USA:s arbetare 
och fackfbreningar. USA i r ledande i den 
omregleringspolitik som sveper bver 
varlden och bland annat har tillfogat den 
svenska Posten, smikundema och oss 
som jobbar dar, s i mycket skada. Omreg-
leringspolitiken och krigspolitiken i r t v i 
sidor av samma mynt! Bida syftar t i l l att 
plundra vanligt folk och gbra de rika innu 

• Bush-administrationen planerar att 
lita privata aktbrer ta bver halften av 
idag statliga civila jobb. 
Som ett led i detta tillsattes i december 

en Commission on the Postal Service. 
Kommission, som bestir av nio ledamb-
ter frin i huvudsak den privata industri-
sektom och leds av styrelseordfbranden 
i det privata storfbretaget Hughes Elec
tronics, anses ailmint ha t i l l syfte att 
komme med fbrslag p i vilka delar av 
USPS som kan privatiseras. 

Kommissionen ska iMmna sin rapport 
t i l l Kongressen 31 jul i i i r . 

— "Presidentens dtgdrd dr det altvarli-
gaste forsdket pa 200 dr att fSrdndra 
grundvalarna for United States Postal 
Service, inklusive den allmannapostser-
vicen, enhetliga priser och sexdagarsut-
detningen, "vamar APWU:s ordfbrande 
William Burrus i ett uttalande, och fort
satter: 

Hdgerprofltdrerna 
— "Hdgerprofltdrerna vill ta for sig av 

de 71 miljarder dollar (drygt 600 mi
ljarder kronor) som USPS omsdtter, och 
de tanker anvanda kommissionens rap
port for att rdttfdrdiga sina verkliga 
syften. 

rikare! 

V i uppmanar klubbens medlemmar att 
delta i demonstrationen mot kriget den 15 
februari och vi uppmanar andra lokala 
fackfbreningar samt SEKO och LO att 
ansluta sig t i l l uppropet mot kriget. 

• Nej t i l l krig mot Irak! 
• Inget svenskt stbd till USA:s krigspoli-
tik! 
• Inget missbruk av FN fbr krig! 
• Solidaritet med Iraks folk fbr fred och 
demokrati! 

Tomteboda den 13 februari 2003 
Styrelsen for Klubb Brev Tomtebot 

~ "Vi kommer att behdva alia reswser 
som star till vart forfogande for att sla 
tillbaka privatiserinsgvagen ... Bush-
administrationen dr fast besluten att 
infria Idfiena att berika sina supporters 
...en popular president kommer under 
krigstidaforhdllanden att sldss fort den 
dubbla uppgiften att privatisera Posten 
och den sociala sektorn... varje AP WU-
medlem och ickemedlem maste engagera 
sig i kampen for att skydda och bevara 
"the Postal Service", avslutar Burrus sitt 
upprop. 

Fdrlangt avtal 
Det ar ocksi mot denna allvarliga bakgrund 
som APWU fbrhandlat fram en fbrlangning 
av gallande treirsavtal, som annars skulle ha 
Ibpt ut ungefHr samtidigt som presidentrap-
porten presenteras i sommar. Fbrlangningen 
innebar att nuvarande avtal galler ytterligare 
tv i i r , t.o.m. november 2005.1 denmedlem-
somrOstning som fiUlde avgfirandet rbstade 
88 procent fSr fbrlangningen. Det ar fbrsta 
gingen i APWU:s 32-iriga historia som ett 
avtal f6rlangs p i detta satt. 

Jan Ahman 
Not. Den senaste genomgripande forand
ringen i USA:spostvasengenomfdrdes 1971, 
ndr "Post Office Department" omvandlades 
till United Slates Postal Service, som idag 
ndrmast liknar ett affdrsverk 

Omregleringsvarlden 

US Post privatiseras? 
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Arstanotiser 

Tidsbegransade fasas ut 
• Samverkansgruppen terminal hade sitt 
senaste mote 27 januari. SEKO pipekade 
i fbrsta hand att vissa saker i protokoUet 
inte var genomfbrda. Det handlade om 
mfo t i l l v i r ansvarige Raili Kalliovaara 
inom ROS-lagutveckling / Medarbetars-
kap. Plan fbr anstallda med utomnordiskt 
urspnmg att vidareutveckla sig antogs 
ocksi, efter att frigan tagits upp av v i r 
integrations / jimstalldhetsansvarige 
Rodrigo Acima. Fbrutom Rodrigo deltog 
fi-in SEKO Gbran Borgqvist-arbetsmi-
Ijbansvarig och ordfbrande Micke Tall. 

Fdrsok med Besched 
Enheten DirektlnLamningen kommer att 
vara med i ett fbrsbksprojekt arbetstid 
kallat "Besched". Fbrhoppningsvis inne
bar detta att individen kommer att f i 
stbrre inflytande p i fbrlaggningen av 
arbetstid. Arbetsgivaren fbrvantar sig ett 
effektivare utnyttjande av arbetstiden 
kontra postmingden. SEKO stbdjer pro
jektet och v i r man i r Mikael Strbm, sek-
tionsordfbrande. 
De stora sorteringsenhetema kommer att 

titta bver mbjlighetema t i l l gemensam 
personalplanering nir det galler upp- och 
nedging i volymema, p i daglig basis. 1 
skrivande stimd meddelar sektionema p i 
respektive enhet att arbetsgivaren dess
utom vil l bverflytta anstallda fi-in Stora 
t i l l Smi/c5 fbr lingre tid. 

Tidsbegransade ut 
Arsta postterminal har linge haft tidsbeg
ransade anstalhiingar, inklusive fbrhbjda 
itagande fbr deltidare. SEKO har kampat 
for att alia dessa anstallningar skall om-
vandlas t i l l tillsvidareanstallning ("fast 
anstailning"). Volymnedgingen har gjort 
att arbetsgivaren inte vigat ta steget for 
tillsvidareanstalhiing. I stallet har man 
kommit overens med klubben om en 
avvecklingsplan av tidsbegransade ans
tallningar (inklusive fbrhbjda itagande fbr 
deltid) under viren 2003. 

Fbrhbjda itagande skulle enligt plan 
fbrsvinna 1 februari. Men det blev istallet 
en fbrlangning t i l l 28 februari. Ovriga 
enbart tidsbegransade anstallda fasas ut i 
olika omgingar. Klubben har fitt mycket 
kritik frin deltidare med fbrhbjda itagan
de. Man tycker att deltidare skall g i fbre 

enbart tidsbegransat anstallda. Klubben 
har hanvisat t i l l solidariteten med dem 
som bara har tidsbegransad anstailning 
och stitt upp fbr sin bverenskommelse 
med arbetsgivaren. Men i fortsittningen 
kommer inte nigra undantag att gbras fbr 
deltidare. De kommer i den turordning 
som de har i fbrhillande ti l l tidsbegransa
de anstallda. Vart att namna ar att nigra 
tidsbegransade anstallningar har fbrvand-
lats t i l l tillsvidareanstallningar tack vare 
lagen om vikariatsanstallning. Nigra t i l l 
ar p i ging under viren. 

Arsmote 15 mars 
Arsmbtet blir den 15 mars, men redan 20 

februari har vi 
nomineringsmb-
te for de nomine-
ringar inom SE-
K O , S E K O 
Stockholm och 
koncernfacket 
som miste vara 
inskickade fbre 
28 februari. 

Micke Tall Or ordforande i Klubb Arsta Pt 

Vi har disicuterat fragan 
i samverican och 
• Vid flera tillfSlIen har arbetsgivaren 
inlett sin information med att saga att vi 
har diskuterat frigan i samverkan och 
kommit bverens om fbljande. Detta i r 
en sanning med en viss modifikation 
och jag skall nu narmare fbrklara vad 
som menas med att samverka i viktiga 
frigor p i arbetsplatsen. 

I praktiken 
Samverkansgmppen i r ett mycket vik
tigt forum fbr s i v i l arbetsgivaren som 
for SEKO och avep skyddsombuden och 
de mbjligheter som v i f i r ar att innan 
arbetsgivaren fattar ett beslut i en viss 
friga. D i f i r vi mbjligheter att komma 
med vira synpunkter i dessa frigor men 
vi har inte nigon beslutsrattmed undan
tag av den lokala Ibnerevisionen dir vi 
mbts p i lika villkor. 

Hur ser det ut i praktiken i r det kanske 
minga som funderar bver och faktum ar 
att det flmgerar ganska bra och fi-amfb-
rallt nar det galler arbetsmiljbinsatser 
och mer bvergripande frigor dir vi som 
regel ar helt bverens. Ni r man sedan 
kommer fram til l tillampningen av en 
del saker kan det mycket val handa att 

vi har en helt annan syn p i itgSrden an 
vad arbetsgivaren har men dir vi f i r ge 
oss. V i r reaktion blir d i att pitala fbr 
arbetsgivaren att den gjort fel och kraver 
d i att man justerar de fel som gjorts. I 
andra exempel kan det handla om t i l l -
sattningar dir vi inte i r bverens men det 
ar arbetsgivaren som fattar beslutet och 
dar vira mbjligheter att piverka har 
varit mycket smi eller kite alls, medan 
vi vid andra tillfSllen har kommit fram 
till ett resultat som bida parter tyckt 
vara bra. I sidana situationer kan det 
vara ombjiigt att reservera sig mot ar-
betsgivarens beslut om det saknas ttmga 
fakta som man kan referera t i l l . 

Basta forum 
Sammanfatttiingsvis kan man saga att 
samverkan i r inte ett stalle dar SEKO 
tar beslut i frigor och tvingar arbetsgi
varen att fblja dessa men det i r i n d i det 
basta forum vi haft som facklig organi
sation och v i r mbjlighet att fora fi-am 
isikter innan arbetsgivaren fattar sina 
beslut ar ibland ovarderliga och dessa 
mbjligheter ar betydligt stbrre an att 
anvanda oss av MBL. 

Owe Olausson 



i A 
KJockan utanfor Hennas krog, Skanegatan pa Soder i Stockholm. 

Jag heter Lars Grimgarn och ar 56 ar. 
Jag har fotograferat och jobbat pa 
Posten ungefar lika lange, det vill saga 
drygt 30 ar. Jag gick i Christer 
Stromholms fotoskola under fyra ar 
1967 - 72 med ett ars uppehall for 
lumpen som fotograf. Efter det blev 
det 7 - 8 ars uppehall av seriost fotog-
raferande. 
Nu fotograferar jag nastan uteslutande 
pa bakgator i storre stader. Arbetar for 
narvarande extremnatt pa Arsta 
Stora/klump och anvander den lediga 
veckan till fotografering och det med-
foljande mdrkrumsarbetet. 



Ovanfor entren till en optiker i Ystad 

Efter flera timmars promenad pa Rigas gator 
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Studiecirkel pa Arsta: 

"Psykosociala arbetsmiljdn viktig" 
• Vi r t postarbete bestir av sortering, 
icodning, urbuntning, matning ocii slcotsel 
av maskiner, m.m. Vira gemensamma 
insatser gOr att en mangd forsandelser 
(brev, meddelanden, tidningar, paket) 
dagligen nir sina adressater. For detta 
arbete f i r vi minadslon. Pi det sattet f i r 
vir t arbete en ekonomisk mening bide fbr 
arbetsgivaren ocli for oss. 

Hur upplever vi d i vir t arbete? 
Traditionellt sett betraktas arbetets bes-

kaffenhet, dess organisation, den fysiska 
arbetsmiljbn, lonen, ledarskapstilen som 
avgorande for upplevelsen av arbete. 
Visserligen har det skett forbittringar i 
dessa avseenden men sakerligen finns det 
mycket att itgarda for att gora arbetsmi
ljbn halsosam och trivsam. 

interaktion 
Bland olika faktorer som piverkar arbets
miljbn finns en, som visserligen inte ar 
ibgonfallande, men som utbvar en maktig 
inverkan p i hur vi upplever v i r arbetssitu-
ation. Det har att gbra med att arbetet idag 
mycket sillan utfbrs i avskildhet utan 
oftast i samarbete med andra i grupp. 

Att arbeta i grupp innebir kontakt och 
bmsesidig piverkan. Med psykologisk 
term kallas det interaktion. Hur denna 
interaktion ar beskaffad kan, som bekant, 
variera. Ibland trivs vi i samvaron med 
andra och d i brukar aven samarbetet 
fimgera riktigt bra. 

Andra ginger frivs vi dock inte lika bra 
och d i blir aven samarbetet fbrsamrat. 

Crupprocess 
Inom psykologin har man fbrsbkt fbrsti 
vad som gbr att en grupp flmgerar bra. 
Socialpsykologin vixte fram, inte ur 
nigon heitackande psykologisk teori utan, 
ur minga olika kunskapsfragment som 
experimentell psykologi, humanistisk 
psykologi, psykoanalys, familjeforskning, 
m.m. har bidragit med. Gruppen ses dar 
som en dynamisk process med ett m i l , 
syfte, riktning och struktur. Grupproces-
sema har studerats ur olika aspekter sida
na som gruppens historia, sammanhill-
ning, strukmr, procedur, normer, grupp-
medlemmamas manniskosyn och varde-
ringar, sattet att kommunicera i grupp, 
gruppens emotionella klimat, m.m. 

Insikten om att de psykosociala faktorer-
na, som har att gbra med arbetsgruppens 
fimktionssitt, inte bara piverkar hur 
arbetet upplevs utan aven fbretagets pro-
duktivitet och Ibnsamhet, vaxte fi-am fbrst 
p i senare tid. 

Idag talar vi p i ett sjalvklart sitt om 
psykosocial arbetsmiljb vid sidan om den 
fysiska och organisatoriska (vilka i sig 
fbrstis ocksi piverkar de psykosociala 
fbrutsattningama). Problemen med hbg 
sjukfi-invaro, utbrandhet, mobbning, visar 
mycket tydligt att psykosociala forutsatt-
ningar och det dynamiska samspelet i 
arbetsgruppen har mycket stor betydelse 
fbr oss alia och fbr samhallet i stort. 

dmsesidig paverkan 
Sjalva begreppet "psykosocial" pekar p i 

• Posten centralt har slutit ett avtal 
med Vitea innehillande 3 delar. En del 
handlar om att hantera rehabiliterings 
irenden dvs. att f i t i l l stind en nbjaktig 
Ibsning fbr de arbetskamrater som blivit 
lingtidssjukskrivna. 

En andra del handlar om att med hjalp 
av enkater och statistik identifiera risker 
i arbetsmiljbn och det allmanna halso-
tillstindet hos medarbetama. 
Enkatema kan fbljas upp med fbrdju-
pande intervjuer allt under stbrsta sekre-
tess och p i Irivillig basis. 

Kontroversiell 
En tredje del, och det tycks vara den 
mest kontroversiella delen, handlar om 
att styra sjuk- och fi-iskanmilan ti l l en 
Viteaanstalld legitimerad sjukskbterska. 
V i har mottagit minga undringar och 
fbrfrigningar nar det galler just den 
delen. Vad som galler vid det samtalet 
ar som fbljer; Du som anstalld behbver 
endast uppge namn, personnummer, 
adress och vilken enhet du jobbar p i . 
Al l annan information lamnas endast 
med ditt eget samtycke. 

Genom att ringa Viteas skbterska kan 

den bmsesidiga piverkan mellan det 
sociala samspelet i gruppen och gmpp-
medlemmamas psyke. Begreppet psyko
social lanserades forsta gingen av Erik H. 
Eriksson (1959) som betonade att det inte 
gir att fbrsti minniskans handlingar och 
reaktioner utan att beakta hennes relatio-
ner med andra. 

Kriterier 
Grunden fbr vad som idag giller p i de«. 
omride finns i Arbetsmiljblagen. Dar 
stadgas det att "Arbetsfbrhillandena skall 
anpassas ti l l minniskors olika fbmtsatt-
ningar i fysiskt och psykiskt avseende 
Att starkt styrt eller bundet arbete ski ) 
undvikas eller begransas. Det skall efter-
stravas att arbetet ger mbjligheter till 
variation, social kontakt och samarbete 

du ocksi f i r i d och anvisningar till 
adekvat vird, p i samma sitt som om du 
skulle ringa sjukvirdsupplysningen. 

Lokalt avtal 
Pi terminal Sth Arsta har ett lokalt avtal 
slutits med samma andemening som de* \ 
centrala avtalet. Det lokala avtalet ai ' 
tidsbegransat och skall utvarderas efter 
ett i r d i SEKO kan siga upp avtalet om 
vi finner att det hela inte fimgerat p i ett 
fbr vira medlemmar tillfredsstalland*^ 
satt. En partssammansatt arbetsgrupp 
jobbar vidare med innehillet i avtalet fbr 
att finslipa detaljeraa. 

Detta avtal frintar nattirligtvis inte ar
betsgivaren frin ansvaret fbr rehabilite-
ring /arbetsanpassning och arbetsmiljbn 
i sin helhet. 

Frin SEKO:s sida i r det ocksi av visst 
intresse att se bver om vi ska ha Ibre-
tagshalsovird frin t v i skilda fbretag 
eller om ett fbretag kan erbjuda hela 
registret. 

Janne Gebring 

Avtal med Vitea pa Arsta Pt 
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Sommaran-
passning 
• Den sommaranpassning av pro
duktionen som genomfordes fbrra 
sommaren kommer att kbras i re-
pris i i r , med vissa tillagg. 

lipplagget byggcr pa ett samar- : 
bete mclian Arsta ocfi Tomteboda 
samt Servjceniltef och inncbiir: 

• Ekonomibreven spridningssorte-
ras soni vanligt, men skickas ut 
fbrst morgonen efter, tillsammans 
med A-posten. Terminalema och 
Servicenatet delar pa vinsten av 
indragna transporter. 
• lRM;en stangs pa Tomteboda. 
Al l brevresning sker pa Arsta. 
• Ingen uppsamlingssortering p i 
sondagar pa Tomteboda. Ankom
mande utrikesvolymerna sorteras 
sbndagar p i Arsta. 
• Arstas ekonomiklump sorteras 
p i Tomteboda. 
•Sommaranpassningen galler ud
der periodcn 7 ju l i - 10 augusti. 
• Den vars tjanstgbring piverkas 
av detta och inte kan/vill ta semes
ter under periodcn kan ansbka om 
att istallet f i tjanstgbra p i Arsta. 

dvriganHtet 
I det ovriga brevnatet kommer det 
att genomforas en centralt diktc-
rad sommaranpassning som innc
biir: 

• Spridning ekonomi skall samsor-
teras med spridning A pa samtliga ; 
terminaler utanfor Stockholm. 
• Uppsamling ekonomi koncentre-
ras (enligt modell Niitcffekter) t i l l 
nigra terminafert 

- UmeS tilt Sundsvall 
- Karlstad och Vis ter is t i l l L'ppsa-
«a 
- Norrkbping t i l l Arsta 
- Alvesta t i l l Nassjb. 
- Gbtcborg och Malmo bcrbrs inte 
i denna del. 

Jan A/iimnf 

samt mbjligheter t i l l personlig utveckling, 
sjalvbestammande, m.m. Arbetstagaren 
skall inte utsattas fbr fysiska och psykiska 
pifrestningar som kan medfora ohalsa." 
Fbljande kriterier fbr en god psykosocial 
miljb betonas av forskama: 

• mbjlighet t i l l kontroll och inflytande 
bver sin arbetssituation 

• mbjlighet att uppleva sin situation som 
meningsfuU och angeiagen 

• mbjlighet t i l l kontakt och gemenskap 
med andra 

• mbjlighet t i l l att kunna utveckla sina 
psykiska och fysiska resurser. 

Cruppnormer 
En dil ig arbetsmiljb, betonas det, resulte-
rar i monotoni, stress, resignation, frinva-
ro, passivitet, fbrsimrad valbefmnande 
och halsa. Men det ar inte s i latt att fbrsti 
om psykosocial arbetsmiljb i r bra eller 
dil ig d i det formellt synliga omridet 
(mil , teknologi, struktur, resurser) kan 
dblja ett motsigande informeltt omri-
de(attityder, virderingar, kanslor, infor-
mella roller, gruppnormer, samarbetskli-
mat). 

Vi kan p i olika sitt (bland annat genom 
vira skyddsombud och genom v i r fackli
ga organisation) sbka fbrbattra arbetsmi
ljbn. 

Nar det galler den psykosociala arbets
miljbn ar vir t inflytande betydligt stbrre 
och mera "direkt". Det i r namligen si att 
vira inbbrdes fbrhillningssatt bar mycket 
stark inverkan p i v i r psykosociala arbets
miljb. Visst piverkas vi i detta avseende 
av hur arbetet i r organiserat, vilka varde-
ringar och manniskosyn som ligger till 
grund fbr arbetets organisation, men i stor 
utstt-ackning ar vi fria att valja fbrhill
ningssatt gentemot arbetskamratema. 

Respektera varandra 
Vi kan valja att respektera varandra, visa 
hansyn, uppskattaing och intt-esse val 
medvetna om att alia har unika talanger 
och potential. 

Men vi kan ocksi vil ja en nedlitande 
attityd praglad av rivalitet, inte bara om 
Ibn och om attraktiva arbetsuppgifter utan 
ocksi om minniskovarde och sjalvkansla. 
Istallet fbr att visa uppskatming kan det d i 
tyckas "rationellt" att vil ja att vara likgil-
tig eller nonchalant. Istallet fbr att dela 
med sig av sitt kimnande kan det d i ocksi 
tyckas fordelaktigt att se ned p i andra 
med kritiska "felsbkande bgon". Istallet 

fbr att uttrycka respekt for var och en kan 
nyttan av "de ratta kontaktema" vara 
vagledande fbr vem som skall respekteras 
och vem skall tryckas ned i en negativ roll 
genom nedsattande skvaller eller mobb
ning, allt fbr att sjalv klattra en pinne 
hbgre upp i en lika rigid som osynlig 
rangordning. 

Arbetstrivsel 
Med andra ord utgbr vira val av fbrhill
ningssatt till arbetskamrater en vasentlig 
"ingrediens" i v i r psykosociala arbetsmi
ljbn. P i denna grund vixer det i arbets
gruppen fram en "kultur" och ett emotio-
nellt klimat avgorande fbr om vi skall 
uppleva samvaron som givande eller inte. 
Genom dessa dagUga "bidrag" till den 
psykosociala arbetsmiljbn skapar vi fbrut-
sattningar fbr arbetstrivsel, kreativitet, 
personlig utveckling och framfbraUt fbr 
en god halsa. 

Si visst ar den psykosociala arbetsmiljbn 
viktig och vird att uppmarksamma! 

Flyr faltet 
1 en tid d i stimningen p i arbetsplatser i 
minga yrken i r s i tuff att folk blir utbran-
da eller vantrivs s i starkt att de flyr "fal
tet", kan en god stimning i arbetsgruppen 
betyda mer an karriar och status. Fbr inte 
s i lange sedan var svenska posten fram-
gingsrik inte bara vad galler postbefor-
drans snabbhet och kvalite. Dessutom 
trivdes personalen, tack vare mycket 
speciell anda av god sammanhillning, 
avspand kontakt, varme och humor. P i 
fikarasten kan vi hos oss samtala med 
manniskor fi-in olika delar av Sverige och 
frin minga olika lander om mycket span
nande amnen, tack vare att vi har s i 
varierande bakgrund, livserfarenhet, kun-
skap och inttessen. Derma goda arbetsge-
menskap, som trots allt fortvarande finns, 
har ett mycket stort varde. 

Hur kan vi s l i vakt om den? 

Den bar artikeln sammanfattar frigestall-
ningar vi samtalade om i hbstas i en SE-
KO:s studiecirkel" Psykosocial arbetsmi
ljb och arbetsgruppens psykologi". I v i r 
skall vi fblja upp detta tema med en ny 
studiecirkel som dessutom kommer att 
omfatta facklig medlemsutbildning. 

Wojtek Roginski (studiecirkelledare) 
Arsta terminal/SEKO 
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Omregleringsvarlden 

Fortsatta bekymmer med Anthrax 
• Anthraxdidet i USA fbrra iret fortsat
ter att stalla t i l l skada. De sju breven med 
nigra f i teskedar mjaltbrandssporer orsa-
kade fem minniskors dbd och minst 17 
skadade. Enbart kostnadema for att ren-
gbra de sorteringsterminaler som drabba-
des kommer att kosta minst 150 miljoner 
dollar (=ca 1,3 miljarder kronor). 1 mitten 
av december spratade man in klordioxid-
gas i den stora Brentwoodterminalen (ca 
60.000 kvm), dar t v i sorterare dog. I 
mitten av januari vet man om man lyckats 
ta dbd p i alia anthrax-sporer, i s i fall kan 

anlaggningen bppnas p i nytt i april. 

Armeexpert misstanks 
FBI har hittills inte lyckats spira upp 
fbrbvaren/ama. Just nu misstinker man en 
f.d. armeexpert p i biologisk krigfbring 
och darfbr letar man i skogsomriden och 
branddammar i nirheten av den bostad 
dar han bodde vid tiden fbr terrordiden 
efter utrustning som kan ha anvants i 
tillverkningen av sporema. 

Man f i r bara hoppas att de inte tar till 
samma metoder p i hemmaplan som de 

Kanada, Nafta och CATS 
• Jag har tidigare rapporterat i Facktu
ellt om den process som UPS - med stbd 
av NAFTA - driver mot kanadensiska 
staten. 

NAFTA ar ett av dessa maffiasyndikat 
- Varldsbanken, WTO, GATS och EU ar 
nigra andra exempel - som visar hur 
falskt talet om ovreglering i r . Det har 
inte avreglerats utan owreglerats. Kort 
sagt har det under de senaste decennier-
na skapats en helvetes massa nya regler 
som klavbinder de mindre och fattigare, 
vare sig det galler hela stater eller enskil-
da manniskor. Att sedan Sverige liksom 
Kanada - i sammanhangen smi stater -
frivilligt g i r med i EU respektive NAF
TA beror p i de "bkanda hastar frin 
Troja" - fijratt citera Karl Gerhard - som 
vi fortfarande hirbargerar i vira stall. 

Hands of my mail 
NAFTA {North America Free Trade 
Association) ger utlindska fbretag ratt 
att krava stater p i skadestind om de 
anser att deras mvesteringar hindras av 
stadiga itgirder. 
UPS anser att det statligt agda kanadensiska 

Postens nat av postkontor och boxar utgbr ett 
sadant hinder och kraver darfdr Kanada p i 
160 miljoner dollar (ca 1,4 miljarder kr) i 
boter. "NAFTA-domstolen" gav i borjan av 
december klartecken till att fortsatta proces
sen mot Canada Post. 

Det kanadensiska postfacket, CUPW, ar, i 
motsatstili sinasvenskasysterorganisationer, 

hirt engagerade i kampen mot NAFTA och 
de andra globala sammanslutningama av 
samma typ. Man driver tillsammans med 
andra folkliga organisationer i Kanada en 
kampanj mot UPS krav under mottot "Hands 
of my mail". UNI (UnionNetwork Internatio
nal) ar den fackliga international som bl.a. 
organiserar postanstallda. SEKO Sr medlem 
i organisationen. Vid en konferens i augusti 
i Rio de Janeiro anslOt sig UNI till CUPW:s 
kampanj. 

CATS 
GATS {General Agreement on Trade in 
Services) ar ett annat av dessa maffiakontrakt 
som slutits Over vira huvuden. GATS syftar 
till att bryta upp de fbmuftiga regleringar 
som finns eller funnits i de fiesta lander inom 
servicesektom, det kan galla el- och vatten-
fbrsOrjning sival som postdistribution. I 
december uttalade brittiska fackfbreningsle-
dare att det ar djupt bekymrade over de 
pigiende forhandlingama inom ramen for 
GATS. 

Forhandlingar om GATS fors hos WTO 
(World Trade Organisation). Under dessa 
fbrhandlingar har EU kravt att fbrst Kanada 
och nu aven Australien lattar pi sina regler 
kring postservicen. Den 22 november rappor-
terade Australian Financial Review att en 
australiensk parlamentsledamot kommit Over 
eU hemligt dokument med EU:s "initial 
requests" mot Australien. EU krSver dar att 
den den australiensiskapostens brevmonopol 
avskaffas och att europeiska foretag ges fulit 
tilltrade till den australiensiska marknaden 
fbr post- och kuriritjanster. 

Jan Ahman 

gjort i Afghanistan, dir USA:s regering 
terrorbombar stora delar av landet och 
deporterar misstankta till koncentra-
tionslager. 

Drojde for lange 
I kblvatmet p i terrordidet kommer ocksi 
anklagelser mot myndighetema att de 
drbjde for lange med att stanga 
Brentwood-terminalen sedan anthrax-
smittan blev kand. En gruppjuristerfJudli^ 
cial Watch) har began att iklagare ska 
inleda en fbmndersbkning om den saken. 
Judicial Watch har ocksi limnat in en 
skrivelse ti l l Equal Employment Opportu-.^ 
nity Commission dar man havdar att arbe | 
taraa vid Brentwood (som huvudsakligen 
ar svarta) i^tt en samre behandling an de 
(huvudsakligen vita) anstallda vid kon
gressen som drabbades nar ett smittat brev 
till den demokratiske senatsledaren Tom 
Daschle bppnades. 

Detektor testas 
Fbr att fbrsbka undvika att drabbas av nya 
angrepp testar US Post en detektor i Baki-
more och ytterligare fjorton anlaggningar. 
Utrustningen, Northrop Gmmmans (se 
not!) Bio-Agent Detection System, ska 
kunna kanna igen ett dussintal biologiska 
medel, inklusive mjaltbrand. 

~ Bushadministrationen har mer a ~| 
fyrdubblat satsningen pa forberedelser 
mot bioterrorism, konstaterar Baltimore 
Sun, och fortsatter litet spydigt, "samtidigt 
som man styrt over den allmanna hdlso-
vdrden fran modrahdlsovard och forebyi 
gande dtgarder mot AIDS till sadana 
exotiska hot som koppor." 

Jan Ahman 

Not. Northrop Grumman dr ett USA-baserat 
foretag med en omsdttning pa 160 miljarder 
kronor. Foretagets huvudsakliga verksamhet 
dr tillverkning av avancerade teknologiska 
produkter till USA.s flyg-, rymd-, 
skeppsbyggnads- och krigsindustri. Detheldg-
da dotterbolaget Soiystic tog for nagot ar 
sedan over tillverkningen av sorteringsmaski-
ner fran tyska Mannesman, som dessforinnan 
kopt verksamheten fran franska Alcatel 
Alcatel-Mannesman-Solystic har bl.a. levere-
rat storbrevsmaskiner till svenska Posten och 
till USPS 
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Notiserfran OmregleringsEuropa 

Moms pa breven i hela Europa 
Moms pa breven 
I samband med skattereformen i bOrjan av 
90-talet infbrdes moms pk breven i Sveri
ge. Hittills ar vi s& gott som unika i det 
avseendet. PortohSjningen p i 25 procent 
som blev fbljden iimebar dyrare porton 
fbr privatpersoner. I praktiken fbrsvirades 
dessutom de hbjningar som hade behbvt 
gbras av andra skal. Fbr bolagsivrama var 
det maima p& s i satt att det darmed blev 
lattare att lagga ut verksamhet p i entre-
prenad. Tidigare hade inte Posten kunnat 
lyfta av entreprenbremas moms varfbr det 
var billigare att bedriva exempelvis stad-
ning i egen regi. 

EU-kommissionen fbrbereder nu en 
lagstiftning som ska tvinga alia med-
lemslander att momsbelagga brevbefor-
dran. Avsikten ar att gynna de privata 
konkurrenter som idag betalar moms p i 
sin verksamhet. Aven om man i EU-sam-
manhang annu bara talar om en momssats 
p i 10 procent - och kommissionen pratar 
om att kompensera genom att sinka andra 
skatter fbr postoperatbrema - s i kommer 
de europeiska smikundema att f i kinna 
av samma portohbjniingar som sina 
svenska olycksbrbder och -systrar. 

Portugal: 
Portugisiska posten meddelade i decem
ber att personalstyrkan ska minskas med 
6 procent eller 1.000 personer under i r 
2003. Fbrtidspensioner och tidsbegransa
de som f i r g i ar medlet. 

Brevvolymema minskade med t v i pro-
cent i Pomigal under 2002. Fbr att rata 
upp affarema gir portugisiska posten rakt 
motsatt v ig mot Sverige genom att hird-
satsa p i Banco Postal under nasta i r 
Bland annat bppnas ett stort antal nya 
bankkontor i befintliga postkontor. 

Spanien 
Samtidigt rapporteras fi-in Spanien att 
Correos, spanska Posten, har fbr avsikt att 
fastanstalla 6.000 tillfalligt anstallda. 
Correos har 60.000 anstallda, vilket gbr 
dem til l Spaniens stbrsta arbetskbpare. 

Frankrike 
Franska posten. La Poste, visar 2002 rbda 
siffror fbr andra iret i rad. Ar 2003 vintas 
bli fortsatt besvirligt med bl.a. de nya 

EU-regleraa. Styrelseordfbranden Jean-
Paul Bailly vil l darfbr att den franska 
regeringen hbjer portot fbr att balansera 
effektema av omregleringen och stbdja 
den samhallsomfattande servicen. 

Storbrlttanien 
Royal Mail har - utbver alia andra bekym
mer - problem med att klara servicen. 
Milet fbr 2002 var att 92,5 procent av 
normalbreven skulle vara framme i ri t t 
tid. 1 november l ig siffran p i 76,2 pro-
cent. Postcomm (Post- och Telestyrelsens 
brittiska motsvarighet) har nu ilagt Royal 
Mail att senast i mars 2003 n i upp t i l l 
milen - annars blir det 8 miljoner pund i 
bbter. 

Vi nyiret avreglerades 30 procent av den 
brittiska brevmarknaden genom att sind-
ningar med mer an 4.000 forsandelser 
slapptes fria till de t v i fbretag som - fbm-

tom Royal Mail - fitt 7-iriga licenser, 
Hays och hollandska TPG (=hollandska 
Posten). Fr.o.m. 2006 - 2007 slapps ytter
ligare 30 procent av marknaden fi-i och 
darefter tas alia restriktioner bort. 

Poiska affarer 
Konkurrensen ar bird p i den intematio-
nella marknaden fbr sorteringsmaskiner 
och minga knep i r tillitna. I Polen avslb-
jades i mitten av januari att poiska Posten 
i en upphandling hade vah bort det ja-
panska fbretaget Mitsuis anbud, med 
hanvisning till att detta skulle vara dyrare. 
Nu var det tvartom, japanemas pris var 
vasentligt lagre an tyska Siemens och 
italienska Elsag. Mellanskilhiaden, 8-10 
miljoner zloty, kunde ha anvants t i l l att 
kbpa maskiner fbr stbrre forsandelser, 
kommenterar The Polish News Bulletin 
syrligt. 

Jan Ahman 

Omregleringsvarlden 

"NZ Post har de f etaste 
katterna" 
• Nya Zealand avreglerade post
marknaden fbr fyra i r sedan. Det inne
bar, som alltid i dessa sammanhang, 
kraftigt fbrsimrade Ibne- och anstall-
ningsvillkor fbr fotfolket. Lika sikert 
som ett brev p i monopoltiden innebar 
omregleringen i andra sidan en fest fbr 
direktbrema; de bverklass-, eller t i l l 
bverklassen koopterade, minniskor som 
styr de omreglerade postfbretagen. 

Frigan ar om inte NZ Post slir alia 
rekord. Fbretaget, som omsitter 9 mi
ljarder kronor och endast har 9.000 
anstallda (svenska Posten har ca 40.000) 
gbdde fbrra iret 227 direktbrer med en 
Ibn som bversteg 100.000 dollar (hur 
minga har vi?). Det var en fbrdubbiing 
jamfbrt med fbregiende i r . Virst var 
fbrstis hbgste chefen, Ehnar Toime, 
som uppbar 770.000 dollar i irslbn eller 
nastan 7 miljoner. Det i r t.o.m. mer an 
vira svenska postdirektbrer, som andi 
gjort vad de kunnat fbr att ta fbr sig. 

Denne Elmar Toime har nyligen bytt t i l l 
ett annat men lika lukrativt jobb. Han 
har utsetts att ingi i den trojka som ska 
leda brittiska Posten nirmast under 
styrelseordfbranden Allan Leighton. 

israeliska Posten ombiidas t i l l ett 
statligt agt bolag i augusti i i r . Som en 
fbrsta fbrberedande i tg i rd har arbets-
domstolen i Haifa godkint uppsagning-
en av 85 anstallda. Ytterligare 185 per
soner kommer att sagas upp. Den 23 
januari genomfbrdes en proteststrejk 
mot bolagiseringen. Efter ett upprbrt 
mbte med fack och arbetsgivare hotade 
arbetstagarrepresentanten med nya ak-
tioner. 

Kostnadema fbr bevakning bkar vid 
postkontoren, som en fbljd av ockupa-
tionspolitiken. Generaldirektbren hotar 
nu med att saga upp en del av de bevap-
nade vaktema om inte regeringen skju-
ter t i l l mer pengar. /JA 
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SEKO Klubb Brev Tomteboda 

VERKSAMHETSBERATTELSE 2002 
INLEDNING 
Klubben kan se tillbaka p i ett i r med hog 
facklig aktivitet. V i hade hoppats p i att 
detta i r kunna prioritera frigor som galler 
personaltrivseb: arbetsmiljO, terminalens 
utveckling, individuell kompetensutvec-
kling, lagutveckling, lonepolitik, etc, etc. 
Mycket av dessa forhoppningar grusades 

nir beskedet kom i januari att brevled-
ningen iterigen tankte projektera for en 
ny storterminal p i Arlanda och bl.a. lagga 
ner Tomteboda. Arbetet kring detta pro
jekt och fbrsvaret av Tomtebodas fortsatta 
stalhiing i Brevnatet har tagit mycket tid 
och kraft imder iret. 

Den fortsatta kraftiga volymnedgingen 
resulterade i att en ny o vertalighetsprocess 
drogs iging lagom ti l l semestrama. Klub
ben lyckades forhindra uppsagningar men 
mycket arbete bar agnats i t Futurum, 
omplaceringar och andra itgarder. 

Senhosten kom att praglas av turbulen-
sen kring Grabes avsked. SEKO sade 
ifrin nar han presenterade sina framtids-
planer, som bl.a. innebar outsourcing av 
brevbaringen - men ocksi fortsatta termi-
nalnedlaggningar. Styrelsen gav honom 
sparken, och det hade ocksi det goda med 
sig att Arlandaprojektet granskades en 
ging t i l l . 

Dock fortsatter omregleringspolitiken 
inom EU med Sverige i taten. Det kom
mer darfbr - oavsett vem som sitter som 
VD - att bli fortsatt hirda tider fbr Posten 
i alhnanhet och oss anstallda i synnerhet. 
Alia de panikartade s.k. strukturprojekten 
inom Brevnatet och de standigt hirda 
"besparingskraven" mot de enskilda ter
minalema ar tydliga tecken p i detta. Mot 
slutet av iret visade det sig att fbretaget 
iterigen gjort ett fbrlustir - varfbr nya 
krav ar att vanta. 

STYRELSENS SAMMANSATTNING 

Ordforande Ake Anevad 

Kassor Erhan Gbmuc 

Sekreterare '. Jan Ahman 

l:e vice 
ordf 

Mohibul Ezdanikhan 

2:e vice 
ordf 

Monica Lindberg 

Ledamot Gerardo Berrios 

_ ff _ Bosse Ericsson 

Ersattare Janis Rubulis 

_ ff _ Staffan Milkier 

Paula Miettinen 

Peter Jarmeus 

Klubbstyrelsen har under iret hilHt 16 
protokoUfbrda sammantraden. 
Till styrelsesammantradena har, fbrutom 

ordinarie ledambter och samtliga ersatta
re, kallats aven Stefan Brihage, som kon-
taktombud for teknikema. Dessutom har 
HSO Anders Bergstrbm kallats. 

STYRELSENS ARBETSFORDEL-
NING 
Arbetsutskott. Ake Anevad, Jan Ahman 
och Erhan Gbmiic har utgjort styrelsens 
arbetsutskott. Dessutom har en Qarde 
styrelseledamot ingitt i AU, enligt ett 
mllande schema. 
Studieansvarig. Ake Anevad, Bosse 
Ericsson 
Informationsansvarig. Jan Ahman 
Jdmstdlldhet och integration: Staffan 
Milkier; Monica Lindberg, Bosse Erics
son, Gerardo Berrios, Paula Miettinen. 
Fackligt-politiskt: Gerardo Berrios, Peter 
Jarmeus 
Arbetsmiljdansvarig: Anders Bergstrbm 
Data-ansvarig: Erhan Gbmiic 
Forsdkrings- ochpensionsfrdgor: Anders 
Bergstrbm. 
Medlemsvdrvning: Erhan Gbmiic 
Lagledare: Ake Anevad 

REVISORER 
Ordinarie revisorer har vark Orjan Skog 
och Hannu Jokinen, med Jan Vesterdahl 
och Svante Olsson som ersattare. 

VALBEREDNING 

Guy Bod6n, sammankallande, Stefan 
Granbom,, Nkia Johansson, Rut Anders-
son (t.o.m. 2002-11-16), Masood Punjabi 
(fr.o.m. 2002-11-16), Peter Hilknan 
(fr.o.m. 2002-11-16). 

REPRESENTATION I N O M SEKO 
SEKO Stockholm representantskapet 
Ordinarie: Ake Anevad och Gerard^ 
Berrios 

Ersattare: 
Paula Miettkien, Janis Rubulis, Staffan 
Milkier, Bosse Ericsson. ] 

Samorgen 
Erhan Gbmuc, Orjan Skog, Peter Jarmeus. 

Verksamhetskommitten fbr Posten 
Produktion 
Jan Ahman, ordkiarie. Ake Anevad, An
ders Bergsfrbm samt Inge Sved ersattare. 

6 V R I G REPRESENTATION 
Samverkansgruppen Tomteboda 
Ake Anevad, Jan Ahman; Anders Berg
strbm (HSO). 

1 
SKYDDSOMBUDEN 
Anders Bergstrbm (HSO), Erhan GbmUc 
(ers HSO), Karim Rabin Borzog, Mats 
Ljimgberg, Hannu Jokmen, Mohamei 
Achouri, Staffan Milkier, Bosse Ericsso. i| 
Johan Kihlberg, Monica Lindberg, Leif 
Skog, Guy Boden, Ingrid Andersen, Ge
rardo Berrios, Roland Eliasson, Keshii 
Natanael, Michael Lbfstrand. 

MOTESVERKSAMHET 
Klubbens medlemsmoten 
T v i medlemsmoten har hillits under iret. 

Arsmotet den 7 mars i van der Nootska 
Palatset samlade ca 50 deltagare. 

Fbrutom sedvaniiga irsmbtesfbrhand-
lingar lamnades rapporterom bl.a. Arlan
da och SEGEL-projektet.. 

Hostmotet hblls den 16 november p i van 
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der Nootska Palatset med ca 50 medlem
mar narvarande.. 

Budgeten for 2003 faststalldes. 
Rapporter lamnades om den lokala lone

revisionen, som just startat, Arlanda och 
de nya ombyggnadema pk plan 3. 
Ake Kihlberg, SEKO Postens ordfbrande 
var inbjuden. Han informerade om tnrbu-
lensen i Posten efter det att SEKO sagt 
ifrin om Grabes framtidsplaner med 
outscoursing mm. 

Fortroendemannakonferenser 
T v i fbrtroendemannakonferenser har 
hillits. Til l fbrtroendemannakonferenser-
na inbjuds flertalet fbrtroendevalda inom 
klubb och sektioner. 

Tvadagarskonferensen i april 
Klubbstyrelsen hade under verksamhets-

t iret 2001 beviljats utvecklingspengar frin 
SEKO fbrbundet fbr att f i konsuldijilp. 
Konsultens uppgift var att hjalpa styrelsen 
som bedbmde sig sjalv som ett gang star-
ka solospelare att bli ett val fungerande 
lag. 
V i traffade konsulten en ging i minaden 

fbrst enskik och sedan satt han med under 
styrelsembtena och var som en lagledare 
som slipade oss i lagspelet. Han hjalpte 
oss ocksi att gbra taktiska bvervaganden 
vid svira fbrhandlingsligen med arbets-
kbparen. D i fi-imst med psykologisk 
kannedom om gmpp processer och hur 
olika typer av manniskor agerar och rea-
gerar i dessa processer. D i kunde vi battre 
se vilka konsekvensema skulle bli om 

Ij^ gjorde p i olika sitt och det hjalpte oss att 
gbra bra strategival. 

1 april 2002 genomfbrde vi en fbrfi-oen-
demannakonferens p i Syninge kursgird 
med hjalp av samma konsuh. Denna ging 

1^ bekostade vi detta ur klubbens budget 
eftersom utvecklingspengama var slut. 
Milsattningen var att under t v i dagar 
arbeta med de frigor vira fbrtroendevalda 
kanner mest lust och engagemang fbr. 
Fbrst gjorde vi en historielinje fbr vi r 
klubb och berattade en del exempel fbr att 
kunna lagga historien bakom oss och 
under t v i dagar agna i t oss nuet. Var och 
en av de ca. 25 deltagama fick sedan valja 
hjartefrigor och vil ja ett grupprum. Den 
processen gjorde vi tre ginger och varje 
ging kom det upp 5 t i l l 7 frigor. De som 
anmalt frigor var gruppledare fbr diskus
sionema. Ovriga deltagare fick sedan 
valja fritt vilka frigemm man ville delta i 
och det var ocksi fillitet att byta rum hur 
minga ginger som heist under bvningen. 

Ville man hellre sti och prata, rbka eller 
gbra nigot annat var det ocksi tillitet. 
Kom det ingen ti l l ett imne s i fick den 
som var ansvarig vilja p i att tinka sjalv 
eller g i t i l l nigot annat rum. Det hela 
byggde p i att man skulle befmna sig dir 
man kande mest lust och engagemang. 

V i arbetade exempelvis med frigor som: 
Fbrflyttningar 
V i r fackliga organisation 
Arbetskbparens organisation 
Medlemsutbildning 
Intemationella frigor 
Hur vicker vi medlemmamas engage
mang 

Klubbens AU har sedan gjort en uppfblj-
ning i September som vi presenterat for 
styrelsen. D i sig vi att det var organisa-
tionsfrigor inom vi r fackliga organisation 
och arbetsgivarens organisation som var 
det som vi arbetade mest med och styrel
sen tyckte d i att dessa frigor var de mest 
aktuella. Vi kommer att arbeta vidare med 
det material vi tog fram p i denna tvida-
garskonferens eftersom det i r organisa
tions och fbrflyttningsfrigoma vi hunnit 
och har haft kraft att arbeta med av de 
frigor vi tog upp. 

Sammanfattningen av denna tvidagars-
konferens i r att det var ett nytt och span
nande grepp att kolla av vart lusten och 
engagemanget l ig . Om vi t i l l stbrre delen 
kan hilla oss dir lusten och engagemang
et ligger kan vi nog forma en verksamhet 
bland de fbrtroendevalda och medlem
mama som gynnar oss som arbetssiljare 
gentemot arbetskbparen. 

Konferensen i december agnades fr.a. i t 
jamstalldhetsfrigan. 

MEDLEMSUTVECKLINGEN 
Klubben hade vid bbrjan av iret 584 
medlemmar och vid utgingen av verk-
samhetsiret 540. 

SEKTIONERNA 
Inom klubben finns fyra sektioner och ett 
kontaktombud: 

Sektion Ordfbrande 

Tba-F Janis Rubulis 

Tba-Stora Mohibul E Khan 

Tba-Smd Bo Ericssson (t.o.m. 
okt. 
Pia Zetterberg 
(fr.o.m.dec) 

Tba 
Klump/Fldde 

Staffan Milkier 

Kontaktombud fbr teknikema har varit 
Stefan Brihage. 

STUDIEVERKSAMHETEN 
Nigra datakurser har hillits i samarbete 
med Datafbreningen. 

Under 2002 har fbrtt-oendevalda i klub
ben deltagk i 26 utbildningar i SEKO:s 
och LO:s regi, bl.a. grundliggande fbrtro-
endemannautbildning GFU, 

INFORMATIONSVERKSAMHETEN 
TomtebodaFacktuellt har getts ut med 5 

nummer om sammanlagt 92 sidor. 
Frin hbsten itempptogs samarbetet om 

Facktuellt med Arstaklubben. Terminal-
Facktuellt har darefter kommit ut med tre 
nummer om sammanlagt 76 sidor. From 
TerminalFacktuellt nr 2/2002 deltar aven 
Logistikklubben p i Tomteboda i samarbe
tet. Tidningen gir dirrned ut t i l l samman
lagt 1.900 prenumeranter. 

Klubbens hemsida har haft ca 7 000 besbk 
under iret. 

Hemsidan nominerades i slutet av iret 
till "Labour Website of the year" tillsam
mans med tte andra svenska fackliga 
hemsidor. Totak deltog 50 hemsidor i 
hela virlden i omrbstoingen. 

Sektionema har huvudansvaret fbr den 
dagliga muntliga informadonen ti l l med
lemmama. Sektionema f i r sin informa
tion framst genom klubbens styrelsembten 
samt den strida sttbm av mail som numera 
flyter genom organisationen. 

Tre sektioner har en egen gemensam 
medlemstidning (Tba Smi, Stora, Flbde) 
och en sektion har egen hemsida (Tba 
Smi). Dessutom har HSO en egen hemsi
da. 

SEKO-medlemmar bland lagledama och 
mom administtationen mformeras sirskilt 
genom mail. 
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AVDELNINGEN 
Klubb Brev Tomteboda har deltagit i t v i 
representantskap och klubbtraffar fbr att 
diskutera budget och vad klubbarna ville 
prioritera och satsa p i , vi har aven deltagit 
i natverkstriffen och klubbkonferensema 
om SEGEL projektet. Klubbens fbrtroen
devalda har deltagit i olika utbildningar 
och seminarier som Avd. SEKO Stock
holm har anordnad i fbrsakringsfrigor, 
Ibnefbrhandlingarutbildningen, arbetsmi
ljb, information och kommunikation, 
kvinnor fbrtroendevalda, jamstilldhet, 
integrationsfrigor och fackligt politiskt, 
bl.a. i valrbrelsen, 1-Maj, Radda Stock
holm, 9:e november. 

Gerardo Berrios i r ledamot i Avdel-
ningsstyrelsen dir ar han SEKO:s integra-
tionsansvarige och driver mingfaldspla-
nen enligt SEKO:s Fbrbundsmbtesbeslut 
i r 2000 och utbildningar om integrations
frigor riktad till fbrtroendevalda. 

AvdelnLngen var med och arrangerade 
irets demonstration ti l l miime av kristall-
nattens offer, men aven fbr att demonstre-
ra mot framlingsfientlighet och rasism. 
Gerardo Berrios representerade avdel-
ningen i arrangbrsgruppen och ar ansvarig 
fbr SEKO vanstems fackligt politiska 
samverkan. Han ingick i fbrbundets integ-
rationsgrupp. 

VERKSAMHETSKOMMITTEN 
Klubben deltar i SEKO:s Verksamhets-
kommitte inom Brev Riksnit/Posten 
Produktion. V i har en ordinarie ledamot i 
kommitt^n. 

Verksamhetskommitten har hi l l i t fyra 
ordinarie mbten under iret, Stockholm 
14-15 mars (irsmbtet), Stockhohn 3-4 

juni, Falsterbo 10-11 September samt 
Stockhohn 20-22 november. Dessutom 
har under iret ett antal mbten hillits i 
kommittens regi om Arlanda- och Natef-
fektsprojekten. 

Utfbrliga rapporter frin Verksamhets-
kommittens mbten har lamnats i Fack
tuellt. 

Klubben har iven deltagit i en "storstads-
konferens", dar Arsta-, Tomteboda-, 
Gbteborg- och Malmbklubbama ttiffas 
och diskuterar gemensamma frigor. 

S A M V E R K A N / FORHANDLINGS-
VERKSAMHET 

Arlanda 
Klubben har under iret varit djupt enga
gerad i det nya Arlandaprojektet, som 
syftar t i l l att bygga en ny brevsortering-
stermmal vid Arlanda och flytta Uttikes, 
Uppsalas och 45 procent av Tomtebodas 
verksamhet dit i ett fbrsta steg. 1 plane-
ringen ingir att darefter flytta merparten 
av bvriga terminalers verksamhet t i l l 
Arlanda. 
Klubben bar deltagit i Verksamhetskom-

mittens mbten om projektet, spridit infor
mation genom FacktueUt och andra kana-
ler, tagit initiativ till att informera agama 
om projektet, bjudit in politiker och fac
kliga firnktionirer till styrelse- och med-
lemsmbten, m.m, m.m. 

Styrelsen bar i alia dessa sammanhang 
framhillit att det som behbvs ar nya loka
ler fbr utrikes. Anpassningen t i l l sjunkan
de volymer i natet ska gbras vid respekti
ve termmal. 1 Stockhohn/Uppsalaomridet 
kan det ske i regional samverkan, men 
utan beslut om en ny flygplatsterminal. Vi 
har ocksi pipekat att inrikes verksamheten 
ar beroende av i fbrsta hand goda 
jimvags- och bilfbrbmdelser och darfbr 
bbr lokaliseras utifirin detta. Vidare att 
mindre terminaler i r minst lika effektiva 
som stbrre och som regel har en hbgre 
personaltrivsel. Regionalpolitiska hinsyn 
ar ocksi en avgbrande faktor som ett 
statligt agt fbretag ska ta hinsyn ti l l . Etc... 

Inga argument har hittills bitit p i de 
ansvariga i Brevnatsledningen varfbr 
styrelsen med stor oro ser fram emot det 
beslut som troligen kommer att fattas 

under viren 2003. 

Nateffekter 
Projekt Nateffekter lade under hbsten 
fram ett fbrslag som innebar att all upp
samlingssortering av brev och klump 
skulle koncenfreras ti l l ett fital terminaler. 
Klubben och Verksamhetskommitten 
reagerade starkt p i fbrslaget. Projektet 
skulle p i sin hbjd ge margmella ekono
miska vinster samtidigt som det skulle sl i 
sbnder dag- och tviskiftsorganisationen 
p i berorda terminaler. Brevnatsledningen 
drog tillbaka fbrslaget vad galler breven -
men froligen tanker de iterkomma efter 
en taktisk rettatt i samband med stormen 
kring Grabes avging. 

Volymer 
Den volymnedging som skbt fart under 
2001 fortsatte tyvarr iven 2002. Tomte
boda drabbades dessutom mer an genoi 
snittet bland terminalema. Under 2002 
sjbnk Tomtebodas sorterade volymer i 
uppsamling A med 12,3% (6,4% genom
snitt samtiiga terminaler), uppsamling B 
4,9% (+0,2%), sammanlagt uppsamling 
A+B 9,3% (4,2%). Spridning A minskade 
med 4,1% (5,3%), spridning B 4,3% 
(0,2%), sammanlagt A+B 4,2% (3,4%). 

Tba:s utveckling 
Vi har ifrin SEKO klubb Tomtebodas del 
lagt ner mycket av v i r kraft och energi p i 
att fbrbattra vir t ekonomiska resultat 
tillsammans med arbetskbparen. Samti
digt har vi fbrsbkt kombinera detta med 
vi r milsattning i verksamhetsplanen 

Medlemsmote. Tommy Birger, Ingvar Hartler och Stig BramsSng vid Sektion Storas 
arsmote den 15 febrvari 2003. 
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oka personalens trivsel. PS grund av vo 
lymnedgingar s i har vi inte kunnat fbr
battra det ekonomiska resultatet men val 
bibehillit det forhillandevis goda resultat 
vi hade uppnitt 2001. Personalens trivsel 
har knappast okat med alia hot v i har 
hangande over oss p i Tomteboda i form 
av stor Arlandaterminal och flytt av avgi-
ende B post. 

V i har kunnat hilla dessa bida hot imder 
kontroll under 2002 och det goda det fort 
med sig i r nog att vi kanner en storre 
sammanhilhiing inom terminalen an p i 
linge tack vare de yttre fiendema. N i r 
man lever under en standig krigsrisk s i 
blir livet mer synligt och meningsfiillt, 
men det sliter ocksi p i manniskor. Minga 
som arbetar p i Tomteboda har mitt diligt 
under 2002 eftersom framtiden i r s i 
osiker. 

Exempel p i itgirder vi gjort tillsammans 
med arbetskbparen fbr at anpassa Tomte
bodas ekonomiska "kostym" i r : 
Sommaranpassningen 
Infbrandet av behovsanstallda 
Omorganisation av natten p i plan 3 

Det vi framst gjort fbr personalens trivsel 
ar att vi och arbetskbparen bar kommit 
bverens om formema fbr det omfattande 
friskvirdsarbetevi har p i Tomteboda. Di r 
bar arbetskbparen visat en mycket god 
vilja t i l l satsningar p i friskvirdstunme fbr 
alia och satsningar i form av ny gymnas-
tiksal och triningsgym. 

Overtalighet 
V i bbrjade i viras att prata med arbetskb
paren om personalsituationen 2002. Trots 
att vi hade gjort en stor satsning med att 
bppna Postens bvertalighetsorganisation 
Futurum under 2001 och att vi totalt med 
bvriga avgingar minskat personalen med 
mer i n 50 irarbetskrafter s i var det fortfa
rande bvertalighet enligt arbetskbparen. 
Denna bvertalighet berodde p i volym-
minskningar och efter att vi hade gift 
igenom volymstatistiken s i var v i bverens 
med arbetskbparen om att vi miste gbra 
nigot fbr att ytterligare minska "kosty-
men". 

Arbetskbparen sa att om vi inte lyckas 
minska tilhackligt s i blir det uppsagning
ar. Vi i SEKO klubb Tomteboda proteste-
rade kraftigt och sa att vi i r med p i " t i -
get" nir det galler att hitta itgirder fbr att 
minska personalstyrkan p i frivillig v ig , 
men vi konmier att reservera oss mot 
uppsagningar. Vi hade ett mbte med rep
resentanter fbr Arsta och Arlanda klub-
bama samt Tom Tillman som ansvarar fbr 
dessa frigor i SEKO Postens koncem-
kommite. D i r gjorde vi upp det vi kallade 
en "verktygslida" fbr hur vi ska kunna 
minska personalstyrkan utan uppsagning
ar. Vi fick ocksi upplysningar av SEKO 
klubb Arsta att Arstaterminalen hade 
mellan 100 t i l l 150 tillfalligt anstallda 
fortfarande. V i kom bverens med SEKO 
klubb Arsta och SEKO klubb Arlanda att 
jobba fbr att Anstallda p i Tomteboda ska 
kunna flytta bver till dessa terminaler nir 

behov uppstir dar. 

Efter detta mbte uppvaktade vi Posten 
Produktions chef Bertil Nilsson genom 
P-0 Brandecker som ar samordnare fbr 
Posten produktions verksamhetsrid inom 
SEKO. Bertil Nilsson fbrstod d i vira 
synpunkter och bildade ett personalfbrsbr-
jningsprojekt inom Posten produktion 
Stockholm. Dir ingir brevterminalema 
Arlanda, Arsta och Tomteboda samt pa-
ketterminalema Tomteboda och Segel
torp. Milsitmingen for projektet bar varit 
att s i lange det finns behov inom Stock-
holmsregionen ar det fbrflyttningar mel
lan terminaler som galler. Uppsagningar 
ska undvikas s i lingt det i r mbjligt. 

Detta arbete har tagit mycket tid och kraft 
fbr oss i SEKO klubb Tomteboda. Det i r 
en av vira hjartefrigor att s i lingt det 
bara i r mbjligt hitta andra ibsningar an 
uppsagning p.g.a. arbetsbrist. Vi har fitt 
en mycket god respons p i detta arbete 
frin bvriga SEKO klubbar i Stockholm 
samt verksamhets och kocemrid. Dir har 
vi verkligen visat att vi i r en samspek och 
kraftfull organisation inom SEKO posten. 
Det har verkligen varit nigot som gynnat 
vira medlemmar. Berbm ska ocksi ges till 
chefsarbetskbparen i Posten produktion 
Bertil Nilsson som verkligen tagit vira 
isikter p i allvar och bildat personalfbrsbr-
jningsprojektet. 

LokalfbrSndringar 
Det har hint en hel del i vira lokaler 
under 2002. Tomteboda-Fbretagsposten 
har flyttat hela sin verksamhet frin loka-
lema i den norra delen under Kontorshu-
set, t i l l ombyggda lokaler i den sbdra 
delen av Terminalen p i plan 2. 

Dessa lokaler hade Postikeriet Sohia, 
samt IKAB i varsina delar. IKAB fick 
flytta t i l l det rum som anvants till laddrum 
fbr mickama p i plan 2. (Laddrummet 
flyttade ti l l annan plats p i plan 2). 
Postikeriet flyttade till delar av de loka

ler som Tomteboda-Fbretagsposten l im
nade. De utrymmen som blev kvar i den 
norra delen, bredvid Postikeriet, fick 
OLC (OLC ar en verksamhet inom affir-
somride Logistik). 

OLC fanns innan detta i lokaler i Vast
berga. (Vastberga tillhbr Tomteboda). De 
lokaler som OLC lamnade i Vastberga 
togs bver av Rikslagret fbr tomgods (be-
hillare, lidvagnar och lidor). 

De lokaler som Rikslagret limnade i 

Styrelsen fiar under aret bjudit in flera ledande fackliga foretradare, politiker och 
arbetsgivanepresentanter for att diskutera Postens framtid i allmanhet och Arlandap
rojektets i synnerhet. Den 13 febmari 2003 hade vi en tillforordnad men engagerad 
VD Borge Osterholm som gast 
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Vastberga tog Rikslagret for tomsack 
over. (Detta lager l ig tidigare i Malmo). 
Pi plan 3 si byggdes det ett rum i den 
norra delen av lokalen som Posten skulle 
hantera en extern kunds post. (Vi skulle ta 
hand om post i t byggforetaget Skanska, 
som egentligen var intemposten at tele-
komforetaget Ericsson. Skanska hade 
tagit hand om deras intempost, men lejde 
sedan Posten att skota hanteringen). 

1 slutet av aret s i bestamdes det att detta 
(Ericsson bygge) skulle rivas fbr att flytta 
ner till de lokaler p i plan 2 som OLC har. 
OLC skulle avvecklas till den 1 april 
2003. Innan den verksamheten har upp-
hbrt, si far Ericsson verksamheten dispo-
nera de lokaler som var verkstad hade 
tidigare p i plan 1. 

Nar dessa lokaler p i plan 1 blir lediga, sa 
ar det en annan verksamhet som dock ar 
kopplat till Posten som skall flytta in dar. 
Slutligen s i planerar man ett stort bygge 
p i plan 3 dar SSM 20 och Ericsson ha 
legat. Det ar Postens administration (PVS 
= Postens verksamhets service), som 
flyttar in i ombyggda lokaler p i ca 2500 
m- i den norra delen av plan 3. 

Det skall ocksi byggas en motsvarande 
yta p i plan 4, dessa vaningar kommer att 
fbrbindas med en trappa. 

(Det ar i huvudsak Ibneadministratbrer 
som skall sitta i dessa lokaler. De kommer 
att skbta denna verksamhet ifrin Tomte
boda och Umei. Liknande verksamhet i 
bvriga landet skall fbrsvinna och koncen-
treras till dessa t v i stallen och den ratio-
naliseringen ingar i ett projekt som heter 
E25. Antalet personer som skall arbeta i 
de nya lokalerna beraknas ti l l ca 300 st). 

Huvudskyddsombudet i Tomteboda 

LONEREVISIONEN 
Det nya avtalet galler frin den 1 oktober 
2001 till den 30 September 2004. Det ar 
indelat i tre ettirsperioder. Fbr de tre 
periodema hbjs Ibnema med 3,0,3,0 samt 
2,9 procent vardera. 

2002 ars lokala lonerevision avslutades i 
bbrjan av december och den nya Ibnen 
och det retroaktiva betalades ut pi decem-
berlbnen. 

Klubben och sektionema lyckades i 
fbrhandlingama uppni de 17.400 kr i 
normallbn och 400 kr generellt som vi satt 
som mil. 
Medellbnema ligger nigot bver normal-

Ibnen och fbr sorterama hojdes den med 
drygt 500 kronor t i l l 17 780 kr/man. Lag

ledare och specialister ligger i genomsnitt 
ca 3 000 hbgre i ibn.. Teknikema Ibner 
hojdes med 580 kronor till ca 20 800 kr. 

Tomteboda ar troligen fortfarande riksle
dande i jamlika loner bland terminalema. 
Skillnaden bland sorterama uppgir efter 
irets lonerevision ti l l ca 60 kr/man - till 
mannens fbrdel. Trots anstrangningar att 
halla koll p i denna faktor under fbrhand
lingama blev resultatet att skillnaden 
bkade med 20 kronor. 

ARBETSMILJO ARBETET 

Verksamhetsberattelse fbr skyddsom-
budsverksamheten i Tomteboda Brev 
2002 
Den 9 mars s i valdes det nya skyddsom
bud, samt ett nytt Huvudskyddsombud 

Sedan dess sa har skyddsorganisationen 
andrats en del frin tidigare. Dels s i har 
det blivit farre skyddsombud, som i sin tur 
har fitt stbrre skyddsomriden. 

Skyddsombuden ar fbrdelade enligt 
fbljande 

en inglasad anslagstavla bredvid SEKO: s 
fackfbreningsinformation vid infohbman 
p i plan 3 och pa anslagstavla pa plan 2, 
samt vid HSO exp p i plan 3 'A i norra 
delen 

Det som har gjorts under iret fbr skydd
sombuden, ar att det har skapats fbrutsatt-
ningar fbr en omfattande kompetensutvec-
kling fbr dessa, med speciell inriktning 
som resp skyddsombud ar inttesserad av 
och som ar till nytta fbr verksamheten i 
Tomteboda. 

EX. Meningen ar att ett skyddsombud 
med sarskilt intresse fbr belastningsska-
dor, skall kunna bli s i bra pa det att denne 
kan bli en amneskonsult i t bide de ovr^ 
skyddsombuden samt i t arbetsgivaren. 

Detta gbr att vi kommer att fa mycket 
hbg kompetens i de frigor som rbr arbets
miljbn i Tomteboda och darmed i hela 
Posten. 
Detta kan bli en stor kompetensresurs for 

bide anstallda och Posten. 

Arbetsgivaren, facket och skyddsorgani
sationen ar bverens om detta upplagg i 
samband med uppdatering av det lokala 

• Plan 3 = 8 St skyddsom- , . , 
bud, med sarskild inrikt- och senare samma dag diskuterade 

brevnatsgeografi med en representant for agama, Borje 
ning p i eget verksamhets- ^^stlund (s), ledamot i Trafikutskottet 
omride 
• Plan 2 = 8 St skyddsom 
bud, med sarskild inrikt
ning p i eget verksamhets-
omride 
• Teknik / underhall = 1 st 
skyddsombud med sarskild 
inriktning p i egen verk
samhet 
• Vastberga = 1 st skydd
sombud med inriktning p i 
( tomgods / tomsack och 
inlamning/kontroll grupp
reklam ) 

Summa = 18 st skyddsom
bud i Tomteboda brev (En 
av dessa hoppade av direkt 
) 
Summa aktiva skyddsom
bud = 17 st 
En av dessa med placering 
p i plan 2 ar HSO 
En annan av dessa med 
placering pa plan 3 ar er-
sattande HSO 

Det finns en fbrteckning av 
skyddsorganisationen p i 
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samverkansavtalet, men dessvarre sk har 
ledningen inte riktigt velat leva upp t i l l 
detta avtal. Vi kommer dock att driva v i r t 
utbildningskrav vidare, s i att skyddsom
buden kan piverka arbetsmiljon i storre 
utstrackning i och med en storre kompe
tens. 

Det har dock genomfbrts en del utbild
ningar under iret, dessa i r ordnade helt 
genom fackets forsorg. 
De fiesta av oss har fitt SO grundutbild-

ningen, flertalet i r genomfbrda tidigare i r 
. Utbildningsbehov efter fbrdjupningsam-
nen har planerats fbr 2003 och ansbkning-
ama har skickats. Andra utbildningar som 
har genomfbrts under iret i skyddsom-
budsorganisationen ar kiu ŝ om stress och 
utbrandhet, jamstalldhetskiu-s, seminariiun 
om arbetsmiljb, fbrsakringsutbildningar, 
arbetsskadeutbildning 

Vad har d i skyddsombuden gjort for 
arbetsmiljbn i Tomteboda under iret? ! 

V i har deltagit i och piverkat 

• Stora omflyttningar p i plan 2 
• Stora omflyttningar p i plan 3 (som 
fortfarande pigir) 
• Lokalfbrindringar p i plan 3 
• Fbrandringar i spirhall 
• Brandskyddet 
• Rbkkurer 
• Temperatur/ljusavskarmning! 
• Hjalp t i l l arbetskamrater med sarskilda 
behov 
• Lyckade resultat fbr arbetskamrater som 
har haft svirt att f i problem Ibsta 
• Arbetsmiljbutredningar 
• Mamingar 
• Truckar 
• Anskaffhing av nya tmckar och tmckty-
per 
• Anskaffhing av bittre batteribytessys-
tem 
• Milning av truckgingar 
• Nya kbrplitar mellan kaj och godsvagn 
i spirhall 
• Fbrbattra belysning i spirhall 
• Fbrbattra belysning p i kundkaj 
• Bullerdampningsitgirder 
• Sorteringsfack 
• Fbrandringar i FSM 
• Utomhusmiljber 
• Lagningar, justeringaroch reparationer 
i och p i saker och ting 
• Olika typer av skyddsronder 

Ovrigt 
• Vi har begirt ett antal arbetsmiljbkonse-

kvensanalyser och fitt utredning, samt 
resultat p i en del av dem. 
• Nigra fbrelagganden i enlighet med 
arbetsmiljblagen har skrivits, som ocksi 
har gett resultat och vissa fbrbittringar. 
• Det har genomfbrts skyddsronder, men 
INTE alls s i minga som det borde ha 
gjorts. Orsaken ti l l detta ar att arbetsgiva
ren skjuter dem framit i tiden, p.g.a. att 
produktionen inte tilliter dessa. Det ar 
inte hillbart att gbra s i och detta kan leda 
ti l l stora problem i framtiden, dessutom si 
ar det ett brott mot A M L 
• Vi har haft smdiebesbk av yrkesinspek-
tbren Femilla Niia och darmed skapat en 
god relation t i l l Arbetsmiljbverket. 
• V i har varit p i arbetsmiljomissan och 
studerat en del intressanta nyheter. Samt 
deltagit i ett par seminarier. 
• Skyddsombuden sitter med i de lokala 
samverkansgruppema, dir de har mbjlig
het t i l l piverkan 
• HSO sitter med i Terminalens samver
kansgrupp. 
• Skyddsombud fmns med i gmpper som 
hiller p i med fbrindringar av lokaler, 
organisation och andra fbrandringar. Men 
skyddsombud sitter INTE med i samtliga 
projekt om organisation, 
arbetstider, lokaler, etc. 
som pigir . Detta skall 
skyddsombuden gbra, i 
enlighet med A M L 
• En bantad version av 
v i r hemsida p i Internet 
har fungerat som en infor-
mationskalla for de intres-
serade i hela landet och 
fitt bver 25 000 besbk 
under 1 'A irs period. Den 
stora versionen av vir 
hemsida fmns p i Postens 
intranit och under webb-
delen om Tomteboda, 
sedan i fjol. 
• Skyddsombudsorgani-
sationen anvinder sig av 
(C2). En fiinktion till ide-
verksamheten i Posten. 
Den heter ocksi "Ideer i 
Posten". Denna vag i r ett 
utmarkt satt att komma 
med fbrbattringsfbrslag p i 
och att dessutom fk dessa 
genomfbrda ganska 
snabbt. Det har rattats till 
en del problem med hjilp 
av detta rapporteringssys-
tem om felaktigheter dar 
fbrslag om forbattring 

framkommer direkt i rapporten 
• Fbr att Ibsa en del av problemen vid 
FSM- maskinema utsigs Erhan som an
svarig i detta omride av Tomtebodas 
samverkansgrupp. FSM-fihnen som 
Erhan gjorde visar hela produktionspro-
cessen och vad som bbr fbrbattras vid 
maskmen. Fihnen visades fbr berbrda 
personal och en del av Postens ledning. 
Dessvarre har FNTE en ergonom , vilket 
vi har tillging t i l l via Previa deltagit. 
Detta ar nbdvindigt fbr att skapa ratt 
fbrstielse fbr de arbetsmoment som fi l -
men visar. Det ar sirskih viktigt att ar
betsgivaren fbrstir problemet, eftersom 
det i r de som miste itgirda problemet. 
Kent Staaf fr in Posten Produktions 
Utvecklings enhet (maskin sikerhet) har 
dock medverkat arbetsplatsttaffama. 

Aktivitetema runt problematiken FSM 
fortsatter, men med en hel del itgirder 
fbrsbker nu projektgruppen fbrbattra 
ergonomin vid maskinema fbr att minska 
belasmingsskadoma som maskinema 
villar. 

En SEKO arbetsgmpp (Erhan fr in oss) 
besbkte Visteris, Alvesta, Norrkbping 
och Nissjb terminalema och dar presente-

Konst och konstigheter. Redovisning av gmppaiteten 
vid Arlandakonferensen den 6-7 februari 2003. 
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Tomteboda Brev 

rat en ny kombimaskin som utvecklades i 
Tomteboda. 

Under utvecklingstiden har vi fungerat 
som kontaktperson for andra terminaler 
och skyddsombud. 

P i ovannamnda terminaler sokte man en 
battre losning for iiunatningen och 
lidlyft-problematiken som banar vag ti l l 
olika slags belastningsskador 

Det har ocksi varit ett par triffar med 
samdigaterminalchefer och skyddsombud 
i denna fiiga, som ar ett riksomMande problem. 
• Vi deltog i ett nigra minaders lingt 
projektarbete p i Norrkopings posttermi
nal, som syftade t i l l en del fdrbattringar 
vid maskinparken som Postens Brevnat 
har vid sina 13 terminaler. Urban Hog-
lund frin Previa, Anna Leven frin Uppsa
la, Kent Staaf frin Posten Produktion och 
Erhan Gomuc frin Tomteboda, ingick i 
projektet. 
• HSO har ocksi varit med i delprojektet 
"organisation-personal", som har drivits i 
samband med Arlanda projektet. 

Hu vudskyddsombudet 
Anders Bergstrom 

JAMSTALLDHET 
Ett antal moten har hillits i jamstalldhets-
kommitten bestiende av jamstalldhetsan-
svariga i sektionema. Ambitionema var 
hogt stallda infor i r 2002. Bland annat 
ville vi medverka for en jamnare fordel-
ning mellan kvinnor och man p i alia 
nivier och verksamhetsomriden. Det kan 
bara konstateras att arbetsgivarens ambi-
tionsnivi inte motsvarat vira forhoppningar. 

En av de i jamstalldhetsplanen utlovade 
aktivitetema som inte har genomfbrts i i r 
heller var ett seminarium fbr chefer och 
lagledare om man och kvinnors olika 
fbratsattningar i arbetslivet. Med tanke p i 
att speciellt kvinnor ar mer utsatta for 
fbrslitaingsskador i r det viktigt tycker vi 
att chefer och lagledare gbrs uppmark
samma p i bl.a vikten av rotation och 
mikropauser i arbetet. 

Andelen kvinnliga lagledare respektive 
lagledarvikarier har inte bkat i jamstalld-
hetsplanens anda. Tvartom har vi tappat 
ett antal kvinnliga lagledare. Kanske det 
vore dags fbr arbetsgivaren att tanka om i 
frigan om den av facket fbreslagna hand-
ledarfunktionen. 

Lbneskillnadema mellan kbnen har tyvarr 

bkat, trots alia fackliga Ibnefbrhandlares 
anstrangningar. Tomteboda har dock 
fortfarande den mest jimstallda Ibnebil-
den bland terminalema. 

Mbjlighetema t i l l anpassad tjanstgbring 
p i dagtid har minskat i takt med sjimkan-
de volymer i B-flbdet. Detta drabbar 
fi-amfbrallt kvinnor med bampassning-
sproblem. 

Som vi ser det har jamstalldhetsarbetet 
p i Tomteboda stagnerat. Mycket beroen
de p i att verksamheten p i terminalen 
praglats av sjunkande volymer och bver-
talighetsdiskussioner. 

FACKLIGT-POLITISKT 
I maj fbrra iret besbkte Anna Berg Kett-
ner, oppositionslandstingsrid (s) oss. 
Under en kaffepaus traffade hon 39 med
lemmar som stailde frigor om sjukvirden, 
trafiken och landstingets kaotiska ekono
miska kris. 

Sbndag natt den 8 September traffade 
rikdagsledamot Sylvia Lindgren (s)och 
Solnas kommunalpolitiker Thomas Mag-
nusson (v) och riksdagskandidat Franci
sco Contreras (v) nattpersonalen. Nigra 
timmar senare traffade Thomas Magnus-
son dagtidspersonalen. 

Sista arbetsplatsbesbket under vahbrel-
sen men inte minst rikdagsledamot Kalle 
Larsson (v). 
Tidningen Fdrtroendevald i SEKO Stock
holm presenterade vira medlemmar som 
kandiderade till politiska uppdrag for (s) 
och (v). 

SEKO avdelnmgens sjilvstindiga valar 
bete "Radda Stockholm" tillsamman 
med EL- ettan och Grafiska fackfbrenmg 
en lyckades i uppsitet att stoppa borgai 
nas rbjarfest i Stockholm! Bide i Land 
stinget och i Stockhohn kommun blev d( 
majoritetsskifte. 

SEKO - vanstem anser att: "Det ar oerhoi 
viktig och gladjande fbr oss att vi tillsam 
mans stoppade den borgerligamajoritete 
och dessutom bromsade det kaotisk 
underskottet i Stockhohns lans landsting' 

Gustav Fridolin (mp) besbkte terminale 
och Storas brevs styrelse fbrsta veck / 
december. 
Klubbstyrelsens framsta m i l ar att bevak 
Postens och terminalens framtid och vi 
arbetsplats. V i bjbd som ett led i dett^ 
rikdagsledamot Karin Thorborg (v) i' 
ar ledamot i Riksdagens Trafikutskott oc 
har skrivit en motion om Posten. 

Det ar politiska beslut som styr v î 
samhalle, det ar darfbr viktig fbr oss sot 
facklig organisation att etablera ocl 
utveckla kontaktema med politiker od 
beslutfattare. 

INTEGRATION 
Tomteboda ar den fbrsta postterminak 
med egen mingfaldsplan, vilket Seko ha 
drivit fram. Mingfaldsplanen innehilia 
bide jamstalldhets- och integrationsfii 
gor, gallande integrationsaspekter hai 
genomfbrts ett seminariimi fbr laglec | 

Julkortssorteringen planeras. Fr.v. Ann Thyren, Tort)j6m Enqvist, Johan Kihlberg, 
Sandra Olausson. 
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och vik. lagledare, driftansvariga samt 
skyddsombud om "Vad sager lagen om 
etniskdiskriminering i arbetslivet?" (An
ders Bergstrand frin diskrimineringsom-
budsmannen, D.O.) och Ledarskap i 
mangkulturella arbetsmiljoer (Pujo Lah-
denpera). 

Vid uppdateringen av planen i fjol inklu-
derades en blankett mot alia sorters diskri-
minering och trakasserier. 

Denna blankett kan du anvanda om du 
blivit utsatt fbrtrakasseri eller diskrimine-
ring i arbetet t.ex.. p.g.a. kon, sexuell 
laggning, hudfarg, etniskt ursprung, tros-
bekannelse eller fimktionshinder. 

Fyll i blanketten och limna t i l l dm chef 
eller t i l l personalchefen inom Tomteboda 
Postterminal. Denna blankett kan du hitta 
p i Tomtebodaterminalens hemsida. 

Avdehiing SEKO Stockholm har anordnat 
f r utbildningar om integrationsfrigor bl.a. 

med en extra dag i GFU (Grund Fackligt 
Utbildning) och aven ti l l integrationsan-
svariga i sektioner och klubbar och andra 
fbrtroendevalda fbr att prata om Lagen 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
D i r visades ocksi en film med konkreta 
exempel framtagen av LO, TCO och 
SACO. Tillsammans med arbetsgivama 
har detta bidragit att skapa ett diskussion-
sunderlag, med konkreta exempel, det har 
tagits upp mingfaldsplaner som facket i 
samverkan med arbetsgivaren utformar p i 
arbetsplatsema. 

Mingfaldsplanen ar ett verktyg for att 
kartligga konkreta brister och problem, 

l ^ o c h ta fram aktiva itgirder fbr att hitta 
^ Ibsnmgar. Tomtebodas mingfaldsplan tas 

upp som en gott exempel. 

Maria-Paz Acchiardo, LO. s integration-
^j^ansvariga, deltog i vi r t jimstilldhets-

och integrationsmbte i november dar hon 
presenterade "Nytt Liv i Sverige", ett 
kulttuT)rojekt i arbetslivet i form av sttidi-
ecirklar. Den ska skapa fbrutsittningar for 
att cu-keldeltagaraa ska kunna skildra 
invandrmgens historia och betydelse fbr 
det svenska samhallet. Cirkeln vinder sig 
till medlemmar, bide med utlandsk och 
svensk bakgrund. Kursens arbetsmetod 
bygger p i att deltagama anvander sig av 
kulturella uttrycksformer och arbetar med 
sin skapande fbrmaga. 

SLUTORD 
Aret har bestitt av ett standigt tinkande 
p i hur vi ska hitta nya argument och 

infallsvinklar fbr att f i ett Arlanda light, 
s i vi kan igna oss i t att utveckla verk
samheten p i termmalen. V i hoppas att 
deima strid ska avgbras t i l l v i r fbrdel i v i r 
s i att vi kan igna oss i t mer "normal" 
facklig verksamhet 

Styrelsen f i r med dessa ord tacka fbr 
fortroendet att ha f i t leda klubbens arbete 
under verksamhetsiret. 

Vi tt-or att de uppgifter vi stir infbr under 

Namn: Keshii Natanael 
I Posten sedan: 1985, senast 
Tomteboda FI6de. 
Dessforinnan: Fddd och uppvdxt i 
Namibia, men fiydde dahfrSn 
1974 Studerade i Sovjet 11,5 ^r. 
Atervande till Afrika, men blev 
fangslad och satt 2,5 som poli-
tisk fdnge i Tanzania fdr sitt arbete 
i SWAPO:s ungdomsfOrbund. Fick 
amnesti 1978 och flyttade d^ till 
Sverige. 
Aktuell som: En av dem som sdkt 
och omplacerats till sackdepSn i 
vastberga. Nyligen debuterat med 
boken "A Journey to Exile". Boken 
kan bestailas av forfattaren. 

Hur trivs du i Vastberga? 
- Bra! Tomteboda ar fOr stort. Har 
ansvarar vi sjalva fOr jobbet och 
planerar allt tillsammans Vi har 
inga diskussioner om vem som 
ska gOra vad utan alia hjaiper till 
och tar sitt ansvar Peter (Gadd, 
chef i Vastberga/red) l^ter oss 
ansvara sjalva - men det ar bara 
att g i in till honom om vi behOver 
hjalp med nigot. Vi kanner att vi 
har stod och delaktighet. Sedan ar 
vi o c k s i en liten grupp som trivs 
ihop. 
- Det g i r fortare att f i saker itgar-
dade har ute, man behOver inte 
vanta och vanta p i besked. 

Du vill inte tillbaka till Tomtebo
da?! 
- Nej, NEJ! (ett stort skratt). Jag 
kande direkt att har ska jag stan
na! 

Kommentar till Irakkrisen? 
- Det ar fruktansvart hur ett land 

V 

det kommande iret kriver en hbg facklig 
aktivitet och det i r v i r fbrhoppning att s i 
blir fallet. 

Ake Anevad, Erhan Gomiic, Jan 
Ahman, Mohibul Ezdhanikan, Monica 

Lindberg, Gerardo Berrios, 
Bosse Ericsson 

Janis Rubulis, Staffan Millner, Paula 
Miettinen, Peter Jarmeus 

som USA kan dominera andra lan
der darfttr att de har mest vapen. 
Folk borde protestera mot USA:s 
brott mot folkratten. Det ar inte 
Saddam som drabbas av kriget, 
utan gamla, barn, kvinnor Laste 
dessutom att USA hotar att siappa 
sina kamvapen mot m i l man inte 
n i r med konventionella vapen -
vilken dubbelmoral, det ar ofatt-
bart! 

Hur har det gitt med Namibia 
efter frigdrelsen? 
~ Det har inte blivit battre, tyvarr. 
Den nuvarande presidenten fdljer i 
Mugabes fotspir, det kommer att 
leda till en katastrof Det blir mer 
och mer tydligt att han ar en dikta
tor. 

Jan Ahman 

r 
Tomtebodaroster 
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Nya spar 
D E T N Y A A R E T B O R J A D E B R A med 

kyla, islagda sjoar och ti l lrackligt med 
sno for att aka skidor pa. Nastan halv-
vags ner t i l l torpet, dar stigen t i l l Tre-
faldighetskallan borjar, kommer v i pa 
ett stort och nattfarskt spar. Det har 
visserligen gatt nagra manniskor pa 
vagen fore oss, men de verkar inte ha 
haft nagon bund med sig. Kan det 
vara lodjur igen, det var tva ar sedan 
sist? Nej, det stammer inte, det har 
djuret har hallit sig t i l l vagen, men 
gjort nagra avstickare emellanat, pa 
det dar litet slangiga och energislu-
kande sattet som tamhundar beter sig. 

Historien borjar egentligen en april-
dag fbrra varen. Forvanade stirrar v i 
pa tradgardslanden, dar en jordfras 
verkar ha gatt fram. Tjalen har knappt 
gatt ur marken och ingenting ar plan-
terat och ingenting satt, an mindre en 
potatis satt. Anda har nagon vant upp 
och ner pa allting. V i lagger skulden 
pa gravl ingen, den brukar boka omk-
ring, men inte sa har? 

K E N L O A C H S S E N A S T E F I L M skildrar 

en grupp engelska banarbetares oden 
nar British Rail styckas upp och de 
enskilda delama entreprenadiseras 
och privatiseras. Det ar en trovardig 
skildring av hur omregleringen (=om-
fbrdelningen) bekostas av de koUekti-
vanstalldas forsamrade anstallning-
svillkor liksom deras och passagerar-
nas sakerhet. Det ar samma utvec
kling som hos oss, i Posten, SJ och 
Televerket och den kommunala servi
cen - det ar bara det att fallhojden ar 
nagot lagre i England. 

S A M M A N H A L L N I N G E N A R S T A R K 

bland arbetama. De nya chefema 
forsoker inpranta i dem att nu ar det 
olika fbretag som skbter underhallet; 
de som tidigare varit inlanade fran 
granndistrikten arbetar nu at andra 

bolag och de ska darfbr betraktas som 
konkurrenter fastan de gbr samma 
jobb. De ska inte langre vara med i 
ganget, utan ses som spioner. Nar 
spelet ar fbrlorat valjer en del arbetare 
att ta de avgangsvederlag som erbjuds 
- for att i nasta bgonblick, precis som 
i Sverige, ta anstailning hos beman-
ningsfbretag i branschen - medan 
andra avskedas. Splittring rader, och 
facket fbrsvagas. Istallet for den gam-
la hederliga yrkesstoltheten och de 
statliga avtalen med fungerande sa-
kerhetsreglementen, semester, sjuk-
Ibn, reglerad arbetstid, befordrings-
gangar och andra rattigheter galler nu 
ti l lfall iga anstallningar, outbildad 
arbetskraft, svartjobb, "flexibla" ar
betstider, fusk med jobben och saker
heten. 

Redaktoren 
tog 

nast sista 
ordet 

M E N N A R D E G A M L A A R B E T S K O M F I -

S A R N A mots ute pa faltet, anstallda i 
olika bolag, ar de i fbrsta hand arbeta
re och kompisar; inte konkurrenter. 
Loach har sakert gjort en hel del rese
arch innan han gjorde filmen; det ar 
knappast en tillfalllghet att aven de 
lagre tjanstemannen och t.o.m. den 
lokale chefen i filmen - liksom ofta i 
verklighetens omreglerade varld - ar 
lika fbrtvivlade de over den nya 
utvecklingen. En utveckling som i alia 
avseenden innebar kapitalforstbring; 
inte ens filmens exempel dar man far 
i uppdrag att sla sbnder och kasta nya 

reservdelar och annan utmstning ar 
unik. V i kan med egna bgon se hur 
det som ena manaden byggts nytt for 
tiotusentals (hundratusentals? miljo
ner?) kronor - nagra manader senare 
rivs darfbr att man i den allmanna 
oredan och paniken kommit pa nya 
ideer.. 

I D E S I S T A S C E N E R N A kbrs en *^ 

arbetama ihjal pa sparet en mbrk kvall 
nar allt vad arbetstidsregler och saker-
hetsrutiner satts at sidan, allt fbr afl 
behalla kontraktet och jobben. 
varre an sa: istallet for att snabbt la 
dit en ambulans utbryter ett gral om 
hur man ska dblja hur olyckan gatt 
t i l l , fbr att inte riskera jobben. 

F O R T S A T T N I N G E N F A R V I T A N K A UT 

S J A L V A . Jag tror inte att Loach har 
tankt sig att historien slutar med fil
mens the end. Sjalv kan jag tanka mig 
detta. I filmen kommer direktbren 
(kanske rentav agaren) fbr ett av de 
nya privata foretag som tagit bver, 
kbrande i sin Mercedes och svangei 
upp framfbr kontoret. Tillsammans 
med sin narmaste man tvingar ĥ -̂ , 
platschefen att riva upp ingang..d 
avtal och bryta mot gammal sedvanja 
Det intressanta i den scenen ar egent
ligen hur fa de ar, de som tjanar 
och darfbr pa fullt allvar driver dei ) 
vansinniga politik. Om v i tar Posten 
som exempel, var ska v i dra gransen? 
Kanske v id Volvo S80? De som h 
en Volvo S80 eller stbrre som for 
mansbil ar vinnama. Visst, det fin 
nagra t i l l : regnar det pa prasten 
stanker det pa klockaren. Och vis 
blir de nagra stycken om man ra 
ihop dem (och de kostar en ohyggli 
massa pengar) men av de 40.000 an
stallda som v i ar i Posten sa ar de 
anda forsvinnande fa. Och likadantar 
det i samhallet i stort. Det ar en befri-
ande tanke detta, att de egentligen ar 
sa fa, och v i andra ar sa manga! 
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D E T F I N A M E D K E N L O A C H S F I L -

M E R , och nagra t i l l , ar att de far en att 
tanka sadana roliga tankar. T i l l sk i l l 
nad fran de fiesta andra filmer, som, 
aven om de ar underhallande och mest 
business och en fodkrok for hyggliga 
filmarbetare, samtidigt tjanar syftet 
att skymma dessa grundlaggande 
fbrhallanden och sudda ut denna Ijuv-
liga och starkande tanke: de ar sa f-t 
fa! 

Snart tar v i dem! 

' £ F T E R Y T T E R L I G A R E E N K I L O M E 

T E R pa skidor vaxer tvivlet. Dar det ar 
litet djupare sno har djuret med de 
stora spartecknen plqjt en fara i snon 

^ ^ c h sopat igen fotavtrycken efter sig. 
Det gar inte att se om det ar klbvar 
eller tassar eller kanske rentav hovar -
ett tag undrar v i om det ar en liten 
hast som varit ute pa vift! V i d grann-
torpet har den v ik i t av fran vagen och 
dar, i det tunna snotacket under en 
stor gran, far v i bekraftelsen pa det v i 
alltmer borjar misstanka: det ar ett 
vi ldsvin v i har framfbr oss. Klbvama 
ar stbrre an radjurens, och framfbr allt 
sa har lattklbvama satt ett tydligt 
avtryck. 

Den dar aprilmorgonen fbr snart ett 
ar sedan nar v i stod och betraktade 

^Rjrbdelsen visste v i inte att vildsvinen 
natt hit. De har funnits ett par ar i 
Roslagen och tidningama har berattat 
om hur de plbjt upp golfbanor och 

j^otbol lsplaner och potatisodlingar. 
^ v l e n bar hade ingen sett dem annu. 

Nagra manader senare sitter grannen 
i tradgarden och lyssnar pa matchen 
mellan Sverige och England nar hon 
bbr ett konstigt ljud bakom ryggen. 
Hon vander sig om och 30 meter bort 
bbkar en sugga med kultingar under 
nagra gamla appeltrad! Tva veckor 
senare gbr de ett andra besbk hos oss 
och ater upp arets farskpotatis. 

V i F O R T S A T T E R M O T T O R P E T . Spa-

ren fbljer vagen nasta anda fram. 
Ocksa det skiljer den fran de andra 
djur som v i ser spar efter, radjur, hare, 
mard och rav. De kan visserligen 

ocksa ga en bit langs vagen, sarskilt 
raven, men de har sina egna rutter och 
viker snart av, in i skogen igen. Fbrst 
v id sista kurvan,.nedanfbr den gamla 
fomborgen, lamnar vildsvinssparen 
vagen och fbrsvinner in i granplante-
ringama. 

Det ar en annan rol ig tanke dessa 
vinterdagar: v i ar de fbrsta pa kanske 
tusen ar eller mer som ser dessa djur 
och sparen efter dem i de har skogar-
na! Sa lange har de varit borta hari-
fran, men nu ar de tillbaka. 

Nya spar! 

Jan Ahman 

Norra Lanken i 
• Ett av de sista beslut sorri 
Grabe tog, var att uppdra at | 
Lokaler & Fastigheter att 
fdrhandia med Solna kom- i 
mun och Vagverket om av-
fartsrampen fran Norra Lan
ken ner till Pampas. Pengar i 
avsattes ur nya HK-projektet| 
och syftet var att ram pen 
skulle byggas fardig, vilket | 
avsevart skulle underlatta | 
tillfarten norrifran till termi
nalen och nya HK. 

Stannatupp 
Posten har under hosten 
haft kontinueriiga diskussloi 
ner med kommunen. Tyvarr 
tycks Intresset aterigen ha I 
svalnat fran kommunens 
sida. Processen har stannat 
upp i vantan pa en ny utred-| 
nlng om Norra Lankens konsl 
sekvenser for boende I na-
romradet Utredningen skall 
starta i borjan av det har 
aret. "" 

Stockholmstermina-
lernas datafdrening 

dppen for dig som arbetar pk 
Arsta eller Tomteboda. 

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

Medlemsavgift SO kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/stdf 

Stockholmspostens 
konstforening 

dppen fdr alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstsillningsioka-
ler pa Tomteboda och Arsta.. 
Medlemsavgift 175 kr/dr. Du 

satter in minst 100 kr/min p i 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan kdper konst fdr. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

dppen for dig som jir postan-
stalld och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

v£ilutrustat morkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagne1]ord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/ir 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba 
tel 781 76 04 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndhng: se nedaM 

Klubb Tomteboda kallar till 

Arsmote 
Lbrdag 15 mars kl. i a . 0 0 

Lokal: Brygghuset, 
Norrtullsgat 12 N, T-bana Odenplan 

Efter motet bjuder klubben 
pa middag pa 

restaurang Morkullan 
Anmalan senast den 12 mars 

pa talongen nedan! 

Pa dagordningen: 
Sedvaniiga arsmotesf driiandiingar 

Verksamhetsplan for 2003 
Aktuella projekt 

SEKO:s forbundsordforande 
Janne Ruden och 

forbundssekreterare 
Yvonne Hansson medverkar 

Valkomna! 
/styrelsen 

Omregleringsvarlden 

Pensionsskulder 
• Svenska Posten har j u avsatt 
drygt tio miljarder ftir att tacka 
pensionsStagandena. Staten 
borde ha stAtt fbr denna utgifl, 
men under de skamliga former 
som bolagiseringen genomfbr
des tvingades Posten att saija ut 
merparten av fastighetema fbr 
att inratta de pensionsstiftelser 
som fbrhoppningsvis skagaran-
tera vira pensioner. 

Deutsche Post 
Nu borjar omregleringsverklig-
heten att hinna ifatt aven Deut
sche Post. F6rst Ikte man p i att 
bota 850 miljoner euro (= 7,7 
miljarder kr) darfbr att EU-
kommissionen anser att de ut-
nyttjatsin monopolstailningoch 
tagit ut fbr hoga brevporton. De 
tvingas dessutom att sanka por-
tona med 7,2 procent frin ny i 
ret 2003. 

Ti l l detta kommer problem 
med pensionsskulden. Den tys
ka regeringen satte av pengar 
ti l l pensionema nar man salde 
aktier i Deutsche Post - men 
inte tillrackligt. Nu tvingas man 
fylla p i med ytterligare miljar
der - i euro. 

Den standigt krisdrabbade brit
tiska Posten har samma prob
lem. Nyligen meddelades att 
bolaget - utOver det lOpande 
underskottet p i drygt 15 miljo
ner kr per dag - behaver ytterli
gare 330 miljoner pund fbr att 
iterstfilla vardet i pensionsfon-
den, som omfattar 4 4 3 . 0 0 0 ^ 
medlemmar. Foretagsledningen 
har fbreslagit att portot ska h6-
jas ytterligare utover den redan 
beslutade hojningen p i 1 pence 
den 1 april i i r . ^ 

Aven FedEx 
Aven FedEx, en av de stora pri-
vatagda gigantema p i iSttgods-
marknaden, tvingas satta av mer 
pengar t i l l sina pensionsfonder, 
som en foljd av samre avkast-
ning i pensionsfondema och 
lagre rantor p i obligationema. 
FOr innevarande budgetir hand
lar det om 80 miljoner dollar 
och nSsta i r minst lika mycket. 

US Post ar en ljuspunkt i pen-
sionsmorkret. USPS pensions-
fonder beraknas ha ett lingsik-
tigt overskott p i mellan 70 -100 
miljarder dollar. 

Jan Ahmai^^ 

(T^*. ff^*. (T^*. CT^" o^*. <j^^ c r ^ - o 

Ja, jag kommer pa Tomtebodaklubbens 
arsmote med middag! 

Jag vill ata vegetariskt 

Namn 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
Plan 2V2 
173 00 TOMTEBODA 

Enhet 

AdrassSndring: P i Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1149,111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


