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Tba-Arstaprojektet 

Par stridsberg blir 
projektledare 
• Par Stridsberg, med stor 
erfarenliet fran bade Tomtebo
da och Arsta, har utsetts att 
leda "Stockhoimsprojeictet". 

^ba:s sma och stora brev flyt-
tas till Arsta och Arstas klump 
till Tba. Dessutom kommer en 
stor del av Norrkopings voly-
mer att toras over till Arsta. 

Ovriga projektdeltagare pre-
senteras i augusti och en tids-
plan for genomforandet ska 
vara klar till oktober. 

Oroliga 
Manga ar idag oroliga fbr vem 
som ska fa soka vad, och om 
det blir uppsagningar eller inte. 
De ft-agoma kan inte besvaras 
forran atminstone en grov skiss 
over den nya organisationen 

och bemanningen blir klar un
der senhosten. 

Skandalosa 
De centraia besluten om detta 
och andra projekt togs under 
skandalosa former. Ingen for-
klaring har getts till de stora 
pastadda ekonomiska vinster-
na, an mindre hur mycket per
sonalen kommer att fS ta del av 
dessa. Ingen konsekvensanalys 
har gjorts av den pSverkan pS 
arbetsmiljon som bl.a. koncen-
trationen pS Arsta och den 
okade specialiseringen kan 
innebara. 

Las mer om projektet och hur 
det har tagits emot i detta 
nummer av Facktuellt! 

''Dags att satta 
ner foten" 

Sid 10 

Alia medlemmar onskas en 
riktigt skon sommarl 

Klubbstyrelsema 

KalkyI, eller inte 
kalkyi? 

Side 

Tomtebodaklubben pa Internet: 
http://home.swIpnet.se/terminalklubben/ 
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• Starten av Arlanda Large bidde 
ingenting, men som jag skrivit tidigare, 
det blir anda konsekvenser for oss alia i 
brev- och paketnaten. 

Bertil Nilsson har nyligen tillsatt 8 
projekt, det storsta handlar om samman-
slagningTomteboda/Arsta. Ansvarigfbr 
projektet blir Par Stridsberg - som nu ar 
enhetschef pa Arsta. 

Par Stridsberg har forhoppningsvis 
kvar sitt goda rykte som chef pa "gamla 
Tomteboda". SEKO tyckte da att han 
visade stor integritet, och vi forutsatter 
att det fortsatter i projektarbetet. Speci
ellt galler det om projektet kan hitta 
andra losningar an att bara sortera brev 
pa Arsta eller klump pa Tomteboda? 
Jag ar inte omedveten om risken att 
beromma chefer i en ledare, men jag, 
liksom ordforande pa Tomteboda, 
"bangar" inte fbr debatter, som nagon 
kanske har sett. Samtidig satter det 
kanske en press pa projektledaren? 

20 procent 
Enligt vad som sipprat ut fran overtalig-
hetsforhandlingama inom administratio-
nen pa huvudkontoret, verkar det som 
det faktiskt blir en minskning med 20 
%. Detta ar gladjande, men naturligtvis 
trakigt for de manniskor som maste 
lamna sin anstallning. En del av dessa ar 
ocksa SEKO-medlemrtiar, men det var 
viktigt for Postens trovardighet. Det 
som kommer att ske mellan Tomteboda 
och Arsta kommer i slutandan ocksa 
innebara ett overskott av anstallda. 

Det ar SEKO:s geografiska rads upp-
gifl att hitta en godtagbar losning for 
detta. V i har aven som uppgift att beva-
ka utbyggnaden av Segeltorp. Man 
flyttar alltsa alia paket t i l l Segeltorp och 
tommer darmed Tomteboda pa paket. 
Det sager sig sjalvt att Posten vil l 
finansiera en del av inkopet av en ny 
paketmaskin, med minskade personal-

kostnader. Sedan ardet j u sa att Utrikes 
brev pa Arlanda troligenomstruktureras 
och de fiesta arbeten flyttas t i l l Uppsala. 

Stor krets 
Nu diskuterar vi alia klubbar inom dessa 
omraden hur sdkningsforfarande och 
eventuella turordningskretsar skall bli. 
Sist vi hade en sadan karusell, valde 
davarande postavdelning 1992 att brev-
terminaler Tba, Utrikes, Klara. Arsta 
och paketterminaiema att skulle bilda 
en enorm turordningskrets. 

Micke Tall ar ordforande i Klubb Arsta 
och ledamot av VerUsamhetsradet. 

Det ar latt att glomma ett annat per
spektiv nar man diskuterar ur en iokal 
och overskadlig vinkel; Norrkopings-
terminalen skall faktiskt laggas ned! 
" V i " har i alia fall de fiesta arbetena 
kvar an sa lange, men volymnedgangen 
verkar fortsatta. 

Janne cebring tar over 
Arstaklubbens styrelse har beslutat pa 
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inradan av verkstallande utskottet att 
min roll som ordforande andras p.g.a. 
nya uppdrag i foretagsfacket. Detta blev 
klart pa styrelsensjunimote. 1 princip tar 
viceordfbrande Jan Gebring over ansva-
ret under hosten. Jag lamnar min plats i 
klubbens verkstallande utskott , och 
samverkan pa Arsta. Jag ansvarar ju for 
samverkan pa geografiska nivan. 
tillsammans med ovriga klubbar. Dar-
for ar min ledare en blandning av upp-
draget som ansvarig for geografiska 
radet och eventuell Arstavinkel. 1 
fortsattningen kanske det ar Jan Gebring 
som skriver"Arstaledaren". Tidsatgang-

i^sn for m itt nya uppdrag utover det geog-
.afiska radets - namligen som ledamot i 
verksamhetsradet med P O Brandeker 
som ordforande - ar j u det som avgjorde 
att tiden inte racker till for klubb Arsta. 

^ ) o c k finns jag alltid t i l l hands, pa plan 
tre. 

Medlemsmbtet 
Medlemsmotet 11 juni fick information 
om allt det nya som forvantas handa. 
Dar var vi overens om att det ar arbets-
givarens ansvar att konsekvensema av 
sammanslagning Tba-Arsta inte skapar 
forsamrad arbetsmiljo. Vi ser en direkt 
risk i att samlaall klump pa en terminal. 
Arbetsgivaren maste, i arbetsmiljola-
gens anda, analysera riskema. For ovrigt 
delar jag andras forundran over kalky-
len som visar pa vinst och att vi inte 
riktigt kan utrona vad vinsten utgors av. 

•^v len beslutet ar taget och nu galler det 
~ for OSS att som vanligt forsoka gora det 

basta av situationen. 

Arsskiftet 
T Hur som heist vore det kanske bra om 

respektive arbetsorganisation star fardig 
ti l l arsskiftet, sa att alia inblandade vet 
vad man kan soka ti l l i borjan av nasta 
ar? Under 2004 kommer mycket att 
handa av postvolymers forflyttningar 
kors och tvars. 
Trots detta sa skall klubben forsoka 
delge medlemmarna information om Ja-
och Nejs idornas argument i 
EMU-debatten. Jag tycker det ar viktigt 
att ta stallning och darmed ga och rosta! 

Micke Tall 

Internationellt 

Toppmote 
om storbreven 
Toppmote om storbreven 
Jag har tidigare rapporterat har i Facktu
ellt om US Postal Service (USPS) planer 
pS att finstalla aven storbreven maski-
nellt. 

Vid den Srliga Spring National Postal 
Forum i april informerade USPS att 
arbetet fortskrider, men det behovs ytter-
ligare undersokningar. 

Tanken ar att i ett forsta steg finstalla 
storbreven i gSngordning ("Flats Sequ
encing System "), sk som man redan gor 
med smSbreven. Det kan vara i drift 
2006. 

I nasta steg ska de finstallda stor- och 
smabreven buntas samman till varje 
avlamningsstalle ("Delivery Point Pack
aging"). Det beraknas vara klart til l 
2007. 
FrSn svensk horisont kan det vara svSrt 

att forestalla sig vilken stor affar postdi-
stributionen ar i ett land som USA. Foru-
tom de National Postal Forum som hills 
varje host och \hr och dar hela bran-
schen deltar, fbrekommer en rad olika 
intresseorganisationer, federala kommit-
teer, lobbyfirmor, branschtidningar, 
web-sidor etc, etc. 
Storbreven, exempelvis, foraras den 16 

jul i ett sarskilt "toppmOte" {Flats Sum
mit Meeting) i Washington. Som t i l l -
horande storbrevsenfieten pk Tomtebo
da, blir man riktigt rord. Vem Sgnar oss 
en sddan omsorg? V i , och de forsandel-
ser som vi hanterar, ar val mest ndgot 
som katten har slapat in? P i toppmQtet i 
Washington ska branschen, dvs de som 
tillverkar och distribuerar olika typer av 
storbrev, inte minst tidningar och tids-
kriffer, trafifas for att skapa en "ndrmare 
dialog " med US Postal Service och dess 
framtida strategi for storbreven. 

"If flat-size mail is important to your 
business, dont V miss this key event", 
heter det i ett pressmeddelande. F-n, vi 
kanske skulle ta och ika dit! 

collective bargaining 
Statligt anstallda saknar strejkran i USA. Det 
ar dessutom sa att lonema faststalls av kon-
gressen. US Post ar ett undantag pS s4 satt att 
man som enda statliga fdrvaltning har fbr-

handlingsratt fbr de fackliga organisationer-
na. Denna collective bargaining infordes 
1970 efter omfattande vilda strejker blaiid 
postanstailda. Kommer man inte overens i 
fbrhandlingama gir avgorandet till en bin-
dande skiljedom. Forhandlingsratten omfat-
tar inte allt, exempelvis Sr sjukformaner och 
pensionsvillkor undantagna. 

Denna collective bargaining ar som sa 
mycket annat uppe till debatt i The Presi
dent s Postal Commission. Kritikerna pa 
hogerkanten, omregierarna, vill heist avskaf-
fa den och Sterinfbra att lonerna satts av 
kongressen utan tbrhandlingar. De fackliga 
organisationerna har i sina inlagg infbr kom-
missionen sagt att de egentligen vill ha full 
fijrhandlings- och strejkratt - men et̂ ersom 
man idag bedomer det som politiskt omojligt 
sldr man vakt om nuvarande system. 

Samtidigt pekar man pa brister i behand-
I ingen av tvister inom systemet; de tar alltfor 
ling tid. Det kan ta flera Sr innan en Ibnetvist 
avgors. 
Omregierarna anser - naturligtvis - att den 

kollektiva forhandlingsratten resulterat i for 
hbga loner och dSlig lonsamhet for USPS. 
En asikt som inte delas av de fackliga organi
sationerna. Det ar de alltfor hbga rabatterna 
till de kunder som gbr en del av sorterings-
jobbet sjalva, och inte forhandlingsratten 
som hotar USPS, menar de. 

- Det enskill viktigaste fdrslaget som kom-
missionens ledamdter kan fdresia vore att 
forbjuda rabatterade priser ("work sharing 
discounts'̂  som inte ger kostnadstdckning. 
sade William Burrus, ordforande i den stor
sta fackfbreningen APWU, intbrkommissio-
nen. 

Jag vet inte om The President s Postal Com
mission fbrutom alia sina hearings runt om i 
USA ocks4 g)ort en avstickare till Ekelunds-
vagen i Solna. I vart fall har man boUat upp 
ett tbrslag om infbrande av bonus i US Post. 
Inga detaljer har lackt ut, men kommissio-
nens ledambter sags vara intresserade av att 
nagon form av pay-for-performace infers. 
De fackliga organisationerna ar starkt emot 

iden. "Det senaste bonussystemet, som for-
handlades fram mellan facken och USPS i 
mitten pa 80-talet, var ett misslyckande", 
kommenterar Burrus i APWU. Och Postmas
ter General John Potter vill inte ha nagon 
bonus om inte de fackliga organisationerna 
ar med p i notema.... 

Jan Ahman 
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Tba-A rstaprojektet 

Par Stridsberg blir projeictiedare 
• Det ar nu over en minad sedan besluten 
togs om de s.k. strukturforandringama. 
Overflvttningen av Tomtebodas smi och 
stora brev till Arsta och Arstas klump till 
Tba uppgavs ge en arlig kostnadsbespa-
ring pa 79 miljoner. Kalkylen for detta 
pastaende redovisades inte fore beslutet. 
vilket for alia utom de narmast inblandade 
framstar som ett bron mot samverkansav-
talen. 

Tomtebodaklubben har pa olika satt 
forsokt att fa se kalkylen. men vi har hit-
tills misslyckats. Vi har till slut gjort en 
formell skriftlig begaran hos Bertil Nils-
son. 

Ingen konsekvensanalys 
• Det skulle ocksa - enligt reglerna for 
systematiskt arbetsmiljoarbete. SAM - ha 
gjorts en konsekvensanalys innan besluten 
togs. En sadan gjordes inte. Den kommer 
nu att genomfbras inom ramen for Tba-
Arstaprojektet. 

• Projektledare har tillsatts for de itta 
storre projekten: 

- Paketverksamiieten: Hikan Petersson 
- Norrkoping: Lars Lagerholm 
- Tomteboda-Arsta: Par Stridsberg 
- Arlanda Utrikes: Kenneth Johannesson 
- Klump och bunt: Sten-Ake Lauren 
- ODR Stockholm: Lars Persson/Serbaz 
Shall 
- Nya maskiner: Rikard Nilsson/Henrik 
Sorensen 
- ePP: Ame Jungbeck 

"Huvudspar" 
• Enligt de tidsplaner som hittills redovi-
sats ska 
- brevvolymema fran Norrkoping (pnr 60 
- 62) flyttas till Arsta under "varen 2003" 
- omstallningen Tba-Arsta ska vara klar 
senast 1 oktober 2004. 
- centraliseringen av uppsamlingssorte-
ringen av bunt och klump till Tba "borjar 
redan i augusti" i ar och centraliseringen 
av spridningssorteringen av bunt/klump 
"startar nasta host och projektet beraknas 
vara klart innan sommaren 2005". OBS! 
att denna tidsplan for klumpen galler 
riksprojektet, tidsplanen for flytten av 

Arstas klump avgors i Tba-Arstaprojektet. 

• Om Arsta klump nu ska flyttas! Och 
Tba:s brev! Det roliga ar att "strukturfo-
randringama" fdrst presenterades som 

^ " T — 

- P 

Par Stridsberg 

"inriktningsbesluf' och "huvudspar" (det 
stir sa! minus Hans Holmer!). Det kunde 
alltsa finnas andra "spir"! Som alia vet sa 
har dtgarderna frin forsta stund marknads-| 
forts som "genomforandebeslut", och det 
ar nu ocksa den formella beteckningen. 
Det kommer naturligtvis att bli sa har, och 
kanske andi varre. Aven om inte undrens 
tid belt ar forbi, trots att pingsten har< 
passerats. 

Delprojekt 
• Par Stridsberg har alltsi utsetts t i l l pro
jektledare for Tba-Arsta projektet. 1 pro
jektet kommer att fmnas ett antal delpro
jekt. Vilka dessa blir och vilka som ska 
leda dem kommer att faststallas under 
augusti. Par Stridsberg har fltt i uppdrag 
att redovisa en projektplan i mitten av 
augusti och en tidplan for omstallningen 
senast den I oktober. 

• De fiesta undrar idag over vem som 
kommer att fa soka vad och hur det ska gi 
t i l l , om det blir uppsagningar eller inte, 
osv. Det finns idag inga svar pi dessa 

Pensionslosningar! 
• Postterminalema i Stockholmsregio-
nen stir infor stora fbrSndringar det 
narmaste iret, forflyttningar, samman-
slagningarochomorganisationer. Anled-
ningen ar att forsoka mota sjunkande 
volymer med rationaliseringar. Detta 
drabbar personalen p i flera satt, dels 
genom det obehag som omorganisationer 
alltid for med sig, dels for att ett antal 
anstallda miste iSmna sitt arbete. Frigan 
har ar hur detta skall kuima ske p i basta 
satt. 

Futurum enda vagen 
Posten har officiellt bundit sig till att 
anvanda Futurum som enda vag att losa 
overtaligheten, men det borde finnas 
andra vagar, som gynnar bide foretaget 
Posten och den enskiide anstallde, t.ex. 
nagon form av pensionslosning. 

Ett exempel; En anstalld som fyllt 60 i r 
och uppiyller kraven for tjanstepension, 

kan fa 65 % av sin Ion fram til l 65 irs 
ilder. Om Posten lagger p i ytterligare 10 
% under samma tid, s i skulle det betyda 
att den enskiide kan klara sig nigorlunda 
fram ti l l ilderspensionen vid 65 irs i l 
der. Under fern i r kostar detta Posten en 
halv irslon som motsvarar 6 minaders 
uppsSgning. 
Futurum lar kosta mer an si. Dessutom 

har Futurum den effekten att det drinerar 
foretaget p i den yngsta, friskaste, star-
kaste och billigaste arbetskraften och 
behiller de gamla, trotta och ledbrutna 
samt dyrare medarbetama. 

Det borde vara mojligt att hitta altemativ 
ti l l Futurum, som ar ekonomiskt gynn-
samma bide fbr fbretaget och den enskii
de anstallde. 

Bertil Carlsson 

Bertil Carlsson ar vik lagledare pa Tba 
Sind 
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fragor. Rimligen bor projektet ha kommit 
en bit pa vag sa att man atminstone har en 
grov bild av den nya organisationen och 
bemanningen, innan man pa allvar kan 
losa de har problemen. 

"Personalforsorjningsgruppen" (dar 
representanter for samtliga brev- och 
paketterminaler i Storstockholm - aven 
Utrikes - samt de fackliga organisationer
na ingar) har fatt i uppdrag att komma 
med forslag till losningar. 

Storbrev till Uppsala 
• Nagra atgarder har redan vidtagits for att 
undvika uppsagningar i slutandan. 
Futurum har oppnats for all /je/tidsperso-

, ^ a i vid samtliga brev- och paketterminaler 
. Storstockholm (dock ej tekniker och 
ePP-personal). 

De tidsbegransat anstallda pa Arsta 
kommer att sagas upp fr.o.m. den 1 sep-

,ptpmber. Arstas behov av personal ska 
.stallet tackas med folk frin i forsta hand 
Tomteboda Brev. Hur detta skall losas om 
inte antalet frivilligt sokande racker t i l l , 
fmns det olika teorier om. 
Terminalchefen pa Tomteboda har kom

mit overens med Utrikes och Uppsala att 
sorteringen av ankommande utrikes stora 
brev ska flyttas fran Tomteboda till Upp
sala i September. 

Fackliga krav 
• Arsta- och Tomtebodaklubbama har 
paborjat diskussionema om de fackliga 
krav som kan bli aktuella i projektet, 
tomtom de som fbljer av det som beskrivs 
pa annan plats i denna och andra artiklar i 

. ^ e t t a nummer av Facktuellt. Det kan vara 
sadant som: 
- personaibuss 
- parkeringspiatser 
- triskvard pa arbetstid 

arbetsorganisation. arbetstideroch enhetsor-
ganisalion pa "nya" Arsta respektive Tomte
boda klump och omiastning 

- arbetsmiljoatgarder pa Arsta och Tomteboda 
plan 2 

- studiebesbkocharbetsbyten mellan termina-
lerna 

- etc. etc 
Projektet innebar en besparing pi 79 miljoner 
om aret sags det. Det ar Ju sjalvklart for de 
personalvanliga chefer som fattat ""struktur-
bcsiutcn" att en del av dessa miljoner ska ga 
tillbaka till personalen. Eller hur? 

.Aven fackets organisation och tidplan fbr 
tbrandringar har borjat diskuteras. 

En gemensam fbrtroendemannakonferens fbr 
Arsta- och Tomtebodaklubbama kommer aU 
hallas under September. 

Jan Ahman 

Vi vill arbeta i stallet for 
att fa bidrag! 
• Nyligen har Postens ledning beslutat 
om ett sparpaket dar Norrkoping och 
Vaxjo- terminalema ska laggas ned och 
Tomteboda Brev flyttas till Arsta. Arlan
da Utrikes ska flyttas t i l l Uppsala. Detta 
ar en rationaliseringsplan som Mr Bertil 
Nilsson ligger bakom. Efler flera kr av 
projekt, for att bygga en stor terminal pk 
Arlanda, ar det idag inte aktuellt langre. 
Bertil Nilssons drom om en stor Arlan-
daterminal, lades pk hyllan. I stallet 
plockade de fram ett annat paket och 
talar om en kalkyi dar Posten kan spara 
ca 225 miljoner Kronor. Men Bertil 
Nilsson glGmmer en sak, att Posten inte 
ar ett privat fbretag, Det har ar ett statligt 
bolag dar medarbetamas arbete miste 
konuna i forsta hand, innan man genom-
fbr en sparplan. Postens ledning har 
hittills gjort en hel del felaktiga beslut, 
dar fbretaget ftrlorat miljontals kronor. 

Plundrat bolaget 
Makthavama har plundrat bolaget pk 
pengar, ir efter ir, pi bekostnad av 
produktionspersonalen. Postkontorens 
viktiga och lonsamma verksamhet, brev 
och paket, lamnades ut till oerfama 
privata entreprenorer, som tjinar pengar 
medan dyrbara olOnsamma tjanster, det 
vill saga pengar ut och in, ar kvar hos 
Posten. P i grund av detta fbrlorar Posten 
miljontals kronor. Ar detta ett bra be
slut? Vad sager postledningen om detta? 
De har ocksi fbrsokt att lamna ut brev-
baringen till entreprenorer, fbr att spara 
pengar. Si sminingom kommer man att 
saga att Posten miste saljas ut privat. 
Staten har inte r id langre. Det har blivit 
fdr dyrt. Det ar det makthavama vill 
komma it. Dirfbr fir de hilla pi med 
den ena misslyckade planen efter den 
andra, med statens pengar. Det virsta ar 
Postens dyra och lyxiga huvudkontor i 
Solna, som Posten hyr av ett foretag. Fir 
man friga vad hyran kommer att bli? 
Radda arbeten eller hyra lyxiga kontor, 
vilket ar bra for samhallet ? Vart gir 
dessa stackare nar de fbrlorar sitt arbete? 
Frin bOrjan ir det A-kassa som galler, 
darefter, nar de inte fir nigot arbete eller 
utbildning, hamnar de slutligen hos de 
sociala. Alltsi, statliga bidrag. Vad sager 
politikema, som har det allra stOrsta 

ansvaret? Postpersonalens hbga ilder ar 
ocksi en stor faktor, som man miste 
tanka p i , nar man gor en rationalise
ringsplan. 

Grundlost prat 
Norrkopingsterminalen har fitt berom 
f6r att de ligger bast t i l l , nar det galler 
kvalitet och ekonomi. Samma sak galler 
fbr Tomteboda, som de senaste t v i iren 
har visat pa en forbatfring. Bide de 
fackliga och ledningen fbrsoker att kom
ma fram ti l l annu battre resultat. Tomte
boda ar den enda terminalen som har 
direkt anslutning till en jamvagskaj och 
med 25 minuters avstind ti l l Arlanda. 
Men detta stmntade ledningen i d i man 
fattade beslut om att lagga ned all brev-
verksamhet p i Tomteboda, Norrkoping, 
delvis Arlanda och Vaxj5 . P i det sattet 
har de sagt sig kunna spara 225 miljoner 
kronor. Det ar bara gmndlttst prat. Hit-
tills har ingen av oss fackliga eller perso
nalen sett deras kalkyi. Det ar darfor som 
jag kravde i en tidigare artikel, att de 
som ligger bakom detta beslut, borde 
avgi. Sarskilt om de misslyckas. SE-
KO:s fbrhandlare som sitter med, miste 
ocksi ta ett ansvar. Deras stallning miste 
vara kritisk i detta fall. De miste visa ett 
oppet motstind mot detta gmndlosa 
beslut och protestera, samt reservera sig. 
Det racker inte bara att bevaka beslut, 
utan ocksi hindra dessa p i nigot satt. 

vakna upp! 
Slutligen vill jag saga till Kommunika-
tionsdepartementet, som miste ta detta 
beslut p i allra stbrsta allvar och aven ta 
ansvar over detta, att be postledningen 
hitta en annan losning, an att lagga ned 
dessa terminaler. Terminalema utanfbr 
Stockholm drabbas mest. Ute i landet, 
som i Norrkoping, ar det inte s i latt 
skaffa fyra - femhundra jobb p i direkten. 
Stoppa detta, innan det ar for sent. An-
svariga politiker miste vakna upp! Ta 
erat ansvar! Ridda arbetet istallet for 
bidrag! 

Mohibul Ezdanikhan 

Mohibul EzdanHdian ar ordforande i sektion 
Stora brev pa Tomteboda och ledamot av 
klubbstyrelsen. 
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KalkyI eller inte kalkyi, det ar 
fragan! 
• Berakningsunderlagen fbr hur vi ska 
spara de 225 miljonema pa strukturforan
dringama lyser fortfarande med sin fran-
varo. Vi I SEKO klubb Tomteboda har nu 
gjort en skriftlig framstallan till Bertil 
Nilsson om att vi vill ta kalkylen for flyt
ten fran Tomteboda till Arsta. Vi anser att 
Bertil Nilsson undanhiller oss information 
som vi har ratt att fa enligt samverkansav-
talet. Vi ska dra igang en jatteflyttkarusell 
i Stockholm som beror ca 2000 SEKO 
medlemmar fbr att spara 111 miljoner. 
Ingen har visat oss pa Tomteboda och 
Arlanda vad som kommer att spara dessa 
11 I miljoner. SEKO Klubb Brev Tomte
boda har den uppfattningen att besparing-
en kommer att bli ytterst marginell, om 
ens nagon. Gar det riktigt ilia sa blir det 
en kostnadsbkning istallet. 

Ensidiga arbeten 
Nar vi hade konferens pa Foresta hotell 
om Arlanda large, sa sa davarande brev-
natschefen Anders Knutsson att man mas
te lagga ner mindre enheter och sli ihop 
till storre fbr att inte f̂  fbr ensidiga arbe
ten. Det var ett argument fbr en stor Ar-
landaterminal. Nu gor vi en stor samman
slagning av Tomteboda med Arsta och 
samtidigt renodlar vi brev och klump sa 
att det blir mer ensidigt arbete pi termina
lema an nigonsin. Anders Knutssons 
pastiende blev darmed en logn. Det var 
troligtvis inte Anders mening att ljuga for 
han kunde ju inte veta att Bertil Nilsson 
planerade en koncentration av klump till 
vissa terminaler och brev till andra. Att 
den "snalle" Bertil Nilsson planerade an 
vi skulle f i mer ensidiga arbeten och fi 
arbetsskador tidigare an vad vi fir nu 
kunde ingen av oss veta. Det kanns i alia 

fall skont att veta vart Bertil Nilsson stir. 
Han stmntar totalt i att vi f ir arbetsskador 
tidigare an fdrut med denna nya organisa
tion. 

Sluta ansatta Bertil 
Bertil Nilsson kommer sakert att bli arg 
nar han laser detta och tycka att nu gir 
Ake Anevad fbr langt igen. Jag vill b a r ^ 
saga till dig Bertil att det ar handlingami 7 
som betyder nigot. De beslut du tagit 
kommer att ge oss som arbetar i produk-
tionen fbrslitningsskador tidigare an vi fir 
nu. D i vore det faktiskt bra om du offent^ 
ligt gar ut och sager att du star for det o c l ^ 
att du inte bryr dig om att vi sliter ut oss. 
Alh annat blir en logn. 

Jag har Utt r id av personer hogt upp i 
postledningen att sluta ansatta Bertil Nils-
son. Sista tiden har jag tankt massor p i 
det. Vissa stunder har jag tankt att jag var 
fbr bird med Bertil Nilsson i min ledare 
forra numret av Facktuellt. Sedan ser jag 
bilden framfbr mig av den ensamma mam-
man i Norrkoping som stod p i tur fbr att 
f i heltid. Jag ser ocksa bilden av paret 
som bida arbetar pa Norrkopingstermina
len och nyss har kopt hus. Dessa bilder 
kommer fran senaste SEKO magasinet. 
Om jag borjar tanka i dessa bilder s i 
kommer det en stor vrede over mig. Da^ 
kanner jag att jag var for snail med B e r t i l 
Nilsson i ledaren. 

Sista nodatgard 
Vad handeregentligen med manniskornai^ 
de blir arbetslbsa. I den enskilda mannis-^ 
kans fall gir det aldrig att vara saker men 
om man tittar p i en grupp si gar det att se 
vissa effekter. 1 stader som Norrkoping 
och Vaxjo dar det inte ar sa latt att f i nya 
jobb kan man gissa att de som ar flyttbara 
och unga kan f l en nystart aven om det ar 
jobbigt. De som ar aldre eller bundna till 
orten p i olika vis blir det svirare fbr. 
Arbetslosheten kommer sakert att resulte-
ra i ett antal skilsmassor, depressioner och 
andra tragiska livsoden. Darfor har jag 
alltid ansett att det ar en sista noditgard 
att gora manniskor arbetslosa. Alia andra 
vagar ska provas fbrst och alia kalkyler 
ska granskas av alia berorda. Om vi efter 
en sidan granskning ar overens om att det 
inte gir att undvika overtalighet s i kan jag 

Internationella notiser 
A n t h r a x 
u s Post borjar 1 slutet av juni att 
testa "anthrax-detektorer" i 14 
sorteringsterminaler runt om 1 
USA. Detektorerna analyserar 
luften runt breven nar de passerar 
genom sorteringsmaskinerna och 
kan med hjalp av DNA-test avgo-
ra om den innehaller mjaltbrands-
sporer eller ej. 

Fern personer dog av anthrax-
breven i oktober 2001 , daribland 
tva postanstallda. Ytterligare 18 
personer smittades. 

Ingen misstankt har annu gripits 
for daden. FBI:s huvudspar ar att 
garningsmannen ar att soka 
bland missnojda forskare i biolo-
giska stridsmedei. Man har fast-
nat for en viss dr Steven Hatfill; 
en man som syssiat med sadana 
saker och dessutom varit anstalld 
1 US Army. Pa angivelse av en 
bekant - infor vilken Harfill gjort 
ett ofdrsiktigt uttalande - har man 
gjort husrannsakan och dykt i en 

liten sjo intill Hatfills bostad. Man 
hittade en plastbehallare som 
inneholl en laboratorielada, men 
utan spar av anthrax. Nasta at-
gard blir att torrlagga sjon. Tyvarr 
ar det for sent att ringa Holmer 
om hjalp, han ar som bekant dod. 
Men kanske kan de som utreder 
harvan kring Tomas Quick hjalpa 
till? 

Klordioxid 
Arbetet med att desinficera sorte-
ringsterminalen i Brentv\/ood i 
Washington anses nu klart. Klor-
dioxidgas pumpades in i anlagg-
ningen i december och tog dod 
pa eventuella kvarvarande spo-
rer. Nu pagar renoveringen av 
lokaler och maskiner och termina
len planeras vara i drift igen till 
hosten. Kostnaden for att aterstal-
la Brentwood och Trenton-termi-
nalerna uppgart i l l 1,3 miljarder 
kr. 

Jan Ahman 



ferm/na/FACKTUELLT 4/2003 "Inriktningsbesluten " 

acceptera ett sadant beslut med sorg i 
hjartat. 

Utan granskning 
Det som hande nu den 21 maj var att det 
togs beslut utan nagon granskning. Vi har 
skrikit om att vi vill se kalkylema M n 
berorda SEKO klubbar och SEKOs verk-
samhetsrad. Ingen kalkyi far vi utan beslu
tet tas mellan tummen och pekfmgret och 
sa tar projektledarna i uppgift att forsoka 
ta hem pengama. Pa en hoft har Bertil 
Nilsson gjort 350 manniskor i Norrkoping 
och 100 manniskor i Vaxsjo arbetslosa. 
Det gor mig sS rasande att jag ibland har 
svart an somna. Jag kan bara hoppas att 

ar omsesidigt sa Bertil har svart att 
. somna pa grund av daligt samvete over 
vad han gjort. 

omreglerade 
. ^ U r ett storre perspektiv blir det an mer 

•'̂ skrammande. Brevnatet har alltid gatt med 
vinst och brev gar fortfarande med vinst 
aven om volymerna minskar. Vi har fak
tiskt anpassat kostymen en hel del lokalt 
ocksa. Postens kritiska lage, att vi holler 
pa att tbrbloda ekonomiskt ar defmitivt 
inte produktionspersonalens fel. Det ar de 
hoga herrama och damema som IStit 
administrationen och speciellt delen ny 
teknik svalla over alia braddar. Dessutom 
ar vi avreglerade eller omreglerade som 
Janne Ahman uttrycker sig och det har 
slallt helt andra krav pa kostnadseffektivi-
tet. 1 sadana tider har administrationen fatt 
svalla over braddama. Nu far administra
tionen minska tor att vi inte ska bli kon-

y^Jvursmassiga och sa far vi produktionsper-
•'sonal naturligtvis vara med och betala 
notan for den usla stymingen av Posten 
AB. 

Vi som arbetar i Posten Produktion kan 
^^acceptera att vi minskar produktionsappa-

raten om vi far vara delaktiga sk att vi ser 
att det verkligen ger vinst och sa lite over
talighet det bara gar. Vi vill ha en plan for 
hur vi ska vara med och dela pa vinsten sa 
vi bland annat kan fbrbattra arbetsmiljon. 
Vi har en alldeles for stor del fdrslitnings-
skador inom Posten produktion. 

Kbrde over 
Jag tror att Bertil Nilsson larde sig av 
Arlanda-projektet att om han tillater fack-
fbreningama att vara med sa hittar vi sa 
mycket brister i hans satt att tanka och 
rakna att det ar svart att ta de beslut han 
vill. Darfor korde han over fackfbrening-
arna efter tre tbrhandlingar i Produktions-
samverkan utan att visa nagot underlag. 
Detta ser jag som en brottslig handling. 

Bertil Nilsson struntar i samverkansavtalet 
och han gor manniskor arbetslosa utan att 
visa ett enda berakningsunderlag. Jag blev 
annu mer arg nar jag laste att vdr nya VD 
Erik Olsson skrev att han hade inte hunnit 
satta sig in i strukturfbrandringama men 
stallde sig helt bakom dem. Det maste 
vara en riktig hojdarkommentar Erik. Det 
ar val darfor du tjanar 350 000 kr i mana-
den. Jag mSste erkanna att nar jag ser pa 
ledarskapet vi har i Posten AB sa blir jag 
allvarligt oroad. Om vi gar i konkurs 
mister jag och alia andra jobber och som 
Bertil Nilsson och Erik Olsson agerar sa 
blir jag inte overtygad om att vi kan und
vika konkursen. 

"Parkera" 
Avslutningsvis vill jag bara pSminna om 
an syftet med att bygga Arlanda large var 
an lagga ner Uppsala, Vasteras, Karlstad, 
Nassjo och eventuellt Sundsvall. Dar lat 
Bertil Nilsson oss vara med i en mangmi-
Ijonutredning. Varfbr fick vi vara med da? 
Troligtvis for att han behovde ett bra 
underlag fbr att overtyga styrelsen. Vi i 
SEKO lyckades sS tvivel sh att Bertil 
Nilsson var tvungen att "parkera" utred-
ningen. Vi gjorde ett bra jobb men var sa 
saker att Bertil eller nSgon av hans efter-
tradare kommer att kora ut frkn parkering-
en och komma med liknande forslag. Vi 
maste fortsatta att halla ihop och det ar 
samma klasskamp nu som for hundra ar 
sedan. 

Darfor kommer vi i SEKO klubb brev 
Tomteboda 
att fortsatta 
an krava kal
kylen for 
s t r u k t u r -
b e s l u t e n 
2003-05-21. 
Om Bertil 
Nilsson inte . 
kanpresente- ^ 
ra nagon kal- " ' 
kyl som hal- ' 
ler for de 
beraknade besparingama pd 225 miljoner 
sa anser vi att han agnar sig at bedrageri 
och har lurat styrelse fbr Posten AB. Da 
maste han avsattas. 

Jag hoppas det blir en sommar dar vi alia 
kan hamta krafter, for som det ser ut nu sk 
ar det annu hSrdare tider som vSntar oss 
till hosten. 

Ake Anevad 

Ake Anevad ar ordforande i Klubb Brev Tom
teboda 

Tba-roster 

Namn: Anders Sundkvist 
Aktuell som: Lagledare p i IRM Tom
teboda 
I Posten sedan: 1987. Forst pa 
Stockholm 16, sedan Klara och fran 
1994 Tomteboda. 
Innan Posten: Militartjanstgoring, 
Posten forsta jobbet. 

Kom beslutet om Arstaflytten som 
en chock? 
- Jag hamnar sallan I chocktillstand! 
Nar vi fick veta att vi skulle lappa de 
tva storsta smabrevskunderna, forstod 
vi att Tomteboda var i gungning. 

Om du far vaija, vill du stanna pa 
Tba och sortera klump eller vill du 
fdija med till Arsta? 
- Jag har inte bestamt mig an, det star 
och vager. Jag bor i Kista, sa det blir 
en halvtimmes langre resor, enkel 
riktning, till Arsta. Idag cyklarjag pa 25 
minuter till Tba, det blir ytterligare drygt 
en mil till Arsta! Jag har ju ocksa jobbat 
tidigare i klumpen. Vi far se! 

Ar det nagot bra har pa Tomteboda, 
som du vill ta med dig till Arsta, om 
du hamnar dar? 
~ Personalen, jag trivs valdigt bra med 
mina medarbetare! 

Vad ska du gora pa semestern? 
- Jag blir mest hemma i stan. Vi ar 
ett kompisgang som ska spela mycket 
beach-volley ute pa Gardet. Jag tycker 
om att jonglera och hoppas fa tid att 
ova in nigra nya trick. Att klara av fyra 
kaglor ar nasta mil ! Sedan ska jag 
ocksa halsa p i slakt 1 Norrland. 

Nagot mer? 
- Jag dnskar alia en skon sommar! 

Text & foto: Jan Ahman 
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Oppet brev till Lars Vesterlund, International Mail: 

"Vi har aldrig sett pa maken!" 
De s.k. strukturbeslut som Posten Pro-
duktions chef Bertil Nilsson tog den 
21-22 maj, innebar en helomvandning 
vad betraffar utrikesterminalen 
Arlanda. Fran att ha varit tankt som 
karnan 1 en ny storterminal blev det 
bara en tumme kvar. All sortering 
flyttas bort och kvar blir omiastning 
och viss postoppning. I vart fall om 
inriktningsbesluten genomfors. Utri-
kesklubben pa Arlanda upprors i lik-
het med bLa. Tomtebodaklubben over 
de hemliga kalkyler som pastas ge sto
ra rationaliseringsvinster, och kraver 
1 detta oppna brev att beslutet ompro-
vas. 

/Red. 

• Med aniedning av det inriktningsbeslut 
tor strukturfbrandringar, i brev-och paket
naten. som tagits av Bertil Nilsson, chef 
Posten Produktion, f5r vi harmed framtbra 
vara synpunkter, farhSgor och aven stalla 
en del fragor nar det galler omstrukture-
ringen av produktionen pa Arlanda PT. 

Enligt inriktningsbeslutet skall, om vi 
forstStt det hela ratt. importvolymema, 
sma/C5 styras om till Uppsala och sorteras 
dar. 
Betraffande export-volymema, som idag 

processas pa Arlanda, skall c:a 30 rikt-
ningar (lander) i framtiden sorteras p& de 
10 kvarvarande brevterminalema. Ovriga 
c:a 50 riktningar (lander) planerar man att 
outsourca till fi-ammande land, Danmark, 
CPH INC, Kasuoip. 

De fardigsorterade volymerna skall 
sedan styras fdrbi Arlanda (!) till Uppsala 
som skall avsluta processen vilket innebar 
att vardehantering (rekommenderade brev 
och express) sortering av stora brev och 
klump, fardigstallande av vita lastbarare 
(sackar, IPC-lddor och USA-lSdor) samt 
kartslutsstangning med utfardande av Cn 
31, Feuille dAvis (brevkarta) samt trans-
port-handlingar. Bordereau de iivrasion, 
Cn 38, Cn 41 ocksS skall utfdras i Uppsa
la.. 

35 miljoner 
Om vi ar ratt underrattade, det har inte 
varit helt latt att f l korrekt information, 
skall man enligt den kalkyi som framtagits 
av PR erhalla en besparing pa 35 miljoner 
genom denna omstyming! Av dessa 35 
miljoner beraknas man tjana 31 miljoner 

bara genom att sortera importbreven, smS 
och C5 i Uppsala och exportbreven aven 
pa ovriga terminaler!! 

Underlaget for berakningama har vi 
ingen kannedom om, men en kvalificerad 
gissning ar att man har jamfbrt styckeb-
revskostnad pa Arlanda och Uppsala och 
multiplicerat med sorterade volymer, och 
samma sak nar det galler exportbreven 
(genomsnitt av ovriga teminalers styckeb-
revskostnad jamfort med Arlandas). Dari-
genom hamnar man pa belopp i den stor-
leksordning som man enligt kalkylen tror 
sig kunna spara. 

Aldrig sett pa maken! 
Vi har aldrig sett pa maken (for att traves-
tera Postens ekonomidirektbr) till gladje-
kalkyl!! Har kommer uttrycket att jamfora 
"applen och paron" verkligen till pass. Vi 
tror att nar det galler importdelen av in-
rikmingsbeslutet kan man mojligen genom 
stordriftsfbrdelar tjana nagon miljon, men 
da till priset av en forsamrad kvalite och 
miljo (kraftigt utokade biltransporter). 

Ph exporten daremot ar risken overhang-
ande att man istallet tar en resultatfbrsam-
ring och dessutom straffavgifter (s.k. 
penalties) i Norden-avtalet. 
Varfbr kan man da inte jamfora Arlandas 

kostnad per brev med inrikesterminaler-
nas? 

Lastgatan pa Arlandaterminalen 

1. I Arlandas kostnader ligger hela Inrikes 
HUB-verksamheten som borde bekostas 
av PR central! eller av alia terminaler 
gemensamt. 
2. Uttikes kansli. vars verksamhet ej har 
nSgon motsvarighet pa inrikesterminalema 
och darfbr normalt borde bekostas av IM. 
3. Tullhanteringen. Volymerna av tull-
pliktig post har okat tack vare den expan-
derande E-handeln. ^ 
4. Tullkriminalen. Posten fran vissa lan-^ 
der skall Overlamnas till tuUkrim fbr un-
dersbkning, enligt sarskild fbrteckning 
som uppdateras med jamna mellanrum. 
5. Helt andra och mer komplicerade ruti-*^ 
ner fbr postmottagning, inregistrering, 
postoppning. vardeposthantering, statistik 
mm.enligt UPU-och IPC-regler .Kraver 
sarskild kompetens. OvanstSende galler 
aven export. 
6. Andra typer av lastbarare. Posten till 
Sverige ankommer i hog grad i sackar 
(ofta ej formatskild). Olika typer av lador. 
IPC-och USA-iador. Galler aven export. 
7. Postoppning , resning. formatdelning, 
maskin-/ manuellpostskiljningav volymer 
(stora brev och klump) som ej sorteras p& 
Arlanda. 
8. Struktur, format och adressering avvi-
ker markant frSn svensk brevpost. Svarlas-
ta adresser. ofta utan p.nr eller felaktiga 

f 
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sadana. 

Inte jamf orbart 
Ingen delprocess pa Arlanda kan jamfdras 
med motsvarande pa en inrikesterminal. 
Dessutom har vi, som tramgar av ovansta-
ende. verksamheter som over huvudtaget 
ej tlnns pa andra terminaler. 

Slutsatsen blir d i att den av PR framtag-
na kalkylen ar ett falsarium. 

Det fmns som vi ser det, inga mqjligheter 
att ta kostnadsbesparingar i den storleks-
ordning man kommit fram t i l l , genom att 
flytta uppsamlingssorteringen av smS/cS 
till Uppsala och sprida ut exportsortering-
en av c;a 30 lander pa samtliga ovriga 

.^erminaler. 
Volymerna till de fiesta av dessa lander 

ar dessutom for sma for att maskinsorteras 
pa sju (Ume. Svl, Up, Vas, Kst. Al, Nsj) 
av 10 terminaler. Ar det rationellt an 

^Kortera utrikespost manuellt pa alia termi-
"haler? Inte ens pa de tre storsta termina

lema fmns det underlag for att maskinsor-
tera mer an 10-15 av de storsta landema. 

styra fbrbi Arlanda 
Genom att styra slutprocessen av exporten 
fbrbi Arlanda till Uppsala tappar man 
ocksa den stora besparingseffekt som 
uppstar med samlokalisering av Utri-
kes-och HUB-verksamhet. 

Hubens verksamhet bedrivs idag inte 
rationellt. Genom att man har 9 olika 
installelsetider och personalen arbetar pa 
bada terminalema transporteras personal 
med bil fram och tillbaka mellan termina
lema under en stor del av natten. En 

1^3-timmarsverksamhet blir da i praktiken 
^bkde fyra och fem timmar. Dessutom 

uppstar problem i exportverksamheten. 
Stora effektiviseringsvinster fmns alltsa 

att erhalla vid en samlokalise-
•^•ing/integrering av verksamhetema, under 
"fbrutsattning att exportverksamheten finns 

kvar pa Arlanda. 

Haft gott samarbete 
Lars! Vi har genom aren haft ett, som vi i 
Utrikesklubben ser det; gott samarbete 
med Dig och dina medarbetare i AO Utri
kes och IM. Vi har inte alltid varit over
ens, men anda lyckats finna for bagge 
parter acceptabla losningar/kompromisser. 

Vi vill har paminna om BU-
LAN-projektet dar vi fran SEKO medver-
kade i framtagandet av det koncept for 
utrikes brevproduktion som i stort galler 
fortfarande. BULAN-fbrstudie bestalldes 
av dig Lars och projektledare var som 
bekant Bjom Thunqvist. 

Projektet resulterade i ett forslag som 

innebar en koncentration av utrikes brev
produktion. import och export (prioritaire) 
till Arlanda. Infdrskaffande av en GSM 
anpassad for utrikes behov samt lokalan-
passningar.investeringarca 27 milj.Kalky
len som granskades med lupp av Stab 
Ekonomi visade kostnadsbesparingar 22 
milj.arligen och en overfdrrantning pa 57 
%! 

Inriktningsbeslutet foljde projektets 
rekommendation. Beslutet klubbades i 
Utrikes styrelse. Forslaget pavisade ocksa 
starkt fbrbattrade kvalitets-och seviceef-
fekter. 

Utrikesaffaren 
Forslaget till inriktningsbeslut togs fram i 
samverkan med AO Brev och stoddes av 
Brev Riksnatet, Bertil Nilsson . 1 ett ytt-
rande (promemoria) sager Bertil Nilsson 
att, citat "En tankt forandring ar vidare ett 
forsteg pa den framtida , tankbara etable-
ringen av en storre postterminal pa Arlan
da flygplats". Promemoria daterad 
1999-01-25. 

Vi pastar att detta var ett lyckat projekt, 
bade ur ekonomiska och kvalitetsaspekter. 
Genomforandet har genererat bade varl-
dens basta kvalite och stora vinster till 
Posten Sverige AB. Utrikesaffaren har 
varit och ar fortfarande en liten "guldgru-
va "for Posten. 

Men Lars , och nu kommer det! 

PR-trick 
Bertil Nilssons inriktningsbeslut fbr om
styming, las: nerlaggning av Arlanda 
Utrikes som produktionsenhet och Office 
of Exchange (UPK) for utrikes brev i 
Sverige, kommer med IM:s och Ditt goda 
minne, att rasera allt som tidigare byggts 
upp under ling tid. Detta utan att man 
erhaller nigra besparingseffekter att tala 
om. Tvartom, pa sikt befarar vi att det 
istallet kommer att ge negativa ekonomis
ka effekter. Utover allvarligt forsamrad 
kvalite och service. 

Vi begriper inte varfbr Ni pa IM, utan 
invandningar tydligen, har accepterat det 
har PR-tricket. 

Det ar fbr oss p i Arlanda fullkomligt 
ofattbart. Inte bara fbr att det drabbar vira 
medlemmar hart, genom befarad overta
lighet och i varsta fall arbetsloshet, vilket 
naturligtvis ar all varligast ur vir synpunkt. 
Utan ocksi darfor att vi trodde att Du och 
dina medarbetare var en garant fbr att, 
med er kompetens, kunna avstyra de var
sta stollighetema frin PR.nar det galler 
utrikestrafiken. 

Ni har gjort oss djupt besvikna Lars ! 

Fdrnyad kontakt 
Vi tror oss ocksa veta att IPC entydigt 
rekommenderat medlemslandema att flytta 
sina OE (produktion av utrikes brev) till 
landemas storflygplatser. S i har ocksa 
skett i Belgien, Spanien, Grekland och 
tidigare Tyskland (Frankfurt). Bu-
lan-projektet var ocksi ett svar pa 
IPC-onskemalen . Daremot inte i Norge, 
resultat=dilig kvalite. 

Vi fbrstar inte hur ni pa IM, efter detta 
inriktningsbeslut, med bevarad trovardig
het. skall kunna presentera er s.k. "Action 
Plan" for IPC i Bryssel. 

Seko-post Klubb Utrikes foreslir att IM 
tar fomyad kontakt med Bertil Nilsson, 
PR for att annu en gang med LFV sondera 
mojlighetema att hyra en andamansenlig 
lokal fbr nuvarande verksamhet pa Arlan
da. Det borde inte vara omojligt att, under 
ridande ligkonjunktur pa flygmarknaden, 
hyra en lokal till rimliga kostnader. 

Ingen mer outsourcing 
Arlanda Utrikes, eller. som det heter i 
postutvaxlingen, Stockholm Utrikes, ar 
Sveriges enda Office of Exchange av 
betydelse, Posten Sverige AB:s ansikte 
mot den postala omvarlden och skall 
naturligtvis, bland annat p.g.a. overlagsen 
logistik, vara lokaliserat pa landets enda 
storintemationella flygplats. 

I andra hand, om ovanstaende huvudal-
temativej ar mojligt, maste i varje fall den 
kvarvarande Exporthanteringen finnas pa 
Arlanda. All ts i , de fardigsorterade voly-
mema fran ovriga terminaler styrs till 
Arlanda, klump och stora brev, samt 
smi/c5 ti l l de mindre landema sorteras pa 
Arlanda. 

Ingen mer outsourcing ti l l CPH INC. 
Vita lastbarare (sackar, IPC-lador, 
USA-lidor) fardigstalls, exportvarde, 
kartslutstangning med utfardande av 
cn3 loch transporthandlingar cn 38, cn41 
och viktuppgifter till handlingbolagen 
hanteras pa Arlanda Utrikes. For denna 
verksamhet atgir heller inga storre lokaly-
tor. Exportvardet anvander samma lokaly-
ta som dito import. 

Aven detta altemativ slar hirt mot vira 
medlemmar, det ar for Utrikesklubben en 
sistahandskompromiss. 

V i r fbrhoppning ar att inriktningsbeslutet 
nar galler Arlanda andras, i varje fall den 
del som galler exportverksamheten. Allt 
annat ar orimligt. 

Sekopost Klubb Utrikes Arlanda 
Pentti Johansson/V.ordf. 
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Medlemsmote pa Arsta: 

"Dags att satta ner foten" 
"Krav en arbetsmiljokonsekvensa-
nalys. Det ar dags att satta ner fo
ten", tyckte medlemmarna nar S E 
K O klubb Arsta informerade om de 
stora forandringar som vantar de
ras postterminaL 

Det var fiillsatt i aulan nar klubb Arsta Pt 
hade medlemsmote. Drygt sextio medlem
mar hade samlats for att hora klubbord-
tbrande Micke Tall beratta om vad som 
kommer att handa nu efter Postens beslut 
att lagga om brev- och paketverksamhe-
ten. 

Det stod snart klart fbr alia att stora 
tbrandringar vantar. Tomteboda brevsor-
tering och ca 450 anstallda ska flyttas till 
Arsta medan klumpsorteringen fdrsvinner 
ft-an Arsta t i l l Tomteboda. Storre delen av 
verksamheten ute pa Arlanda placeras i 
Uppsala. Norrkopingsterminalen laggs ner 
och stora delar av posten transporteras till 
Arsta. 

Poster, raknar pa det har sattet med att 
spara 225 miljoner per ar. Siffror som 
SEKO tvivlar pa. 
- Vi ar skeptiska till kalkylema. Ta exem
pelvis Norrkoping och Vaxjo pakettermi-
nal som ska laggas ner, de har bra produk-
tionssiffror. Man kan undra vad det ger for 
signaler nar vi lagger ner det som gSr 
bast? Men det ar svart att saga nagot om 
postens eventuella besparingar da vi inte 
ens fatt se en riktig kalkyi an, menade 
Micke Tall. 

Satta ner foten 
Manga pa motet var tveksamma eller rent 
av kritiska till Postens beslut om nedlagg-
ningar och den kommande flytten av 
sortering och personal fi-an Tba till Arsta. 
Det fanns en oro for jobben och framtiden 
men ocksi over hur arbetsmiljon kommer 
att paverkas. Postens organisationsfdran-
dringar kandes inte genomtankta, nagot av 
ett hafsverk eller som en medlem uttryckte 
det: 

- Det liter som dom suttit och spinat 
over en 75: a starksprit. 

Hans Rosen pi Stora brev havdade att 
arbetsgivaren ar skyldig att gora en utred-
ning om vad konsekvensema pi arbets-
platsen blir innan man gor s i har stora 
forandringar. En sadan undersokning har 
inte gjorts. 

Flera talare, bland annat Kenneth Rygfelt 
pa Smi /c5, ansag ocksi att SEKO miste 
begara att arbetsgivaren utreder hur flytten 
mellan Tba och Arsta piverkar arbetsmi
ljon innan den genomfors: 

- Det har fir stora konsekvenser for oss. 
Kriv en arbetsmiljokonsekvensanalys, lod 

Gunnar Nilsson, deltid I R M 

Vad tyckte du om medlemsmotet? 
Det var ett trevligt. Packet gjorde sitt 
basta fbr att skapa en trevlig stSmning 
med smbrgis och fika. Daremot fick vi 
inte s i mycket information om vad som 
konkret kommer att handa. Det marktes 
att det fortfarande ar lite fbrvirrat. 

Vad tycker du om Postens planer? 
Jag ar inte sarskilt imponerad. Det 
verkar rida ett ytligt nyliberalt tinkan-
de hos ledningen dar det ar ett glapp 
mellan teori och verklighet. 

Ar du orolig for din egen del fbr vad 
som kommer att hMnda? 
Nej, inte fbr min egen personliga del. 
Daremot ar det inte bra med spekula-
tioner och rykten som uppstir i sidana 
har situationer. Det blir latt oro och 
dil ig stamning. Ledningen miste kon-
kretisera vad som kommer att ske. 

Texl: Janne Skog 
Foto: Gdran Borgqvist 

uppmaningen till klubbstyrelsen. 
- Det ar dags att satta ner foten, som 

nagon uttryckte det. 
Micke Tall lovade motet att klubben 

skulle driva kravet pa en konsekvensana
lys vid nasta samverkan med terminalche
fen Troels Nielsen den 16 juni. 

n ^ 

Anna Panic, heltid Stora brev 

Vad tyckte du om medlemsmotet? 
Det var bra. Valdigt informativt. 
Mycket fakta, nastan for mycket fak
tiskt. Det var svirt att ta in allt som 
hander. Samtidigt som mycket inte i r 
klart an. Man fick tillexempel inte veta 
hur det blir med turordningskretsar och 
sidant. 

Vad tycker du om postens planer? 
Det kanns som de ar ilia genomtankta. 
Man undrar hur mycket de har fiinderat 
p i det hela. Hur blir det tillexempel 
med arbetsmiljon? Blir det fler tunga 
lyft, bkar bullret? 
Nu framstir jag sikert som en riktig 

gnallspik vilket ar fel. Jag har egentli
gen inget emot forandringar, tvartom, 
motsvarigheten till fdrandring ar stag
nation och det ar inte bra. Men arbets
miljon ar inte direkt tipp topp har. Jag 
ar radd for att en stor omorganisation 
kommer att fbrsamra den annu mer. 

Ar du orolig for din egen del lor vad som 
kommer att handa? 
Ja, det ar jag faktiskt. Aven om jag kanske 
inte direkt ar i riskzonen, jag ar anstalld 
1985. Men man vet inte. Om det ar minga 
frin Tomteboda som jobbat i 30 ir som 
sOker till Arsta si finns det kanske en risk 
att jag blir tvingstbrflyttad till Tomteboda. 

Janne Skog/Gdran Borgqvist 
\
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"Cilia laget, fast vi inte gillar 
det' 
Nagon bland ihoramaundrade varfbr inte 
SEKO reserverar sig och liter arbetsgiva
ren ta hela ansvaret for den kommande 
omorganisationen. Micke Tall tyckte inte 
att det ar sa enkeU. 

- Vi maste stalla oss fragan om vi ska 
fbrsoka vara med och paverka det som 
hander eller om vi ska stalla oss bredvid 
och sura. Jag anser att oavsett vad vi 
tycker om beslutet om ett stor Arsta sa 
maste vi vara med och forsoka piverka 

Micke Tall, heltid Stora brev 

Vad tyckte du om medlemsmotet? 
Det var fler medlemmar an vanligt. Det 
var gladjande. Vi la motet pa onsdagsef-
termiddagen och jag tror att det var ming-
a dar fbr att man hade chans att komma 
pa arbetstid. Men det stora antalet berod-
de nog ocksa p4 oron bland medlemmar
na over dom strukturfbrandringar som 
kommer att ske. 
Det var ocksi roligt att det blev en s4 

konstruktiv och seribs debatt dar vi kunde 
enas om att en arbetsmiljokonsekvensana
lys ska gbras. Motet kom ocksi fram till 
att det ar klubb Arstas uppgift att se till 
att det hander nigot i frigan. 

Vad tycker du om Postens planer? 
Jag tycker det ar olyckligt att man har ett 
inriktningsbeslut att klumpen ska till 
Tomteboda och brevsorteringen till Arsta. 
1 ovrigt far man nog fundera over hur 
mycket pengar det har ger. Beslutet ver
kar vara frampressat fbr att nigon vill 
vara "bist i klassen". 

Ar du orolig fbr din egen del fbr vad 
som kommer att handa? 
Nej, fbr min egen del ar jag inte orolig. 
Jag har varit i posten si linge. Men som 
facklig fbretradare ar jag klart orolig fbr 
att det har inte kommer att sluta pa ett bra 
satt for dom som ska jobba p i Tomteboda 
och Arsta. 

Men vi ska visa att SEKO ar starkt. 
Janne Skog/Gdran Borgqvist 

och gora det basta av en di l ig situation. 
- Om vi daremot inte far nagot gehbr for 

vara synpunkter och forslag da uppstir ett 
annat lige, menade Tall. 

Omsokningar 
Det minga undrade over ar hur det vinta-
de personalbverskottet i Stockholmstermi-
nalema ska Ibsas. Det vet ingen in . Posten 
tittar p i olika losningar; Futtjrum, avtals-
och delpensioner, avgangsvederlag. 
- Troels Nielsen och hans ging skapar nu 
olika delprojekt infor flytten, bland annat 

Kenneth Rygfelt, heltid Sma/c5 

Vad tyckte du om medlemsmotet? 
Det var bra att mbtet hblls si snart efter 
postens besked. Vi fick ocksi en del bra 
information iven om valdigt mycket fortfa
rande ar oklart. Man gav den information 
man kunde ge. Det ir viktigt att facket ger 
sin bild om vad som hander. 

Vad tycker du om postens planer? 
Jag tycker att det framkom p i mbtet att det 
hela ar lite av ett hafsverk frin arbetsgiva-
rens sida. Sifferunderlaget ar tveksamt. 
SEKO tvivlar p i att det blir si har stora 
besparingar. Sedan kan man stilla sig 
frigan utifrin arbetsmiljbsynpunkt hur 
klokt det ar att renodia posthanteringen pi 
olika terminaler. Och rent praktiskt, hur fir 
vi alia f i plats p i Arsta? Vi har redan nu 
problem med omklidningsrum, skip och 
pausutrymmen. 

Ar du orolig fiir din egen del for vad som 
kommer att handa? 
Nej, jag i r inte orolig fbr sjilva jobbets 
skull. Jag har jobbat si linge. Daremot ir 
man nigonstans lite orolig infbr varje stor 
omorganisation. Det blir en massa 
omstallningsproblem. Nya rutiner, nya 
scheman och nya personkonstellationer. 
Det har suttit sig ratt bra mellan oss pi 
Arsta och de som kom frin Klara. D i star
tar en ny process igen. Si jag ser inte fram 
emot en sammanslagning. 

Janne Skog/Gdran Borgqvist 
\

ett projekt som ser over personalfbrsorj-
ningen, sa Micke Tall. 

Ingen vet heller nar omsokningama ska 
ske eller hur omfattande de blir. Men 
terminalklubbama har redan borjat disku-
tera hur sokningsfbrfarande och eventuella 
turordningskretsar ska se ut. Fragan ar t i l l 
exempel om fbrandringama pa paketter
minaiema i Tomteboda och Segeltorp ska 
paverka? Ska personalen dar f i soka till 
brev och klump? 
- Jag anser att utgangspunkten, itminstone 
nar det galler Tomteboda och Arsta, miste 
vara att alia kan soka allt, sa Micke Tall. 

Text: Jan Skog 
Foto: Goran Borgqvist 

Geografiska 
radet 
• Geografiska radet utgar fran 
SEKO:s samarbetsorgan inom 
Produktionsomr^de Stfi-Nrkp. Det 
bildas alltsS av de klubbar/sektioner 
som ansvarar for verksamheten p i 
terminalema. Det ar ca 2200 
SEKO-medlemmar. 
Terminalema var 1 maj Tomtebo

da brev med rikslagret Vastberga, 
Segeltorp paket med Satra, Tomte
boda paket, Arsta brev, och Norr-
kGping och ePP:s huvudkontor fore 
1 okt. 

Radet best i r av Ake Anevad/Tba, 
Jan G e b r i n g / A r s t a , Mu ra t 
Tok/Segeltorp, Tommy Nyren/Tba 
paket, Eric Charlesson/Nrkp och 
forhandlingsansvarig, dvs under-
tecknad. Ingar gOr aven samord-
nande huvudskyddsombud Heintz 
Grentselius/Nrkp. 

Samverkan sker mot Anders 
Knutsson/Troels Nielsen chef fran 
1 okt. Vi har haft en samverkan dar 
vi diskuterat samverkansavtal och 
den blivande projektorganisationen 
i Stockholm. Redan nu ar vi o c k s i 
inne i diskussionerom sokningsfor-
farandet for brev - klump - paket
terminaler. (Projekt Segeltorp har 
en sarskild styrgrupp dar vi ar rep-
resenterade.) 

15 augusti ar nasta mOte i samver-
kansgruppen. 

IVIicke Tall 
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Till minne av Ake Carlsson 
• For ett tag sen fick jag ett brev som 
gick krokiga vagar. Brevet kom M n Ake 
Carlsson. vararbetskamrat fran smabreven 
pa Arsta. 

Ake hade blivit sjuk for tre i r sedan. 
Sista gangen han var med pa ett irsmote 
hade talet paverkats och han forklarade 
det for oss. I slutet av maj dog nu Ake 
efter en svar och sallsynt sjukdom. 
Inledningen i brevet ar s i typisk fbr Ake: 

"Dinaord gladde mig. Jag tycks verkligen 
ha hamnat i klistret." Bland Stockholms 
postisar ar Ake Carlsson ett kant namn. 
< iam ,1 Sth Banare, f d . Klarapostisar som 

is J rent personligen. och andra som 
Ifr ••' ;;:;annandenar de far se en av Akes 
teckn.iigar. Ake medverkadeunder manga 
ari postfackliga tidningar. Ta"Banbulleti-
nen" och "Hemgangen" pa Sth Ban och 
Klara. Postavdelningens tidning och 
"Facktuellt" pa senare ar. 

Pensionschecken 
Ake var fortroendevald pa 70-talet. Hans 
fackliga gaming skedde i huvudsak som 
konstnar och tecknare, hans piverkan var 

e Carlsson 

mingsidig; bilder t i l l arsmoteskallelser, 
utkasttill Postettans logotyp, affischertill 
demonstrationer, "pensionsskuldscheck-
en"' pa tio miljarder, som overlamnades 
till Borge Osterholm, och s i alia teckning-
ar med udden riktad mot bverheten. 
Minga vet att Ake ocksi varit mingirig 
medarbetare i Folket i Bild. 

Postkultur 
Saknaden efter Ake ar stor bland oss 
arbetskamrater. Det basta med postjobbet 
ar for manga sammanhillningenoch kon-
takten bland kamratema. Tillsammansgor 
vi ett monotont arbete under stressade 
forhillanden. Ake var en av de kamrater 
man gama ville traffa. Hans mjukabehag-
liga satt kopplad till den skarpa i humom 
som kommer fram i hans verk. Ake var 
barare av postkultur i dubbel bemarkelse -

nu ar han dod. 

Fackliga kamrater frin Arsta och Tom
teboda planerar att halla en minnesutstall-
ning med Akes teckningar under hosten. 
Vill du hjalpa till sa kontakta Raili Kallio-
vaara. 

PO Brandeker 

Samtliga illustrationer Ake Carlsson 
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Lat kulturen blomma! 
Lat kulturen blomma! fick projektbidrag fran Statens kulturrad 

• Klubb Arstas kulturverksam-
het under hosten 2003-varen 2004, 
projektet Lat kulturen blomma! 
fick den 3 juni bidrag fran Statens 
kulturrad. 

Lat kulturen blomma! har som vision: 
Okad tillganglighet t i l l kultur i arbets-
livet och pa fritiden motverkar van-
trivsel och okar tillfredsstallelsen i 
arbetsliveL forbattrar livsinnehall, ger 
stimulans och skapar halsa. Projektet 

Lat kulturen blomma! 

Utstaiinlng 

Albert E c k h o u t - exot ism 
o c h real ism 11600-taiets 
Bras i i i en . 
Gal ler i 3, Kui turhuset i 
S tockho lm den 6 September 
2003 kl. 14.00. 
Gra t is gruppbesok med gui
ded v isn ing for med lemmar I 
K lubb Arsta 

Ar 1637 aniande den unge holiand-
ske malaren Albert Eckhout till Bra
siiien. Under i t ta i r i landet skildrar 
han i sina milningar manniskor och 
natur. Milningarna ar de allra fOrsta 
portratten av Brasiliens ursprungs-
befolkningar. FOrutom portratten 
gor Eckhout ocks i ett antal stille-
ben i vilka han avbildar vaxter och 
frukter f r i n b ide den Gamla och 
den Nya varlden. Milningarna till-
hOr idag Nationalmuseet och Sta
tens Museum for Kunst i KOpen-
hamn. Albert Eckhouts samtliga 24 
milningar visas i Kulturhusets ut-
stallning. 

Anmalningslistan finns p5 SEKOs 
anslagstavia mittemot IRM pa plan 
2 i Arsta postterminal. 

Valkomnal 
SEKO Klubb Arsta PT 

\

Lat kulturen blomma! pagar fran Sep
tember i ar t i l l j un i nasta ar. 

Kultur som personalvard 
Lat kulturen blomma! vi l l erbjuda 
kulturupplevelserochkulturaktiviteter 
pa arbetsplatsen och pa fritiden utan 
kostnad for medlemmar i Klubb Ar
sta. Teater, utstallningar, bocker, 
skrivarverkstader, poesikvallar. Bo-
kens dag och fbrfattarbesok i bibliote-
ket. I slutet av projekttiden gor v i en 

Lat kulturen blomma! 

Teater 

Dramaten. 
Foresta l ln lngar pa Stora 
s c e n e n s tredje rad gratis for 
Klubb Ars tas medlemmar 
under s p e l s a s o n g e n 
2003-2004 
Du kan ga pa teater gratis! 

I September har Klubb Arsta biljet-
ter till fOljande fOrestallningar: 

PjSs: Kung Lear av William Sha
kespeare 
Datum: 11/9 (off. genrep), 14/9, 
16/9, 21/9, 23/9, 24/9, 25/9 

PjSs: Den inbillade sjuke av Mo-
li6re 
Datum: ^8I9, 19/9, 26/9, 28/9 

Bokningsparmen med narmare 
information finns i Sektion 
Smi/C5s expedition p i plan 2. 

For upplysningar & bokningar: 
Bokningar kan aven goras via 
datorn av de fOrtroendevalda. 
Kontakta ditt SEKO-ombud eller 
Raili tel. 08-781 56 08, 073-678 
77 01. 

Valkomna att boka biljetti 
SEKO Klubb Arsta PT 

\

utvardering med hjalp av enkatunder-
sokning. Aven seminarium och debatt 
med temat kulturaktiviteter och hal-
san, kultur som personalvard ska ar-
rangeras. 

Mer information om Lat kulturen 
blomma! far du lopande pa anslag-
stavlorna, i kommande nummer a\ 
Facktuellt och via separata infoblad. 

Raili Kalliovaara 
Projektansvarig. 

Annons 

Terrorister - en film 
om dom domda 
Av Stefan Jarl och Lukas Moodys-
son, Sverige 2003, 85 minuter 

Nu har det g i f t t v i i r sedan GGte-
borgskravallerna. Men fortfarande 
ar s i ren inte lakta. Nigonting 
h inde under och efter Goteborg, 
som kom att forandra Sverige. 

I 
Vi har f i t t hOra det officiella Sveri
ge kalla demonstranterna i G6te-
borg for "ligister"och "huliganer", 
ja, rent av "terrorister". S i har sa 
statsminister GOran Persson i TV: ( 
"Det har ar en militart organiserad 
grupp, med god utrustning, bra 
samband, utomordentligt val pla-
nerat och med stora ekonomiska 
resurser, som syftar till att stoppa 
en demokratisk process". 

Men ar detta verkligen hela san-
ningen? 

Idag hOjs kritiska rOster som me
nar att laglOsheten p i gatan i Go
teborg bleknar i jamfOrelse med 
laglOsheten under de efterfoljande 
processerna och att efterspelet till 
kravallerna ar en stor rattsskan-
dal. 

Visas pel Folkets Bio 
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Biblioteksrost pa Arsta: 

"Allt man vllle veta om blommor" 
Namn: Ulla Kindvall 
Aktuell som: Sorterare pa deltid vid 
Arsta IRM. Bokiasare. 

Vad tycker du om biblioteket? 
- Det tycker j ag ar bra! Jag har hittat 
har en forfattare, Diana Gabaldon. 
som jag inte hade hort av forut. Har 
finns tva bocker av henne. De ingar i 

^ n serie med fem tjocka delar. Resten 
•Mar jag lanat pa ett vanligt bibliotek. 
iden att donera sina gamla bocker ar 
bra. Pappa har massor av bocker hem
ma. En del har han nu, pa mitt forslag, 

r^kankt t i l l biblioteket har. 

Vad tycker du om biblioteksbestan-
det? 
- Nagra bocker har jag hittat. Men det 
finns inte sa manga bocker j ag ar 
intresserad av, historiska romaner och 
bocker om kvinnor i andra kulturer. 

Har du favoritforfattare? 
- Jag tycker om historiska romaner. 
Det roliga med bocker ar att man ar 
aldrig ensam. Man kanner sig inte 
ensam. Jag har alltid varit storlasare 
som pappa. V i ar alia lasare i famil-

l ien. Jag larde mina dottrar att lasa 
'•^enom att lasa hogt for dem. Minsta 
dottem laste sen sjalv, men med den 
aldsta fick jag anvanda en metod jag 
hittade pa. Sa har gick det t i l l : j ag 

^aste hogt t.ex. Enid Blytons Fem -
bocker och slutade nar det var som 
mest spannande och sade: Nu far du 
lasa sjalv! Det hjalpte! Nu ar dottrarna 
vuxna och bokiasare bada tva. 

Har du lastips till andra? 
- Jag kan rekommendera Pojken som 
kallades Det: ett barns kamp for att 
overleva av Dave Pelzer. Det har ar 
forfattarens egen berattelse om sin 
svara barndom med en psykiskt sjuk 
mor. Pojken som inte fanns: ett foster-
barns sokande av kariek hos en foster-
familj ar andra delen i tr i login om 
hans uppvaxt. Sista delen heter Poj 
ken som overlevde. Om andra kulturer 

kan jag rekommendera Chi An : Bara 
en dotter, en historia berattad for 
Steven W. Mosher. Det handlar om 
Kina under Maos tid. Om forfattarens 
uppva.\ i Kina och fbdelsekontrollen 
dar. Hon flydde t i l l USA nar hon fick 
andra barnet. Bara ett barn var t i l la-
tet. Sen kan jag rekommendera Popu-
larmusik fran Vittula av Mikael Nie-
mi. Den har jag lyssnat pa som folje-
tong i radion, P1. Och alldeles nyligen 
har jag last Haxornas forsvarare: ett 
historiskt reportage av Jan Guillou. 

"Det roliga 
med bocker ar 

att man ar 
aldrig ensam" 

Det handlar om haxprocesser under 
1600-talet och om liknande forfoljelse 

i modern tid. A.xel von Fersen av 
Herman Lindkvist v i l l jag rekommen
dera ocksa. Det ar en biografi om ett 

fantastiskt l iv . Ett lastips t i l l : Karol i-
nas Poltava av EIsi Rydsjo. Det finns 
flera bocker av henne om kvinnorna 
som foljde sina man i fait och i 
fangenskap i Rvssland under Karl 
X I L s k r i g . 

Har du onskemal om liur bibliote
ket kunde utvecklas? 
- Mera bocker! Historiska romaner 
och bocker om kvinnor i andra kultu
rer har jag redan namnt. Fbrfattarbe
sok i biblioteket ar en jattebra ide! 
Facklitteratur ar ocksa intressant, 
bocker om blommor! Jag var ett tag 
bibliotekarie pa fritiden for en trad-
gardsforening i mitt bostadsomrade 
och hade foreningens alia femhundra 
bocker hemma. Det var festligt att 
kunna sla upp allt mojligt man ville 
veta om blommor! 

Ta gama kontakt om du sjalv har 
lastips t i l l andra eller om du har ideer 
angaende biblioteket! 

Raili Kalliovaara 
Biblioteksansvarig/Klubb Arsta PT 

Tel. 08-781 56 08, 073-678 77 01 
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Gunther Thiele avslutar debatten 

"Ett demokratiskt underskott" 
• For att fbrst svara Ake Anevad: Ingen
ting i hans bemotande har fStt mig att 
revidera mitt ursprungliga intryck av hans 
artikel "Bertil Nilsson har ratt, kvalitet 
Idnar sig". Jag upplever det som suspekt 
nar en ledande representant fbr en av 
arbetsmarknadens parter beskriver sin 
motpart pa det satt som A A gor, samtidigt 
som de egna medlemmarna. vilka blivit 
offer i den process som beskrivs knappt 
agnas ett medkannande ord. Det ar sant att 
jag varken kanner honom eller fbrhallan-
dena pa Tomtebodaterminalen, men en 
text maste kunna sta pa egna ben och det 
miste vara tillatet att reagera pa den utan 
att kanna till forhistorien eller ha traffat 

personen som skrivit den. 

Hjarta av guld 
Daremot var det inte min avsikt vare sig 
att anvanda A A som ett avskrackande 
exempel pa en klubbordforande eller 
havda att han sitter i knaet p i arbetsgiva
ren. Hans bversvallande lovord av termi-
nalledningen kan vad mig anbelangar lika 
gama hero p i att inte bara Tomtebodas 
personalchef utan ocksa dess klubbord
forande ar utmstad med ett hjarta av guld. 
Avsikten med Marxcitatet var att gora 
samtliga de fackliga fbretradare som i 
huvudsak tillbringar sina arbetsdagar 
bakom skrivbord eller i sammantrades-

rum, utan kontinuerlig kontakt medverk-
ligheten hos dem vars intressen de ar satta 
att tillvarata. uppmarksamma pa den risk 
de utsatter sig och sina medlemmar for. 

Pahopp 
Att reda ut hela den harva Micke Tails 
svar bestir av skulle bli alltfor utrymme-
skravande och antagligen inte heller vara 
av allmant intresse. Nigra av hans pihopp 
tankte jag andi bembta. De t v i exempel ^ 
pa bluff som MT inledningsvis tillskriver 
mig, iterfaller enbart p i honom sjalv. Vi 
kom inte overens om att traffas for att se 
over de heltidsfackliga loneutveckling p i 
arsmotet. Jag kan inte heller se att detta ^ 
skulle vara nodvandigt. Varfor inte helt 
enkelt redovisa denna gmpp separat nasta 
ging lonestatistiken p i terminalen presen-
teras? Detta kunde gama kompletteras 
med att de som fbrhandlat for denna 
grupps rakning presenterar vilka lonekrite-
rier de och arbetsgivaren anvant sig av. 

Endast tio procent 
Inte heller ar det sant att jag har begirt att 
deltagama p i arsmotet i efterhand skulle 
"forsta" nigonting som tidigare inte sagts. 

Och hur nigon skulle kunna kanna sig 
kranktav konstaterandet att majoriteten p i 
styrelsemotet 5/12 var emot Viteaengage-
manget och att fbrhallandet var det mot-
satta vad galler den rostberattigade delen ~ ) 
av styrelsen, ar for mig en gata. 
Min utgingspunkt fbr hela denna diskus-

sion var det demokratiska underskott som 
uppstir i en organisation dar endast ca tio 
procent gir och rbstar och dar denna ^ 
minoritet dessutom ofta endast har en 
kandidat att "valja" p i . MT kraver ytterli
gare bevis p i att det aktiva stbdet for Seko 
p i term inalen ar lagt. Men gir det overhu-
vudtaget at ha lagre krav pa aktivt stod an 
att medlemmamagar och rostar? Hur skall 
i s i fall de passiva medlemmamadefinie-
ras':' i 

Blaser av | 
MT ironiserar ocksi over att jag som 
revisor "sitter p i laktaren", ett pistiende 
lika begivat som att fbrebri den domare 
som har i uppgift att se till att reglerna 
foljs, for att han bliser av spelet i stallet 
for att gora mi l . 

Den enda ljuspunkten jag kan se i MT:s 

Internationella notiser 
Arlanda Large vid Heattirow 
Heatlirow Large 
Royal Mail hi l ler p i och bygger en 
ny stor sorteringsterminal f6r utrikes 
vid Heathrow-flygplatsen i London. 
Eller rattare sagt i Langley, fyra mil 
f r i n Heathrow l ings motorvagen M4. 
Nio terminaler stangs och all utrikes-
sortering koncentreras till "Heathrow 
Worldwide Distribution Center", som 
den nya terminalen ska heta. An-
laggningen skulle ha st i t t klar i janu-
ah 2002, men har annu inte kunnat 
oppnas. Allt ar fbrsenat och kostna-
derna stiger. Prislappen var ur-
sprungligen satt till 150 miljoner 
pund, men notan beraknas sluta p i 
400 miljoner (drygt 5 miljarder kro
nor). 

P i terminalen ska b ide utrikes 
brev och paket sorteras. Den ar ock
s i tankt att bli ett europeiskt center 
f6r all post f r i n Sydamerika. Sie
mens Dematic som levererar den 
tekniska utrustningen har dock pro
blem med att f i maskinerna att snur-
ra som det ar tankt; det ar f6r mycket 
reject och felsorteringar. I basta fall 
kan terminalen tas i drift i december 
iar. 

Varfbr jag berattar denna historia, 
hamtad f r i n The Guardian? Ja, sag 
det. 

John Keggie f icic ga 
John Keggie, som hittills varit ordfo
rande for de brittiska postisarna (in
om CWU) fick inget fornyat fortroen-
de i det senaste valet Istallet valdes 
Dave Ward till ny "Deputy general". 

Det intressanta med det valet ar de 
orsaker till valfOrlusten som anges i 
brittisk press. 
John Keggie anses ha varit for nara 

allierad med Tony Blair. "Vi ska fore-
trSda v^ra medlemmars uppfattning 
nar vi diskuterar med Labour - och 
inte representera Labour mot vdra 
medlemmar", sager den nye ordfO-
randen i en kritisk kommentarom sin 
fOregingare. 

Keggie f i r ocks i kritik fOr att han 
alltfor lamt har drivit Londonpostisar-
nas krav p i hojda storstadstiliagg. 

Han anses inte heller - en foijd av 
hans nara band till Blair - tillrackligt 
tydligt ha fOrdOmt Irakkriget. 
Nar f i r en svenska fackfOreningsle-

dare avg i darfor att han eller hon 
tagit alltfor stora partipolitiska hansyn 
och exempelvis inte "loudly" tagit 
avst ind f r i n omregleringspolitiken?! 

Jan Ahman 
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framstallning ar att han till slut tycks ha 
insett det problematiska i att sitta som en 
av arbetsgivaren - i fbrhallande till pro
duktionspersonalen - valavlonad facklig 
heltidsordforande. Hans losning, att Seko 
istallet anstaller en heltidsfacklig tar dock 
inte hansyn till att majoriteten sekomed-
lemmar pa terminalen inte vill att deras 
fackliga foretradare skall sysselsatta sig 
med fackligt arbete pa heltid. Det finns 
ingen som heist aniedning att tro att den 
majoritet som p i irsmdtet rostade for den 
stadgeandringsom forpliktigarde fackligt 
verksamma att fortsattningsvis arbeta i 
produktionen, inte skulle vara representa-
tiva for opinionen pa terminalen i sin 
.elhet. 

Overkorda 
Min jamforelse av MT och Ludvig IVX 
baserades dels pa att MT i aratal hogakt-

^ ingsful l t struntat i medlemmamas asikt 
"pa denna punkt. dels p i de iterkommande 

klagomil jag tagit del av saval frin med
lemmar som fortroendevalda, vilka kant 
sig otillrackligt informerade eller overkor
da av beslut p i terminalen som tagits i 
Sekos namn. Ludvig IVX hade formodli-
gen en hel del p i sitt samvete men att 
utifrin den jamforelsen vilja koppla ihop 
med mig ledande foretradare for 
1900-talets varsta forbrytarregimer upp-
fattar jag som val magstarkt. En av de 
enligt MT "kacka gossar" han forst tankte 
jamfora mig med, Heinrich Himmier. ar 
enbart ihagkommen som ledare for den 
organisation, SS, som ansvarade fbr det 
praktiska genomforandet av vad som 

Apnare kom att sammanfattas under be-
'Jeckningen Forintelsen. Eftersom jag ar 

invandrare av tysk harkomst och uppvux-
en i Sverige under 50- och 60- talet har 
jag viss tidigare erfarenhet av att forknip-

I^BS med nazister. Men d i kom tillmalena 
i r in bam som fbrmodligen inte visste 
battre. 

Jag avstir frin att vidare kommentera 
denna del av Micke Tails utfall, liksom 
frin fortsatt meningsutbyte med honom, 
d i jag antaratt flertalet lasare redan bildat 
sig en uppfattning om den mentala miljo 
och omdomesfbrmiga som utgbr dess 
fbrutsattningar. 

Giinter Thiele 

Tall later Thiele avsluta debatten 

"Hals und beinbroch" 
• Giinter Thiele nekar t i l l att han 
bejakade mitt forslag p i irsmbtet att 
tillsammans med revisorema se over 
den fortsatta bantering av statistik over 
"heltidsfackligas" loneutveckling. Jag 
har kontroilerat med andra deltagare 
att s i var fallet, dessutom ar detta 
namnt i protokollet. Jag kan inte veta 
varfbr han fortsatter att neka, men det 
tillhor val "den mentala miljo och 
omdbmesfdrmaga som utgbr dess 
fbrutsattningar". Hur som heist s i 
miste man j u undra, varfor han inte 
svarar p i mail 8 april, att han inte alls 
kommit overens pa irsmbtet altemativt 
svarar att han fmner det meningslbst? 

Haxprocess 
Gitan om varfbr det ar krankande att 
Gunter berattar vem som gbr vad pa ett 
styrelsembte, ar krankningen av leda-
mbters integritet. Som exempel kan 
berattas att nagon for andra berattat om 
vilka som rbstat vad i fragan om Vitea. 
Det verkar vara amnat for att starta en 
haxprocess mot de ledambter som inte 
rostade emot Viteaprojektet. Detta kan 
vara bra att veta, nasta gang Gunter i 
sin roll som revisor bevistar ett styrels-
emote. 
(Giinter var inbjuden till styrelsembte 

13 juni, men hans semester kom i va
gen. Revisorema kommer att fa styrel-
sens mbtesagenda, for att kunna valja 
nasta mote.) 

10 procent 
Nar det galler antalet medlemmar pa 
arsmotet sa brukar det vara ca 10 % = 
ungefar 90 av 900. Gamla Terminal-
klubben i Stockholm organiserade 
2000 medlemmar, men inga mbten 
besbktes av 10 %. Jag var inte ordfo
rande d i , sa man skulle kunna tolka 
det som att mitt ordforandeskap har 
hbjt siffran? Men det gbr jag inte, for 
man far inte glomma bort att sektioner-
na ocksa har arsmbten. Gunter besbkte 
inte sin sektions irsmbte, men det 
gjorde jag. 

I sin forra inlaga hade Gunter den 

bestamda uppfattningen att heltids
fackliga bor avibnas av medlemmarna. 
Nar jag d i instammer utifrin perspek-
tivet att man skulle slippa debatten om 
lojalitet, kontrar Giinter med att pasta 
att det ar mitt forslag?! 

Per Ahlmark 
I flera tidigare inlagg har Giinter t i l l -
skrivit mig ett otal egenskaper som 
hand lar om att: strunta i medlemmarna, 
medvetet blanda bort kort, flexibelt 
fbrhallande t i l l sanningen, "'SEKO -
det ar jag", o s v . 

Sjalv tycks Gunter ha oanade egen
skaper. Han vet exakt vad majoriteten 
av 900 medlemmar tycker. Han kan 
utan vidare utredning tillskriva mig en 
rad egenskaper. Al l t detta liknar en 
bvermanniska = ubermensch/elit. 
Himmier var med i nazistpartiet som 
pratade om ubermensch. Lenin ansag 
att bara en elit av manniskoma kan fa 
vara med i hans parti. Per Ahlmark vil l 
inte debattera med andra - han verkar 
anse sig aga sanningen. 

lyskt ursprung 
Aven jag har tyskt ursprung, min mor-
mors mor invandrade ti l l Sverige. Det 
ar darfbr jag ar sa vaksam pa tendenser 
bland manniskor som verkar anse att 
dom har patent pa sanningen. Jag hal-
ler mig for god for att pasta att jag vet 
vad medlemmarna tycker pa Arsta. 
Eller som tysken sager; Quatsch! 
Fbr bvrigt hade jag stora forvantning-

ar pa skyddsombud Gunter Thiele. 
Tydligen blev det for mycket for ho
nom. Han har i alia fall hoppat av som 
skyddsombud. 
Liksom Gunter hoppar aven jag gama 

av denna debatt. 
Giinter lider mbjiigtvis av uber-

mensch-syndrom och jag, enligt ho
nom, av storhetsvansinne. Vi borde 
kanske kontakta Vitea som anvisar oss 
ti l l lamplig behandling? 

Hals und Beinbruch 
Micke Tall 
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"Alia pa terminalen ska vara med 
i SEKO - det ar ambitionen!" 
• Varen 2002 bildades en sektion 
pa postterminalen Arsta for leda
re och specialister. I Posten finns 
medarbetaravtal vilket innebar att 
alia som arbetar inom Posten, 
oavsett arbetsuppgifter, kan vara 
medlemmar i Seko. Ledarna och 
specialisterna kande dock en vil-
senhet i om de horde hemma i Se
ko eller inte. 

Gruppen utsatts ocksa standigt for ren-
odlade varvningsfbrsok fran det konkur-
rerande facket. 

Anders Viksten och Micke Tall pabor 
jade en kartlaggning av tilltankta seko-
medlemmar och stallde fragan om de 
kunde tanka sig att tillhora en sektion 
under klubben pa Arsta. 

inte sa enkelt 
- Det fanns ett intresse sa vi kallade till 
ett mote och bildade sektionen sager 
Micke Tall, ordforande for Klubb Arsta. 
Men det var inte sa enkelt att fa till en 
styrelse. Efter en enkatundersokning 
stallde ti l l slut nagra upp. Bland andra 
Janne Alveback som ordforande for 
sektionen och det ar vi tacksamma for. 
Janne Alveback har en gedigen facklig 

erfarenhet. Han har for att ta nagra 
exempel varit ordforande for Paketklub-
ben pa Tomteboda, kassor och ordfo
rande for Klubb Tomteboda, och aven 
styrelseledamot i davarande postavdel-
ningen. Sa det fanns val inga tveksam-
heter for dig Janne att stalla upp som 
ordforande for sektionen? 

- Jo det fanns det, sager Janne. Jag 
anser att jag ar alldeles fbr gammal. det 
borde ha varit en yngre kraft som blev 
ordforande. Styrelsen bestar nu av ord-
fbrande, kassor, sekreterare och tva 
ombud. 
Sektionen har idag 70 medlemmar som 
ar renodlade specialister, administrato-
rer eller i direkt arbetsledande befatt-
ning. Hur tog dessa emot den nya sek
tionen? 

Sarskild grupp 
- Fbrst och framst blev de glada av att 
tillhbra en sarskild grupp, sager Micke. 
Och smickrade over att fa sarskild infor
mation som ar riktad direkt till dem som 
grupp. I och med att sektionen bildades 
och Janne blev ordfbrande gick ett antal 
medlemmar over t i l l oss fran ST. Och 

Janne Alveback 

det kommer nya varje manad. 
- Vi har nog tagit over ett tiotal medlem
mar, sager Micke. Och inte att fbrglbm-
ma, vi har fatt behalla dem som var pa 
vag at "andra hal let". De ser ett stort 
varde i att vara kvar i den nya sektionen 
inom Seko. 

Orimlig situation 
Innan sektionen bildades var det klub
ben som foretradde gruppen. Det blev 
en orimlig situation om en chef pa en 
avdelning behbvde hjalp och den fackli-
ge foretradaren han/hon ska vanda sig 
till ar samma person som ar motpart i 
fbrhandlingar. Men sjalvklart ska alia 
vara med i Seko vilket ocksa mbjliggbrs 
genom medarbetaravtalet. 

- Tidigare fanns det en arbetsledar-
klubb inom postavdelningen med den 

lades ner fbr manga ar sedan, sager 
Janne. I Goteborg finns "Klubb post fbr 
chef och specialister" och i Malmb 
"Klubb fbr arbetsledare" de ligger bada 
under avdelningen men ar bppna enbart 
fbr "postisar". 
Battre situation 

Lika Ion, lika jobb 
Sektionen loneforhandlar nu for hela 
medlemsgruppen. En betydligt battre 
situation tbr alia da man tillhor en grupp 
med j amfbrbara arbetsuppgi fter. Sektio
nen har genom detta ocksa kunnat ga ii 
och bbrja arbeta bort uppenbara, ofor-
klarliga "snedsitsar" inom terminalen. 
Enheterna inom terminalen har inte 
varderat arbetet fbr denna grupp pa ett 
enhetligt satt. 

- Har vi nagorlunda likvardiga jobb 
ska vi ocksa vara nagorlunda lika i 
lonehanseende. sager Janne. och det har 
vi lyckats ganska bra med. 

Sektionen har beslut pa att halla ett 
hbstmbte fbrutom arsmotet. Cirka 30 
medlemmar brukar delta pa mbtena och 
det ar ganska bra. Fbrutom lonefragor 
blir det organisationsfragor och "vad 
hander i Posten"-fragor, ar jobben i fara^ 
etcetera. Sektionen ger information son 
ar relevant for just denna grupp. 

Latta pa sina hjartan 
- Det ger ocksa medlemmarna mbjlighet-« 
att stalla fragor och latta pa sina hjartan, 
sager Janne och det ar uppskattat. 
Terminalchef Troels Nielsen vi l l ha en 

"ledarakademi" pa terminalen det vill 
saga en grupp med tankta ledarkandida-
ter fbr framtiden, en form av leda-
rutveckling. I alia dessa fragor ar det 
sektionen som har det fackliga ansvaret. 
I princip skulle Troels kunna vara med
lem i Seko sa man kan saga att pa Ar-
staterminalen heter facket Seko. 

- Absolut sager Micke och Janne. alia 
ska vara med i Seko, det ar ambitionen! 

Dan Persson 

Dan Persson dr informationsansvarig i 
SEKOs Stockholmsavdelning. 
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Vi ser rott 

Dags for forbundsmote 
• SEKO hSIler ftrbundsmote den 16 - 18 
September. Temat for arets forbundsmote 
ar "Jag ser rott". Avregleringsfrigoma 
kommer att bli ett viktigt tema. Ett lone-
politiskt program kommer att behandlas. 
Mangfald, jamstalldhet och arbetsmiljo ar 
tre andra frigor som kommer att priorite-
ras. Organisationsfragomastir pa dagord-
ningen som vanligt, och fdrslaget att det 
endast ska fa finnas geografiska avdel-
ningar i forbundet (idag finns fortfarande 

0^n del branschavdelningarkvar) lar vacka 
"debatt. Likasa fbrbundets knackiga ekono
mi och en troligt forslag pa hojd medlem-
savgift. 

^.oncernfackens roll 
Vara klubbar har skickat ett antal motio-
ner till forbundsmotet, bl.a. om ob-tillag-
gen och tandvSrdskostnadema. Dessa 
kommer att behandlas, liksom ett stort 
antal fran andra klubbar och avdelningar. 

SEKO Stockholm har skickat flera mo-
tioner till forbundsmotet; i en av dem 
yrkas f 6. att forbundsmotena ska aterta 
sitt gamla namn och kailas kongresser i 
fortsattningen. Avdelningen foreslar i en 
annan motion att branschavdelningama 
ska tvingas att upphora och ga upp i de 
geografiska avdelningama. Man yrkar i 
olika motioner att fbrbundets valberedning 
ska besti av hbgst fem ledamoter (idag 
nio), att koncemfackens roll i fbrbundet 

^ l l m a n t ska stramas upp och att den statis
tik som tas upp gallande konsfordelningen 
bland fortroendevalda aven ska omfatta 
koncemfacken. 

I^attre uppfdijning 
Vidare yrkas pa en battre uppfdijning av 
de verksamhetsplaner och olika plattfor-
mar som antas i forbundet. Ersattama i 
forbundsstyrelsen bor utnyttjas battre i 
styrelsearbetetoch fbrhandlingschefen bor 
byta namn till avtalssekreterare. En annan 
intressant motion yrkar p i att den nuva
rande treminaders karensen vid begaran 
om uttrade ur fbrbundet ska sankas till en 
manad. Till sist foreslar avdelningen att 
stadgamas krav p i kvalificerad majoritet 
vid val ska andras s i att det racker med att 
ha fitt fiest roster vid ett omval. Vilket, 
som motionaren anfor. skulle underlatta 
valprocedurema i olika sammanhang. Men 
ar det acceptabelt ur demokratisk syn
punkt? 

Aterreglering 
Bland andra klubbars motioner marks sar
skilt en frin Klubb Sodermalm om avregle-
ringspolitiken. Motionen yrkar bl.a. pa att 
"SEKO initierar en bred diskiission om att 
samhdllets viktigaste infrastrukturer dter-
fors till samhallelig ago och samhdllelig 
regi ". Ett i hogsta grad berattigt krav, men 
frigan ar om forbundsstyrelsen - trots att 
man aktualiserar frigan vid motet - ar be-
redd att g i sa langt som att ens borja diskii-
tera en aterreglering! I en annan motion 
ifrigasatter samma klubb den individuella 
lonesattningen som den enda vagens politik 

i nuvarande centraia loneavtal. Vi fir se hur 
den motionen stir sig i fbrhallande till det 
lonepolitiska program som kommer att 
presenteras infor forbundsmotet. 

35 ombud 
SEKO Stockholm har sammanlagt 35 om
bud vid forbundsmotet. Vara klubbar har 
sex av dessa ombud: Micke Tall och Anders 
Viksten frin Arsta och Gerardo Berrios, 
Mohibul Ezdanikhan. Paula Miettinen samt 
undertecknad fran Tomteboda. 

Jan Ahman 

Tba-roster 
Namn: Marja Hikemies 
Aktuell som: Sorterare pi Stora brev pi 
Tomteboda 
I Posten sedan: 1976. Fbrst pi Sth ban 
och darefter Tomteboda fi-in 1983. Ut l i -
nad ti l l Arsta smibrev i nigra ir i slutet 
pi 90-talet. 
Innan Posten: Kom til l Sverige frin 
Finland 1976. Sbkte sommarjobb hir, 
kom in pi Posten - och blev kvar! 

Blev beslutet om Arstaflytten en 
chock? 
- FOr mig personligen ligger Arsta 
narmare, jag fir en kortare resvig. Det 
blir nastan battte fbr mig, men jag ar 
orolig for gemenskapen som vi har hir. 

A r det nagot bra har pS Tomteboda, 
som du vill ta med dig till Arsta? 
~ Jag hoppas att det inte blir for sfres-
sigt pi Arsta och att man inte kbr med 
folk dar. Har litar man pi att folk ir 
vuxna och skoter sitt jobb. 

Vad ska du gora pk semestern? 
~ Jag ska ha t v i veckor i huset i Dalar-
na, i Venjan fem mil nordost om Mora. 
Sedan ska jag till Vastkusten i en vecka. 
1 host blir det en utlandsvecka, kanske 
Portugal, dar har jag aldrig varit, eller 
Kroatien. 

Inte F in land?! 
~ Nej, inte i ir, jag var dar fbrra som
maren! 

N^got mer? 
~ Jag hoppas att vi f ir korrekt informa
tion och i tid om hur flytten ska g i t i l l . 
Nu gir det s i mycket rykten, som det 
alltid gbr p i Posten. 
- Och s i gir det v i l diligt for firman, 
men det kan man inte gbra s i mycket i t ! 
Det galler att hdjdama fattar de ratta 
besluten. De borde vSrdesStta personalen 
mer, och se oss som individer. Man 
behbver inte vara dum i huvudet bara for 
att man ar sorterare! Den psykosociala 
miljon i r viktig - att det syns att man ar 
hSr! 

Jan Ahman 
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EMU-valet narmar sig 

"Rosta nej den 14 September!" 
ar med. Likadant ar det med de lander 
som inte ar med i varken EU eller EMU -
Schweiz och Norge t.ex. EMU-landema ar 
samre i allt. De har lagre tillvaxt, lagre 
investeringar, hdgre inflation och hogre 
arbetsloshet. EMU haller p i att kasta in 
flera av sina medlemslander i en regelratt 
depression. Ett exempel ar Tyskland. Den 
tyska ekonomin behdver stimulans men 
EMU dikterar istallet om itstramning och 

Detta skulle sla speciellt hart mot en ex-
portberoende nation som Sverige. Den 
svenska kronan och vaxelkursen ar ett 
skydd mot en sadan utveckling. 
EMU-anhangama brukar havda att den 
svenska kronan ar fbr liten och svag fbr att 
kunna existera bredvid den stora euron. 
Exempel frin andra lander visar att en 
liten valuta mycket val kan existera bred
vid en stor. Den kanadensiska dollam 

~ EMU-valet handlar om politik. 
Med en gemensam valuta skall EU:s 
lander patvingas en centralstyrd eko
nomisk politik med starka nyiiberala 
inslag. For demokratin, valfarden och 
jobbens skull bor du rosta nej t i l l 
EMU. 

Det uppmanar Karl-Gunnar Au-
gustsson fran Goteborgsklubben i 
denna artikel infor EMU-omrostning-
en i host. 

• Den 14:e September skall svenska fol
ket rosta om ett ja eller nej t i l l att ersatta 
kronan med euro. Valet handlar om myck
et mer an att byta valuta. I en tv-intervju 
fbr nagra minader sedan sa moderatemas 
andre vice ordfbrande Gunilla Carlsson 
si har: "EMU betyder ett mer borgerligt 
Sverige". Aven om det ar en moderat som 
uttalat sig s i ar pistiendet helt riktigt. 
EMU innebar krav p i ytterligare nedskar-
ningar i offentlig sektor, fler privatisering-
ar, fler avregleringar och pa fbrsamrad 
arbetsratt. Hur blev det efter det att Sveri
ge blivit medlem i EU? Arbetslosheten har 
permanentats p i en n iv i som var otankbar 
i Sverige innan EU-anslutningen - over 
fem procents oppen arbetsloshet. Ned-
monteringen av valfardspolitiken fortsat
ter. EU:s nyiiberala marknadsdiktatur ger 
skyhoga elpriser och en post som inte 
langre ar en post. 

Ingen hdgre tillvaxt 
Ett EMU-medlemskap innebar att Sverige 
gor sig av med alia mojligheter att mota 
en ligkonjunktur med en sjalvstandig 
ekonomisk politik. Instrument som ranta 
och vaxelkursjusteringar overlamnas till 
Europeiska Centralbanken (ECB). Denna 
bank styrs av ett r id bestiende av med-
lemslandemas centralbankschefer. Det 
fdreligger ett forslag att smi lander inte 
skall fa permanent plats i ridet. Banken 
tar ingen politisk hansyn utan har som sin 
framsta uppgift att bekampa inflationen. 
Trots att ECB: s inflationsmil ar hirdare 
an den svenska Riksbankens s i har euro-
omridet inte varit battre p i att hilla nere 
inflationen an Sverige. Ett satt att bekam
pa inflationen ar att hilla nere lonema. 

EMU ger inte hogre tillvaxt och battre 
ekonomi. De EU-lander som stir utanfbr 
EMU - Sverige, Danmark och Storbritan-
nien - klarar sig mycket battre an de som 

budgetnedskamingar. EU ar dessutom 
inget optimalt valutaomride. De olika 
landema har olika fbrutsattningar. Medan 
Tyskland ar p i vag in i en depression och 
skulle behova stimulera ekonomin, si ar 
det tvartom p i Irland dar ekonomin skulle 
behova stramas i t . 

Ingen stabii valuta 
Euron ar inte heller nigon stabii valuta. 
Under de fyra och ett halvt i r som gitt 
sedan dess introduktion har euron varierat 
betydligt mer an kronan i varde i fbrhil-
lande till andra valutor. Det betyder att om 
vi hade haft euron som valuta hade vi haft 
storre valutsvangningar mot viktiga han-
delspartners som USA, Storbritannien, 
Norge och de asiatiska landerna. Aven 
den kortsiktiga valuta- spekulationen 
drabbar euron mer an kronan. Idag faller 
dollam kraftigt mot euron. Fortsatter detta 
kommer eurolandemas export att drabbas. 

klarar sig alldeles utmarkt vid sidan av 
den stora USA-dollam och likadant ar det 
med schweizerfrancen i fdrhillande till 
euron. ^ 

Social nedrustning 
Efter EU-intradet 1995 slog Sverige varld-
srekord i social nedrustning. Med en 
anslutning till EMU vantar ytterligare 
nedskarningar i valfarden. Trots alia ned-
skamingar har Sverige fortfarande en 
storre offentlig sektor och storre sociala 
itaganden an de fiesta andra EU-lander. 
Detta accepteras inte i EMU. Darfbr kra
ver EU-kommissionen standigt att Sverige 
skall banta de offentliga utgiftema ytterli
gare och att offentlig verksamhet skall 
privatiseras. Ti l l detta kommer att EMU 
kraver storre overskott i statsfinansema. 
Enligt den senaste EMU-utredningen 
handlar det om att staten maste spara 
ytterligare 20 miljoner kronor per ar. 
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Dessa pengar maste naturligtvis tas nagon-
stans. Det ar medborgama som far betala. 
Samma sak galler med de av LO foreslag-
na buffertfondema. Inte heller de pengar-
na kommer fran tomma intet. 

Farre arbetstillfallen 
Pa sikt kraver EMU en harmonisering av 
skatterna. For Sveriges del innebar det att 
skattema maste sankas. Skatterna anvands 
till att betala den gemensamma valfarden. 
Minskar man skatteintaktema maste man 
ocksa minska pa utgiftema. Det betyder 
att man maste skara ytterligare i valfards
politiken. Det blir darmed farre arbetstill
fallen i den offentliga sektorn och natur-

Jjgtvis drabbar detta kvinnoma som arbe-
F-ar inom vard och omsorg. Naturligtvis 
maste nagon ta hand om bam och gamla 
och nar det inte langre sker i offentlig regi 
sa blir det oavlonat arbete hemarbete fbr 
kvmnoma. 

Alltf ler beslut i Bryssel 
Ett av ja-sidans argument fbr att ga med i 
EMU ar att vi maste vara med och paver
ka. 1 verkligheten blir det tvartom. Sedan 
Sverige gick med i EU fattas alltfler beslut 
i Bryssel, bortom all form av folklig pa-
verkan. EU: s lag stir over den svenska. 
Med EMU skall ocksa makten over den 
ekonomiska politiken exporteras till EU. 

1 ar betalar Sverige nastan 24 miljarder i 
medlemsavgift till EU. 1 bidrag fi-an EU 
far Sverige 1 1.6 miljarder och av dessa 
pengar gar 8,1 miljarder till jordbruksstod. 
Det ar ft-amst skanska godsagare och 
valbesuttna storbonder som far dessa 
engar i form av arealbidrag. Vid ett 

Vnedlemskap i EMU skall Sverige betala 
26 miljarder till Europeiska Centralban
ken. 

na for EMU. EMU ar lagstadgad hbgerpo-
litik. 

Nej-sidan bestir av Vansterpartiet, Mi-
Ijopartiet, Centerpartiet och Kommunister-
na. 

Bland de fackliga organisationerna har 
bl.a. Metall och Pappers klart tagit stall
ning for ett ja. Handels och Transport 
stodjer nejsidan. Det finns aven ledande 
politiker bland ja-sidans partier som ti l l 
hor nej-sidan. 1 Socialdemokratiska Arbe-
tarpartiet (SAP) fmns nej-sidan t.o.m. 
representerad i regeringen genom bl.a. 
naringsminister Leif Pagrotsky och vice 
statsminister Margareta Winberg. Det 
finns en organisation som heter Socialde
mokratiska EU-kritiker som arbetar fbr ett 
nej till EMU. Aven bland de borgerliga 
partiema finns det flera fbretradare som 
agerar fbr ett nej den 14 September. 

Du som rostade ja fbrra gingen, lat dig 
inte luras en ging t i l l . Rosta nej den har 
gingen. 

Du som rostade nej forra gingen, gldm 
inte att anvanda din rost aven den har 
gangen. 

Sag Nej till EMU! 

Texl: Karl-Gunnar Augustsson 
Bild: Robert Nyberg 

Karl-Gunnar Augustsson dr redaktor for 
Gdteborgsklubbens tidning Pa Alia Plan. 

•politiskt projekt 
"ntt argument for EMU sags vara att man 

slipper vaxla pengar p i semesterresan i 
EU. Det kan val vara bra, men det ar 
ganska latt att skaffa ett Visakort och sen 
har man lost problemet med vaxlingar. 
EMU handlar om mycket viktigare och 
storre saker an att slippa vaxla pengar p i 
semestem. 

EMU ar ett politiskt projekt fbr att tvinga 
fram den ekonomiska likriktning som 
kravs fbr att de europeiska kapitalistemas 
drom om Europas Forenta Stater skall 
kunna fbrverkligas. 

Lagstadgad hbgerpolitik 
1 Sverige bestir ja-sidan av Socialdemok-
ratema, Folkpartiet, Kristdemokratema 
och Moderatema. Sjalvklart armoderater-

Moten om EMU 
Arsta- och 

Tomtebodaklubbama 
haller moten efter 
semestrarna om 

EMU-valet. 
Ja- och Nejsidan 

deltar. 

Se lokal annonsering! 

Tba-roster 

Namn: Margareta Holm 
Aktuell som: Sorterare i blocksorte-
ringen pa Tomteboda 
I Posten sedan: 1974. Fbrst pa Sth 
ban, utrikes, darefter Utrikes kansli, 
sedan utrikes brev pa Tba. Stannade 
kvar pa Tba och flyttade over till inrikes 
nar Utrikes flyttade till Arlanda 1996. 
Innan Posten: Ekonomibitrade pa 
Danderyds sjukhus 

Kom beslutet om Arstaflytten som 
en chock? 
- Nej, men jag har varit bar i 20 ar nu 
s i det ar synd att behova flytta. Och 
jag ar orolig over blockets framtid. 

Om du far valja, vill du stanna pa 
Tba och sortera klump eller vill du 
fbija med till Ars ta? 
- Heist vill jag att blocksorteringen 
stannar har och att jag far vara kvar 
dar. Annars blir det nog Arsta, gama 
storbreven igen, jag jobbade dar tidiga
re har pa Tba. Klumpen ar inget alter-
nativfdrmig. 

Ar det nagot bra har pa Tomteboda, 
som du vill ta med dig till Arsta, om 
du hamnar dar? 
~ Kommer inte pa nagot sarskilt 

Vad ska du gbra pa semestern? 
~ I sommar ska jag till Norrland en 
vecka och halsa pa bekanta. I host ska 
jag till /Kzorerna tva veckor i oktober. 
Det ser jag fram emot! 

Nagot mer? 
- Jag trivs bra har i blocket! 

Jan Ahman 

\
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Lagre sjukersattning fran 1 juli 
• Riksdagen beslutade den 11 juni om 
sankt ersattning vid sjukdom fran den 1 
jul i i ar. 

• Sjukloneperioden, dvs den tid arbetsgi
varen betalar sjukldn. forlangs fran tva till 
tre veckor. Sjuklonen uppgar som hittills 
till 80 procent av lonen. Efter sjuklonepe
rioden betalar Forsakringskassan ut sjuk-
penning. Ovanpa denna betalar arbetsgi
varen enligt vart avtal ut tio procent i Ion 
under en viss tid sa att den sammanlagda 
ersattningen uppgitt till 90 procent mellan 
dag 1 5 - 9 0 . Fr.o.m. den 1 jul i betalar 
arbetsgivaren ut de tio procenten fdrst 
fr.o.m. dag 22. vilket alltsa innebar att 
ersattningen sanks med tio procent under 

en vecka. 
• Dessutom sanks sjukpenningen frin 80 
till 77,6 procent av den sjukpenninggrun-
dande inkomsten. 
• Den som ar arbetslos drabbas ytterligare. 
Idag har den arbetsldse vid sjukdom fitt 
sjukpenning istallet for a-kasseersattning 
under sjukperioden. Sjukpenningen arofta 
hogre an dagpenningen frin a-kassan. 
Fr.o.m. den 1 juli f i r den arbetsldse vid 
sjukdom hogst samma sjukpenning som 
dagpenningen. 
Beloppen vid sjukdom framgir av tabel

len nedan. 

Fbraldrapenning berbrs inte 
Ytterl igare en fbrsamring trader i kraft den 

1 ju l i . Da tas den kontaktdag fbr besok i 
bamets skola/fritidshem som tbraldrama 
haft ratt att ta ut (1 dag/ir med fbraldra
penning) bort. 

Daremot sanks inte ersaUningen vid 
ledighet med fdraldrapenning och tillfallig 
fdraldrapenning. Dessa uppgir som tidiga
re till 80 procent (plus tio procent frin 
Posten vid fbraldrapenning. men inte vid 
tillfallig fbraldrapenning/vird av sjukt 
bam). 
Rehab-, smittbarar- och narstipendepen-

ningama berors inte heller av sankningen, 
utan ligger kvar p i 80 procent. 

Jan Ahman 

S J U K A V D R A G E T - S J U K L O N E T I L L A G G E T 

Sjuk Pd lonespec Avdrag Ers friin Posten Ers f r i n FK Ersattning totalt 

Dag 1 S J U K K A R E N S D A G 100% 0 0 0 

Dag 2-21 S J U K F R A N V A R O D A G 2-21 20% 80% 0 80% 

Dag 22-90 S J U K F R A N V A R O D A G 22- 90% 10% 77 ,6% 87,6% 

Dag 9 1 - S J U K F R A N V A R O DAG 9 1 - i 100% 0 77 ,6% 77,6% 

Tabellen galler for Ion upp till 7,5 /7/-/.?basbelopp (=23 688 kr/min). For den del av lonen som overstiger 7,5 prisbasbelopp 
betalar Posten fr.o.m. den 22:a sjukdagen 87,6 procent i sjukldn. Fr.o.m. den 91 :a dagen betalar Posten 77,6 procent i sjukpen-
sion p i den del av den pensionsmedfbrande lonen som overstiger 7,5 />7Aow.?/basbeblopp (=25 563 kr/man). 

De forsta 21 dagama i en sjukperiod gors avdrag for arbetstimmar, darefter for kalenderdagar. 
Nar man ar sjuk fir man ett sjuklonetillagg ( " S J U K L O N E T I L L A G G " ) for varje dag under sjukperioden. Tillagget utgbr 

1/365 av den underlagssumma, som redovisas p i januari minads lonespecifikation. OBS att avdrag gors p i sjuklonetillagget pa 
samma satt som p i lonen; se tabellen ovan. 

Internationellt 
Schweiz: Samma historia... 
Schweiziska Posten meddelade 
nyligen att man tanker ersatta de 
nuvarande 18 sorteringsterminaler-
na med tre nya. 2.500 anstallda 
sparkas. Omstruktureringen.foratt 
anvanda ett svenskt ord, ska vara 
genomford till ar2006. Forutom att 
de nya terminalema blir farre och 
storre ska de ocksa ha en battre 
tillganglighet fran landsvagsnatet. 

De fackliga organisationerna 

bedomer att upp till 8.500 anstallda 
kan komma att berdras. "Det ar 
inte ratt att nigra fi tringsynta 
teknokrater av ekonomiska skal 
ska tillitas att forstora livet for 
8.500 manniskor", sager man i ett 
uttalande, som pa nagot satt kanns 
bekant. 

Den schweiziska regeringen har -
trots att landet star utanfor EU - for 
avsikt att foija EU:s postpolitik, om 
an i nagot langsammare takt. 
Fr.o.m. 2004 slapps paketen fria 
och tva ar senare ska monopolet 
pa breven begransas till 100 g (EU 

sankte viktgransen till 100 g redan 
vid senaste arsskiftet). 

iuioms pa breven i hela EU 
EU-kommissionen foreslar att 
moms infors pa all postservice. 
Idag ar de statliga postforetagen 
momsbefriade i alia landerforutom 
Sverige. Daremot arde privata ope-
ratorernas verksamhet momsbe-
lagd. Kommissionen lamnar en 
liten lucka oppen for adresserade 
forsandelser upp till 2 kg; for des
s a kan det tillatas en lagre moms-
sats. 

Jan Ahman 
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Fortroendevald 
Namn: Paula Miettinen 
Aktuell som: Vice oidtbrande i Sektion 
Stora Brev pS Tomteboda och ersattare 
i klubbstyrelsen. Ansvarig fbr jamstSlld-
hetsfrSgor i klubbstyrelsen och integra-
tionsarbetet i sektionen. 
I Posten sedan: 1979. Bbrjade pi 
Stockholm Ban och fbljde med till Tom
teboda 1983. 
Innan Posten: Kom till Sverige 1977 
efter studente.xamen i Finland. "Arbets-
Ibsheten i Finland gjorde det omojligt att 

J^rova pa nagot arbete fbre fortsatta stu-
dier. Det svenska folkhemmet gav mbj-
lighet till bide jobb och studier". Utbil-
dade sig till barnskbtare och fbrskollela-
rare samtidigt som deltidsarbetet pa Sth 

Jl^an. Studerade ocksi konstvetenskap ett 
tag, men avbrot de studierna av ekono
miska skal. Valde till slut Posten och 
gick upp pi heltid. "Det var battre betalt 
pi Posten an som fbrskolelaarer, det 
hade varit svart att leva pa fbrskolelarar-
Ibnen". "Dessutom har jag frin fbrsta 
bbrjan varit, och ardet fortfarande, fbral-
skaiii Stockholm, jag har inte ingrat att 
jag stannade hir". 
Familj: Sambo och tva flickor, 8 och 13 
ir gamla. 
Bor: I Upplands Visby. 
Andra intressen an Posten och det 
fackliga?: Flickornas skola. De gir i 
Sverige-Finska skolan i Upplands Visby. 
Jag ar aktiv i foraldrafbreningen dar. 

Viktigaste fackliga fragan? 
- Att bekampa alia sorters orattvisor! Vi 
miste vama vir ratt till arbete, ingen fir 
bli utslagen. Och si Ibner som man kan 

Vad Ur intressantast i det fackliga 
arbetet? 
- Att arbeta fbr manniskors rattigheter, 
vi har inte bara plikter! Mot all sorts 
diskriminering, mot kvinnor, invandrare, 
m.fl. Jag fbrsoker gora min lilla bit s i 

gott jag kan, men man racker inte till pi 
langa vagar... 

Tanker du foIja med till Arsta, eller 
fbrsoka bli kvar pa Tomteboda? 
- Det iterstir att se, det lutar mot Arsta, 
men jag har inte bestimt mig. 

Trivs du pi Tomteboda? 
- Det har varit olika pi olika enheter och 
olika jobb - men jag har alltid trivts med 
arbetskamraterna. 

Nagot mer? 
- Jag onskar verkligen att ingen ska fi 
kicken! 
Arbetslbsheten var en grundorsak till att 
jag sjalv flyttade hit en ging i tiden. Nar 
det bbrjar luta at det hallet si skapas en 
grogrund fbr extremister av olika slag. I 
Finland ar arbetslosheten fortfarande stor 
- och den har inte blivit lagre genom EU 
och euron, snarare tvartom. 

Text & foto: Jan Aliman 

Nasta nummer av Facktuellt 
kommer i September 

Stockhoimstermina-
lernas dataforening 

Oppen for dig som arbetar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 272, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

tittp://home.swipnet.se/stdf 

Stockholmspostens 
konstforening 

Oppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstallningslokaler 

pa Tomteboda och Arsta. 
Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 

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

sedan koper konst for. 
Kontakt: Monica Suvander, 

tel. 781 64 07 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

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

valutrustat morkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskekiubb 

Medlemsavgift 150 kr/ar 
Kontakt: Inge Nilsson, Tba 

tel 781 76 04 



Avglft betald 
Taxe perque 
Sverige 

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

Nu ar jag heligt f orbannad 
• Hur mycket skit ska vi inom 
Posten tala egentligen? Har tar 
man reda pa alt Norrkopings brev-
terminal skall laggas ner. genom 
nyhetema pa TV! Och det ar dess
utom en terminal som gar bra, ba
de rent vinstmassigt och kvalitets-
massigt. Genom detta beslut talar 
Posten klart och tydligt om att v i l l 
man arbeta hart och prestera bra 
resultat, ar det bast att INTE jobba 
pa Posten, for da riskerar man som 
anstalld att bli av med sin anstall
ning. 

A N G A E N D E D E N A K T U E L L A omor-
ganisationen att gora Arsta t i l l en 
ren brevterminal och koncentrera 
klumpen t i l l Tomteboda, sa hoppas 
jag bara att Posten tar sitt fomuft 
t i l l fanga och forsoker vinna tillba
ka lite fortroende bland oss an
stallda. Da framfor allt genom att 
utfora en serios arbetsmiljo konse
kvensanalys FORE omlaggningen, 
dar man tar hansyn t i l l de olika 
arbetsmomenten som mot formo-
dan far vara kvar. Och dar man 
kanske istallet for att forsoka pres-
sa in sa manga brevmaskiner som 
mojligt pa en liten yta, forsoker 
frigora den manuella sorteringen 
genom att bygga t i l l ett plan, sa att 
inte all produktionspersonal drar 
pa sig tinnitus inom ett par ar. 

O M I N T E P O S T E N tar dessa mycket 
rimliga krav pa allvar, kommer 
utgiften for sjukskrivningama, som 
redan ar uppe i EN MILJARD 
KRONOR om aret, att oka lavinar-
tat! Dessutom kommer alia projekt 

inom Posten 
som sager sig 
framja de 
a n s t a l I d a s 
de lak t ighe t 
och valmaen-
de att framsta 
som rena 
s k a m t e n ! ! 
Bortsett fran 
a t t i n g e n 
kommer att 
vilja skratta 
forstas... 

A P R O P A S K R Y T B Y G G E T ( t i l l ika 
Finlandsfarjan) i Tomteboda. inbil-
lar sig Posten att man ska tjana 
ekonomiskt pa att flytta huvudkon
toret dit. Tanken ar har, att man t i l l 
en hog hyra skall hyra ut lokalema 
pa Vasagatan, for att betala den 
nastan lika hoga hyran i Tomtebo
da. Problemet ar bara att Posten 
inte ar det enda foretaget i dagens 
lage, som v i l l minska pa hoga 
kostnader. T. ex. skall Coop Fo
rum flytta ut t i l l Solna Business 
Park inom kort. Darfor ar risken, 
(chansen), inte sarskilt stor att 
Posten lyckas med detta tilltag 
heller... 

D E T A R F A K T I S K T P A T I D E N att v i , 

som jobbar och sliter pa golveL 
far ta del av kakan fran de pastadda 
inbesparingama! Det ar INTE led
ningen inom Posten, som i en snav 
framtid kommer vara utsliten, dov 
och dessutom forlora pengar ge
nom langtidssjukskrivning, och 
darav fa en lag pension. A l l t detta 

p.g.a. att arbetsmiljon pa produk-
tionssidan ar under all kritik. Sam
tidigt ligger det en viss trost i att 
man faktiskt inte kan kopa INTE-
LLIGENS, VARDIGHET. eller 
SYMPATI . Det ar nagot man an-
tingen ager eller inte ager, oavsett 
vad som hander i varlden runt 
omkring.. . ^ 

T A C K FOR ORDET! 

Anna Panic 

Anna Panic dr ledamot av klubbstyrelsen 
pd Arsta. 

Anna Panic 
ficic sista 

ordet 
Adressar)dring: Pa Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1149, 111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


