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Riktlinjer om bonus for 1996
Ralf Johansson, chef for Brev
Fait, bar beslutat om principerna
for 1996 ars bonus inom Utdelning
och Terminal.

• En forsta forutsattning for att bonus ska
utga ar att regionens resultat overstiger
budget. Del sags i beslutet ingenting om
pa vilken niva bonusen darefter ska be-
raknas, annat an att den ska vara "grupp-
relaterad", omfatta all personal (inklusive
administrationen) och paverkas av resulta-
tet i narmast overordnad enhet. Skrivning-
en innebar att regioncheferna beslutar om
bonusen skall beraknas pa hela regionen
eller pa respektive produktionsenhet - ja
kanske rentav pa laget?

Ldnsamhet
Bonusen far uppga till hogst 25 procent
av "merresultatet". (Inget hindrar chefen
att dela ut mindre an 25 procent!). Bonus-
en baseras pa resultatet for Nojda hinder
(40 procent), Ldnsamhet (40 procent) och
Ovriga mal (20 procent). For Nojda kun-
der utgar man fran resultatet av NKI-mat-
ningarna (Nojd Kund Index). Ldnsamhet
ar resultatet jamfbrt med budget. Ovriga
mal ar de regionala mal som respektive
chef faststaller. For cheferna ingar har

resultatet av VIP-matningarna.
Bonusen ar maximerad till ett halvt bas-

belopp (1996 = 18 100 kr) per heltidsans-
talld (arbetar man deltid reduceras bo-
nusen i forhallande till tjanstgoringen).
Man far bonus endast for vad de kallar for
ndrvarotid. I ndrvarotid ingar forutom
ordinarie tjanstgoring aven semester,
overtid och facklig tid. Ar man daremot
sjuk, barnledig eller tjanstledig av annan
orsak far man ingen bonus for den tiden.

Bonusen betalas ut en gang per ar. Man
kan komma overens regionalt om att
bonusen ska betalas ut pa annat satt an
genom kontant individuell utbetalning -
men inte som kompensation i tid.

SEKO-reservation
SEKO har (pa central niva) reserverat sig
mot principerna for bonusen. Man vill att
det ska tecknas ett avtal om bonusen. An-
ledningen till att det inte tecknats ett avtal
- istallet har Ralf Johansson fattat ett rent
arbetsgivarbeslut - ar att man inte kunnat
komma overens om innehallet i ett avtal.
Fragan ar di vad SEKO vill att det ska sta
i avtalet. Enligt reservationen ar det fo-
Ijande:

• Bonusen ska utga med 25 procent av

merresultatet - utan det individuella
maxbeloppet pa ett halvt basbelopp.

• Regionens resultat ska overstiga en
budget som faststallts efter forhand-
ling.

• I narvarotiden ska aven sjukledighet
under de fbrst fjorton dagarna (sjuklo-
neperioden) och sjukfranvaro pga ar-
betsskada raknas in.

• NKI-delen i bonusunderlaget ska en-
dast baseras pa paverkbara malvari-
abler, vilka man kommit overens om i
forvag.

• Man ar tveksam till att VIP overhuvud
taget anvands i underlaget.

Bonus 95
Det beslut som Ralf Johansson fattat gal-
ler for 1996 och framat. Det har aven spe-
kulerats kring fragan om bonus for 1995.

Forts sid2: Bonus

Verksamhets-
berattelsen

Sid 3

RegionSciubbens arsmote 13 mars k!. 18.00 |
Katasalen, ABF-huset, sveavagen • servering f ran kl. 17.00.
Regionklubben bjuder pa mat & dryck. • Pa dagordningen:

Q Arsmotesforliandlingar a Christer Rydh f ran avdelmngsstyrel-
sen informerar om aktuella utdelningsf ragor och bonus

Q Arbetstidsforkortningen G lTPK-P-pensionen * OBS! om du vill
ata middag maste du anmala dig till din egen sektion

senast den 11 mars! • valkomna!

styreisen for Klubb Brev Stockholm Norra
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Forts fran forsta sidan:

Bonusprinciper
Det ar nar detta skrivs annu oklart hur det
blir med den saken - och hur bonusen i sa
fall kommer att se ut. Enligt respektive
arsrapport for 1995 har Ut-
delningsregionen i Sth Norra avsatt 1 mil-
jon till bonus och Region Stock-
hohnsterminalerna 6,3 miljoner. Beraknat
per anstalld (heltid) blir det ca 650 kr for
utdelningsfolket och 3.300 kr till oss pa
terminalerna.

Budgetfusk
Nu ar det som sagt inte alls sa'kert att de

har pengarna kommer att betalas ut - och
hur de i sa fall kommer att fordelas. Det ar
namligen det som ar det fina med alia
typer av bonussystem: chefen bestammer
till hundra procent over "lonen". Dess-
utom maste man som van av ordning an-
marka pa att det bonussystem som Posten
har har konstruerat motverkar en series
hantering av budgetfragorna. Den enhet
som ar arlig och gor en genomtankt och
korrekt budget riskerar uppenbart att fa
mindre bonus an den som lyckas konstru-
era en rymlig budget som ar lattare att
underskrida.

Exempel.
Vi utgar fran att bonusen ska beraknas pa
regional niva. Om regionen gjort en vinst
over budget med 40 miljoner far hogst 25
procent delas ut i bonus, dvs 10 miljoner.
Men for att dessa 10 miljoner ska utga
maste regionen ocksa ha natt upp till
NKI-malet och ovriga mal i af-
farsplan/budget. Om man klarat NKI-in-
dex utgar 4 miljoner i bonus for den delen
eftersom det malet ar vSrt 40 procent.
Lonsamhetsmalet bor ha uppnatts i det har
fallet och darfor utgar ytterligare 4 miljo-
ner (40 procent). Dessutom maste de ovri-
ga mal som faststallts klaras av for att de
sista 2 miljonerna (20 procent) ska ramla
ut. Sammanlagt blir det i det har exemplet
10 miljoner. Men skulle man, till exem-
pel, klara lonsamhet och ovriga mal men
inte NKI-index sa blir det bara 6 miljoner
i bonus (40 + 20 procent).

Dags att valja pension
Alia postanstallda har nu fatt
atminstone ett brev om den
nya ITPK-P pensionen. Me-
ningen var att Forenade Livs
bolagsneutrala broschyr
skulle komma forst, men som
av en handelse rakade Pos-
tens lita® komma fore!

Broschyren - oavsett bolag -
redogor for den nya pensionsfbr-
sakringen. I fbregaende nummer
av Facktuellt fanns ocksa en
kortfattad beskrivning av ITPK-P.
Mer finns att lasa i regionklub-
bens lathund Nya pensionsavta-
let - ITP-P.

Tva procent
I korthet handlar det om att val-

ja vilket bolag eller fbrsakringsfb-
rening som ska fbrvalta de tva
procent som Posten betalar in i
premie varje ar. Man ska ocksa
valja om man vill ha eller inte vill
ha familjeskydd och/eller aterbe-
talningsskydd.

Facktuellt har fatt fragan vad
som hander ifall man inte bryr sig
om att skicka in nagon
svarsblankett. Blir man kanske
utan den har extrapensionen i sa
fall?! Nej, det blir man inte. Det
finns namligen ett grundalternativ
som galler om man inte valjer
nagot annat. Grundalternativet
innebar:

• att premien placeras hos FSO-

Kapan. FSO (Forsakringsfore-
ningen for det statligaomradet)
forvaltar var grundlaggande
tjanstepension ITP-P. FSO
administreras av Statens lone
och pensionsverk, SPV, i
Sundsvall.

• enkelt familjeskydd (= ett bas-
belopp) ingar

• aterbetalningsskydd ingar

Om man nu inte skulle vara sa
noga med vem som fb'rvaltar ens
ITPK-P premie - eller tycker att
FSO ar ett bra alternativ - sa bor
man atminstone bestamma sig
for om man behover familjeskyd-
det och/eller aterbetalningsskyd-
det. Dessa "forsakringar i forsak-
ringen" kostar namligen en del;
en kostnad som tas fran ens
pensionspremie.

Egen forening?
Till sist kan namnas att SEKO
undersoker mojligheterna att
bilda en sarskild forsakringsfore-
ning for oss som ar anstallda i
Posten. Syftet skulle vara att
pressa fbrvaltningskostnaderna
for ITPK-P-forsakringen. Om
man ar intresserad av att placera
sin pensionspremie hos en sa-
dan forening bor man valja FSO-
Kapan.

Jan Ahman

Extrapott
Man bor inte heller glomma att vi kravde
en regional extrapott i RALS:en for att
jamn%.ut loneskilhiaden mellan termina-

lerna i Stockholm. Da fanns det inte ett
enda ore till sadana atgarder. Nu finns
det plotsligt 6,3 miljoner att fordela. Vil-
ket kan jamforas med hela RALS-potten
for Terminal, som uppgick till 4,75 miljo-
ner (exkl 285-kr)!

Men visst ar det kul med litet extrapeng-
ar! Om chefen vill....

Jan Ahman

Facktuellt ges ut av
Klubb Brev Sth Norra

PlanS
17300TOMTEBODA

Tel 781 75 80
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SEKO Klubb Brev Stockholm Norra

VERKSAMHETSBERATTELSE 1995

STYRELSENS SAMMANSATTNING

Ordforande

Vice ordforande

Kassor

Sekreterare

Vice sekr/studieorg

Ledamot

n

n

n

GOran Larsson

Erhan Gomuc

Gun Jansson

Izabelle Westin

Monica Hall

Jan Ahman

Alf Duroj

Peter Andersson

Keshii Natanael

Suppleant

n

n

H '

„

Monica Hall

Keshii Natanael

Marek Jaroszek

Lennart Karlsson

Mats 1 iunabera

n

n

Carlos Rojas

Gerrardo Berrios

Forsta, andra och ibland tredje suppleant har konti-
nuerligt kallats till Regionklubbens sammantraden
beroende pa franvaro av framforallt Brodde och
Berit. HSO Lars Lovlie och ersattare Rene Sjoberg
har regelbundet deltagit i styrelsens arbete.

STYRELSENS ARBETSFORDELNING
Styrelsen faststallde vid sitt sammantrade 12/5 ett
arbetsfordelningsdokument som redovisar styrel-
sens interna arbetsfordelning.

Utdelningsutskott
Alf Buroj,Gun Jansson sammankallande, Monica
Hall och nar sa ar mqjligt Goran Larsson. Utskottet

har kontinuerligt under aret kallat utdelningsklub-
barnas ordforande.

Sorteringsutskott
Peter Anderson, Izabelle Westin sammankallande,
Erhan Gomuc och Jan Ahman. Uskottet har kallat
sorteringsklubbarnas ordforande till mote ungefar 2
ganger per manad.

Lattgods
Har skotts av Brodde i direktkontakt med Paket-
klubben.

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit Riita Eklund och Mats
Edstrom. Ersattare har varit Thomas Engstrb'm och
Orjan Skog.

VALBEREDNING
Larz Gronberg sammankallande, Lars Lomm och
Robert Zetterlind.

REPRESENTATION INOM SEKO

SEKO post Stockholm styrelse m.m
Gun Jansson ar revisor i avdelningen. I avdelning-
ens strategigrupp som omfattat regionklubbsordfo-
randena ingar Goran Larsson. I avdelningens refe-
rensgrupp utdelning ingar Alf Duroj. I avdelningens
referensgrupp sortering ingar Peter Andersson. I
avdelningens studieutskott ingar Monica Hall.

SEKO post Stockholm representantskapet
Ordinarie: Goran Larsson, Peter Andersson, Erhan
Gomiic, Stig Johansson, Jb'rgen Rockas, Ingvar
Eriksson, Camilla Ostlund, Mats Widen, Olof Ek-
lund, Lars Lomm, Tomas Dual, Alf Duroj, Jan
Ahman, Sven Hedman, Monica Hall, Carlos Rojas,
Keshii Natanael, Marek Jaroszek, Mats Ljungberg,
Peter Shaw, Ake Arnevad och Izabelle Westin.
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Arbetsplatsklubbar Sth Norra

Klubb

Bromma

Danderyd

Ekero

Jarfalla

Kista

Kungsangen-Bro

Marsta

Norrtalje

Sollentuna

Solna

Spanga

Sundbyberg

Taby

Upplands Vasby

Vallentuna

Vaxholm

Vallingby

Akersberga

Palratlrliihhan

Ordforande

Lennart Karlsson

Jorgen Rockas

Berit Bingert

Ingvar Eriksson

Jonas Steise

Sture Eriksson

Klubben vilande

Gina Jonsson

Gun Jansson

Lars Lomm

Tomas Dual

Alf Duroj

Christian Garmstedt

Sven Hedman

Rolf Zackrisson

Bengt Sandell

Monica Hail

Per Carlsson

Sekreterare

Stig Johansson

BCrje SvanebSck

Monica Dahlin

Randi HjortnSs

Susanne Nejdebrant

Kristina Ahlfeldt

Asa Andersson

Olof Eklund

Mikael Strom

Peter Nyman

Agneta Vinghed

Jenny Stenberg

Stig Andersson

Goran SkogesjO

Benita Carlsson

Ingrid Gustavsson

Kassor

Kerstin Karlsson

Erik Pettersson

Birgitta Neveling

Ove Nilsson

Fekreyesus Yohannes

Ulla Keto

Kerstin Andersson

Elisabeth Eilers

Thomas Engstrom

Maria Gustavsson

Gert Svensson

Jan Ahman

Lennart Aselid

Thomas Stenqvist

Eva Malmberg

Hans Rosen

Ingrid Gustavsson

f^artnc Rniac Qalo-yar ! k^lo\/i \ I uutiU-iainon : Morv/o I m i\/ot

TBA-B

TBA-D

TBA-K

TBA-M

TBA-S

TBA-U

Nathanael Keshi

Marek Jaroszek

Mats Ljungberg

Peter Shaw

Ake Anevad

Izabelle Westin

Ozden Unluer

Per-Arne Nyberg

Ekrem Akay

Berit Larsson

Albert Lundgren

Elisabeth SellstrOm

Hassan Kiaii

Hannu Jokinen

Ruth Andersson

Gerardo Berrios

Orjan Skog

Nils Murstam

Ersattare:Stig Andersson, Xerces Persson, Torbjorn
Sundqvist, Sture Eriksson, Bengt Sandell, Gun
Jansson, Lars Lovlie, Rene Sjoberg, Kerstin Karls-
son, Herve Louvet, P-A Nyberg, Akbar Choudbury,
Berit Larsson, Orjan Skog, Michael Godberg, Ha-
kan Jansson, Gina Johansson, Elisabeth Eilers,
Asko Fors, Christian Garmstedt, Gunnar Fardigh,

Hakan Palm, Urban Johansson och Monica Dahlin.

SF-distriktets representantskap
Ordinarie: Gun Jansson Ersattare: Alf Duroj,
Hannu Jokinen och Brodde Zetterlund.
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SEKOrs forbundsmote 8 -19 maj 1995
Ordinarie forbundsmotesombud: Gun Jansson och
Izabelle Westin.

SEKO:s Extra forbundsmote 14-15 november
1995
Vid ihopslagningen med Sjofolk var Gun Jansson
och Izabelle Westin utsedda som ordinarie for-
bundsmotesombud.

OVRIG REPRESENTATION

Arbetsmiljokommitteen Stockholm Norra Brev-
region
Ordinarie: Lars Lovlie, Goran Larsson och Erhan

^ Gomiic. Suppleanter: Rene Sjoberg, Alf Duroj och
Peter Anderson.

Fr.o.m 1/7-95 Arbetsmiljokommitteen Terminal
iSTH
Ordinarie: Lars Lovlie

Fr.o.m 1/7-95 Arbetsmiljokommitteen Utdel-
ning Norra
Ordinarie: Goran Larsson, Rene Sjoberg och Alf
Duroj.
Ersattare: Gun Jansson och Monica Hall.

-

Centrala arbetsmiljokommitteen Posten Brev
Lars Lovlie - suppleant

Arbetsmiljoutskottet Lattgods Tba
Ordinarie: Lars Isaksson och Carlos Rojas.

Previa - Tomteboda
Ordinarie: Lars Lovlie Suppleant: Goran Larsson

LO-distriktets represenantskap
Ordinarie: Goran Larsson

ABF Stockholms representantskap
Ordinarie: Monica Hall och Goran Larsson

MOTESVERKSAMHET
Styrelsen har under aret genomfb'rt 14 protokollfo'r-
da sammantraden. Tva planeringskonferenser, med
styrelsemoten i anslutning dartill, 11/5-12/5 pa
Bergby Gard samt 31/10-1/11 pa Lastberget, har

ocksa genomforts.

Utdelningsutskottet
har haft 10 ordforandetraffar.

Sorteringsutskottet
har haft ordforandetraffar ungefar var fjortonde dag.
Vara mottagare av information fran de olika projek-
ten, vision 97 och nya natverket, har samlat sig till
regelbundna moten.

Vara representanter/ordforandena fran alia sektio-
ner inom den nya terminalregionen samlas regel-
bundet for utbyte av information och beslut om
gemensamma fragor (tex RALS).

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Medlemsantalet var vid utgangen av verksamhets-
aret 2.384 inklusive pensionerade medlemmar.

ARBETSPLATSKLUBBARNA
Arbetsplatsklubb ar stadgemassigt att betrakta som
sektion. Marstaklubben har inte fatt fram nagon
klubbstyrelse och ligger darfb'r i malpase. Vi har
bildat en klubb i Kungsangen/Bro. Vid utgangen av
verksamhetsaret finns det 24 arbetsplatsklubbar.

STUDIEVERKSAMHETEN
Jag (Monica Hall) tog over studieverksamheten
efter Berit Bingert som forsvann in i avdelningen
och det var ganska nytt for mig. Mycket att bygga
upp med dom som jag har samarbetat med mest,
namligen dom andra studieorganisatorerna har pa
Tomteboda: Ingela Tornroos (kassan), Christine
Ros (utrikes) och Janne Hansson (akeriet). Vart
samarbete har fungerat bra, vi har traffat alia ombud
tva ganger och diskuterat vissa fragor. Vi bedriver
visst samarbete vad galler studiecirklarna med dom
andra regionklubbarna. Hos oss har vi genomfort
dessa cirklar pa arbetstid:

Data/Samhallskunskap I
Data/Samhallskuskap II
Engelska/Data I
Engelska/Data II

3 st deltagare, i Solna
9 st deltagare, i Solna
14 st deltagare i Solna
7 st deltagare, i Solna

Det var valdigt svart att fa pengar fran CSN for
Data/Samhallskunskap I sa dom deltagarna gick pa
sin semester eller komptid.
Dom fritidscirklar vi har genomfort ar :
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Data
Konstcirkel
Lar kanna din stad

8 st deltagare i Solna
8 st deltagare i Bromma
10 st deltagare i Stockholms
stad

gatt ungdomskurs

Svampcirkeln fick stallas in pa grund av att det inte
farms sa mycket svamp i skogen.
Enklare bilvard stalldes in pa grund av att lararen

inte kunde.
Sen har aven den nya GFU-utbildningen genom-

forts med 13 st deltagare. Den ar uppdelad i fyra
steg : Cirkel 1 dar det ar handledare fran post nor-
raregionen och deltagarna ocksa ar fran post norra-
regionen. Sen ar det Kurs 1 med centrala handleda-
re och tvarfackliga deltagare. Sen kommer Cirkel 2
med samma upplagg som cirkel 1 och sist kommer
Kurs 2 och samma upplagg aven dar som pa Kursl.

Deltagande i SEKO kontorets kurser:
Arbetsratt 5 st
Forsakringar 3 st
Information & kommunikation 1 st

Deltagande i forbundskurser:
GFU (1+lvecka) 4 st
Skyddsombudsutbildning 7 st
Ungdomskurs 5 st
Undomsansvarigutbildning 1 st
Utveckling i arbete for utveckling i Ion

2st
Arbetsratt 1 st

Deltagande i LO's kurser:
Huvudskyddsombudsutb 1 st
Facklig ungdomsskola 2 st

Deltagande i ABF's kurser:
Studieorganisatorskurs 1 st
Cirkelledarutbildning 2 st
Facklig politisk aftonskola 1 sr

Sen har aven en person gatt ar 2 pa Brunnsviks
folkhogskola.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Monika Hall har skott ungdomsverksamheten under
1995. De har agnat sig at uppsokande verksamhet,
peppat for ungdomskurser och forsokt bygga upp
ett kontakmat pa arbetsplatserna. Darfb'r har en
medlem gatt kurs for ungdomsansvariga samt fern

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
14 klubbcirkular har utgivits under aret. Var med-
lemstidning Facktuellt har utkommit med 9 num-
mer. Utover detta har sarskilda informationsblad
saval inom utdelning som sortering framstallts och
distribuerats.

FORBUNDETS NYA ORGANISATION
Som vi papekade i den fb'rra verksamhetesberattel-
sen ar det har inte nagon lokal fraga, men debatten
fran 1993 fortsatte. Att de fyra postavdelningarna
skall laggas ihop under 1995 var ju redan fastslaget
av Kongressen, sa tvisteamnet var klubbildningen.
Vi uppfattade att avdelningarna ville ersatta nuva-
rande arbetsplatsklubbar och regionklubbar med en
ny struktur med storre geografiska klubbar, medan
vi ville bygga vidare pa den nuvarande strukturen.
Slutresultatet blev att postavdelningarna beslutade
att inte rora klubbarna under 1995

FORHANDLINGSVERKSAMHETEN

Utdelning
Den allt overskuggande fragan har varit och ar
arbetsorganisationen utan beting. Kunderna har
kravt battre service (= tidigare utdelning). Borge
Osterholm har darfb'r belutat om post fore 13.00. Vi
har nu haft en situation med vapnad neutralitet
sedan arbetsgivaren tog bort betingen 1/7-93. Pos-
ten har hela tiden havdat att det inte var nagra prob-
lem med att ta bort betinget. Mer eller mindre rakt
pa sak har man menat att vi ar for manga anstallda i
forhallande till de sjunkande volymerna samt de
stora besparingar posten skulle gora i brevbaringen
nar nya brevnatet var infort. Dessutom ar brevbarar-
vaskan mindre vard havdar posten. Vi har hela
tiden havdat att arbetsgivaren har fel. Volymerna
sjunker inte, inforandet av Brevnatet ger marginella
besparingseffekter samt att varje brevbarare bar ut
tva vaskor idag. Det har tillsammans med att vi vet
att det i grunden ar samma gamla betingsorganisa-
tion som fb'rut gor att relationerna varit frostiga. Vi
har havdat att det inte gar att gora en vettig lagorga-
nisation om man inte skapar den fran grunden till-
sammans med personalen. Orsaken till arbets-
givarens ovilja att lata de anstallda och facket vara
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med "pa riktigt" i skapandet av en ny arbetsorgani-
sation hanger naturligtvis samman med radsla. En
radsla for att tvingas ga utanfor de uppifran fastlag-
da ramarna. Det ar en oro som ar befogad, men det
gar inte i langden att tvinga pa medlemmarn en for
snal och fyrkantig organisation uppifran.

VIP
I Stockholm Norra har vi under 1995 aterigen fatt
en nygammal chef - Anders Ohlander. Han har
aterigen sett VIP siffrorna for arbetstrivsel sjunka
och den har gangen dragit en annan slutsats. Vi har

/~- for forsta gangen bjudits in till gemensammma
diskussioner. Alia Utdelningschefer, Sektionsordfo-
randen, Regionchefen och Regionklubben hade en
vettig diskussion den l:a december 1995 om "fram-

^ tidens arbetsplats". Vi har de senaste tva och ett
halvt aren standigt motts fran arbetsgivaren med:
"tyck som vi eller inte alls". Vi tycker oss marka en
6'ppnare attityd fran Regionledningen, om det ar sa
far val framtiden utvisa.

Arbetstidsforkortningen
I RALS ingick forutom Ion aven en liten arbetstids-
forkortning for kassorer, brevbarare och produk-
tionskontorister. Fr.o.m 1/1-96 15 minuter kortare
veckoarbetstid samt fr.o.m 1/1-97 ytterligare 15
minuters arbetstidsforkortning/vecka. Dvs totalt 30
minuter kortare veckoarbetstid, nar det hela ar klart.
Vi kom overens om att forsoka losa utlaggningen

"" av arbetstidsforkortningen lokalt. Nar vi pratat med
medlemmarna har det funnits olika ideer om hur
man skall gora. Allt ifran en daglig arbetstisforkort-
ning med 6 minuter, over 30 minuter kortare arbets-

^~- tid en bestamd veckodag, till langre ihopslamning
for att kunna ta ut en hel dag tillexempel under
sommarperioden (nar det ar latt att ordna ersattare).
Darfor har ansvaret for forhandlingen om arbets-
tidsforkortningen lagts pa den lokala Sektionen och
Utdelningschefen. Allt for att losningarna inte be-
hover vara likadana pa olika arbetsplatser. Hur det
har gar avgors av hur bra vi inom Sektionerna fo-
rankrar forslagen, samt om den lokala Utdelnings-
chefen vagar fatta beslut.

Sortering
Tre handelser har dominerat forhandlingsverksam-
heten for Sortering.
For det forsta ar det inforandet av nya Brevnatet
(STH Utredningen) och hur vi skulle bevaka att de

barande ideerna om ny arbetsorganisation i Vision
97 inte slaktades.
For det andra ar det bildandet av en Terminalre-
gion.
For det tredje den terminalgemensamma RALS-
forhandlingen.

Nya Brevnatet - Vision 97
Under varen stod det klart att den teknikromantiska
ledningen for Brevnatet ville skapa en lopande
bandindustri pa Tomteboda. Bl a ville man, (som
vanligt) sitta for sig sjalva och skissa in maskinerna
pa ritningen.Detta med liten forstaelse och bristan-
de insikt vart satt att jobba, med rotation o delege-
ring, i produktionsenheter som foljde flodet och
inte, som i teknikernas hjarnor, organisation upp-
byggd efter en maskin eller tva.

Det har skapade konflikter som lostes forst efter
manga forklaringar, av var arbetsmodell, moten
med produktionschefer, arkitekter, projektansvari-
ga, tekniker och Regionchefen for nya Terminalre-
gionen i Stockholm.

Ny terminalregion
Samtidigt som arbetet med att datorisera Brevsorte-
ringen i hela Sverige pagick beslutade ocksa led-
ningen for posten att sla ihop Tomteboda, Klara och
Artsta till en ny gemensam Terminalregion. Till
chef for derma utsags Alf Friman och starten for
den nya regionen sattes till 1/7-95.

En ny administration byggdes upp genom delning
och forandring av de tre "gamla" Brevregionerna i
Stockholm, forhoppningsvis mer "slimmad" an de
tidigare konstruktionerna. For produktionen forblev
dock brevnatet den viktigste fo'randringen. I och
med beslutet att bilda TBA-F, TBA-K/B, nya TBA-
S, TBA-U och TBA-Taby har vi behallit forutsatt-
ningarna for fortsatt utveckling av vara arbetsorga-
nisationer som bygger pa arbetsfordjupning och
arbetsbreddning med sa lite administration som
mqjligt.

Tyvarr har inforandet av ny teknik, snala budgetar,
ihopslagningar i fortid, pa ovarsamt satt, skapat
tunga arbetsmoment, berattigad irritation over var
nuvarande arbetsituation.

Det har innebar ocksa att TBA-M flyttar in i de
andra enheterna samt att Taby/Sortering flyttar in
till Tomteboda.
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Vardet
Vidare kommer ocksa vardet att centraliseras och
flyttas in till Klara. Vi forsokte nar arbetsgivaren
presenterade sitt forslag till centraliserad vardehan-
tering pavisa nackdelama med detta. Vi uppfattade
ganska snart att utredningen var ett alibi for att
genomfora en redan i praktiken beslutad centralise-
ring.

Vi gick da in for att forsoka se till att bemanning-
en utokades sa att det skulle kunna bli plats och
vettiga arbetsfbrhallanden for medlemmama. Det
blev ocksa en organisation dar vi fick rum med
vardefolket aven om nedlaggningen avjarnvag-
sposten skapade vissa problem.

Inplaceringen
Vi har haft huvudbry for hur vi skulle hantera sok-
ningen till de nya enheterna. Efter stora diskussio-
ner, inom och mellan sektionerna, enades vi om,
med arbetsgivaren, att inte nollstalla hela TBA utan
istallet genomfora en inplacering efter b'nskemal
och alder av berbrda medlemmar.

Lattgods - Paket
Bolagiseringen av Lattgods ar kanske den fraga
som mest engagerat medlemmarna under det gang-
na verksamhetsaret. Lattgods och Posten Paket-
frakt bildar numera det nya bolaget Posten Logistik
AB. En stridsfraga i, samband med bolagsbildning-
en var vilket avtal som skulle reglera anstallnings-
villkoren, avtalet for Lattgods eller detfbrPPP.
Slutresultatet blev att "vart" Bolagtsavtal galler
med undantag for en kompromiss om arbetstidsfbr-
laggningen.
Under aret har ocksa utsorteringsgraden for Ibsga-

ende hbjts samt fran 1/9-95 har vi fatt tillbaka en
del av Fbretagspaketen (ca 3000-4000).

RALS:en

Brevregion Stockholm Norra (Utdelning)
Den har gangen var vi tvungna att dela pa RALS
fbrhandlingarna, eftersom vi fatt en ny motpart i
form av Terminalregionen for Sorteringssidan. Vi
genomfbrde alltsa en RALS for Utdelning Norra
samt vara kamrater fran TBA genomforde en sam-
forhandling med Klara och Arsta. Vi gjorde ett
liknande upplagg som i den fbrra Ralsen. Vi hade
Sektionerna med sa langt mbjligt. Det var en myck-

et bra metod som vi fortsatta med. I ar gick vi en
med ett golvlyft, samt ett skrynkeltillagg och lycka-
des bra med detta. Se en nogrannare genomgang i
tabellen nedan.

Sortering
RALS-fb'rhandlingarna foregicks av tata kontakter
mellan sektionerna inom bade vart hus och de andra
terminalerna. Samarbetet fungerade mycket bra
vilket resulterade i att vi kunde genomfor en princi-
piellt enhetlig fb'rhandling delegerad ut till alia vara
sektioner, som sjalva skotte forhandlingarna direkt
med sina produktionschefer. Forhandlingsresultatet
har redovisats tidigare i Facktuellt, men samman-
fattningsvis bor vi vara ganska nqjda, bade med
lonestruktur och hur dessa pengar lades ut.

Paketkontoret i Tomteboda
Forutsattningen for de lokala loneforhandlingarna
var 3,2% av lonesumman, vilket for Tomtebodas
del innebar 747.543 kr. Enligt det centrala avtalet
utgjorde 285 kr en individgaranti. For den stora
gruppen medlemmar, f.d. FPJ och OPJ lade vi pa
ett tjanstealderstillagg pa mellan 50 och 250 kr, for
de som roterar mellan olika arbetsuppgifter ytter-
ligare 50 kr. For gruppen som lag under det "gamla
golvet 13.900", PJ:er och enstaka FPJ lyfter vi den-
na grupp upp till minst 14.185, som nu kan sagas
utgora ett nytt golv. Utover detta kunde vi inrymma
arbetsgivarens krav pa speciellt utvalda. Trots arets
metodik, som egentligen har inneburit en lonesprid-
ning ar produktionspersonalen samlad inom inter-
vallet 14.185 till 15.451.

ARBETSSKADEARENDEN/REHAB
Hanteringen har 6'kat lavinartat. Det beror dels pa
de manga nya arendena pa sarskilt Utdelning och
framforallt pa att Forsakringskassan ger avslag pa
fler och fler arenden.

QVRIG FORHANDLINGSVERKSAMNHET

Bonus
Vi blev kallade till en gemensam fb'rhandling for
Utdelnings och Terminalregionerna i Stockholm
den 11 december. Vid detta tillfalle erbjods vi en
bonus for 1995 identisk med den som presenterades
i Per Post. Den inneholl for det forsta en lojligt lag
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summa pengar - ungefar 1200 kroner for heltid
samt 1900 timmars narvaro - innan skatt (for utdel-
ning Norra). For det andra var kraven for att fa ut
bonus for gnetiga och orattvisa, vilket innebar att
ganska manga inte skulle fa nagra pengar. Dess-
utom tyckte vi att det var frackt att ga ut i Per Post
och beskriva fragan som fardighanterad. Resultatet
av derma sittning blev att forhandlingen ajournera-
des till ett datum i januari 1996. Nar vi passerat
arsskiftet meddelade arbetsgivarna att terminal
hoppat av.

Vid sjalva forhandlingen i januari -96 meddelade
arbetsgivren att de dragit tillbaka forslaget for

r

1995. Vi forklarade oss villiga att fortsatta diskus-
sionen om bonussystem for 1996. Senare har vi fatt
reda pa att diskussioner om bonus for Brev pagar
for hela Sverige for 1996.

ARBETSMILJO

Moten under aret:

• Skyddsombuden inom Utdelning har traffats 3
ganger och inom Sortering 5 ganger.

• Huvudskyddsombuden har varit pa tva konferen-
ser med ovriga Huvudskyddsombud inom Pos-
ten. Dom har ocksa haft tre moten med Huvuds-
kyddsombuden i Stockholm.

• Arbetsmiljokommitten inom Utdelning har haft
fyra sammantraden.

• Arbetsmiljokommitten inom Terminal, som
startade i juni manad, har darefter haft tre sam-
mantraden.

• Vidare har Huvudskyddsombuden varit adjunge-
rade till Regionklubbstyrelens sammantraden
och konferenser vid samtliga tillfallen.

Sorterings fackliga har dessutom haft ett antal
utskottsmoten dar Huvudskyddsombudet har
varit adjungerad.

Fr&gor av storre karaktdr:

Sortering
• For Sortering har den storsta fragan under aret

varit natprojektets paverkan pa Tomteboda, dvs alia
maskiner som skall in och organisationen for att
skota dom. Varje enhet har haft sitt projekt plus att
det firms ett overgripande teknik och lokalprojekt

Det har varit manga turer under aret bl.a om mas-
kinernas placering och om organisationsmodellen.
Vid nagra tillfallen har facket fatt ga in i regelratta
forhandlingar pa ganska hog niva for att vi skulle fa
en paverkansmojlighet. Anda sa har dom fiesta
fragorna som ror natet beslutats pa HK-niva utan
nagon paverkansmojlighet for oss.

Maskinerna blev dom som blev, Lastbararna blev
som dom blev osv. Jag vet inte om vi hade kunnat
gora det battre pa var niva, men jag sparar vissa
brister i hanteringen av bl.a upphandlingarna, samt
kunskaperna om verkligheten. Jag tycker att den
storsta anledningen till att gb'ra nagot i projektform
ar att man far storre mojlighet att inhamta informa-
tion och kunskaper fran en bredare has och fran alia
nivaer. Om det bara ar en eller tva personer som
skall bestamma sa behover man inte latsas kalla det
for projekt. Om det anda ar nagon person pa HK
som i kraft av sin makt tanker bestamma, sa kan
man kalla det for ordergivning, som man gor inom
det militara.

Pa lokal niva sa har det dock funnits vissa mojlig-
heter att paverka vissa saker och jag tycker att dom
projekten har fungerat bra trots dom daliga forut-
sattningarna.

Utdelning
• Organisation har stotts och blotts under aret. Ex.

Indelning i geografiska omraden, lagens oms-
trukturering etc.

• Infb'rande av tekniska hjalpmedel. Ex. Tugger,
bladningsmaskiner och vikningsmaskiner.

• Rehabarendenas okning/ utveckling.

• Lokalarenden. Ex. Vallingby och Danderyd.-
Diskussion om delning av kontor och kontorens
utformning.

Utbildningar:
En del Utbildningar har engagerat oss under aret.
Forst under varen hjalpte vi avdelningen med
grundutbildning for City Mails skyddsombud. Un-
der hosten var vi med och korde en utbildning for
samtliga skyddsombud inom avdelningens omrade i
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arbetsskadehantering.
En utbildningsform som valdigt manga har upp-

skattat, vilket gor att avdelning kommer att ater-
komma med fler liknande utbildningar, dock inom
andra viktiga amnen.

Lasse Lovlie
Rene Sjoberg

SLUTORD
Varje ar konstaterar vi att forandringarna gar snab-
bare och snabbare. Vi ar nog inte ensamma om att

ibland vilja infora stopp-plikt. En stunds eftertanke
ar en nodvandighet om medlemmarna skall hinna ta
till sig alia nyheter och forandringar som trots allt
ar nodvandiga - och tillbakavisa de onodiga forand-
ringarna.

Tomteboda i mars 1996
SEKO post Regionklubb Stockholm Norra

Goran Larsson Erhan Gomuc Keshii Natanael
Gun Jansson Monica Hall Jan Ahman

Peter Anderson Izabelle Westin AlfDuroj

—

1995 ars RALS-resultat
Hojda ut- Medellon efter RALS 95 Hojning
over 285 alia kvinnor : man alia kvinnor

Taby 21 1;;; 1;1;:11, : 14 861 : 1 5 257 |||||i||| 913
TBA-Direktinl 1 5Z mmMm 14845: 1 5 042 |||||f| 519
TBA-Solna : 9',mmi.^:t 14769! 1 5 053 W®mm 589
TBA-UppI Vasby j 10f illiy'.yj 147801 1 4 965 :l|||S§i 555
TBA-Kista 10l|l|li|i| 14622! 14 99t Wim'-'M 518
TBA-Maskin ! SZmX'-^'K 14787! 14 876:«l;l5li 458
TBA-Bromma ; • 10: ..111;:.; -,:J :̂:| 146861 1484£ . . ; llllzl 561

TBATOTALT 660 1 1 4 768 14978 ^;M 548

91,29! ;

Lbneskillnad kvinnor - man
man fore efter fbrandr

593!
53B ^78m&:wfM'^\^MAf^m^ I i|
686

5&> ^&5m^mm'^
4^1 -398 Us;
548
512
550] -208

Vallingby 64 |i||:Si|(JB; 15004! 15676|ll|||i 536
Marsta • SgMlllll 15026! 1 5 570 sllllSi 581
Spanga 41 i||||lli: 152101 15360lll|||i 657
Norrtalje 89:11:;: : ..f;;;;'|: 14991 1 5 589 silllli 695
UpplandsVasby : 52 |||:::;;;ŝ :j| 15008. 1 5 464 1|||||||: 526
Jarfalla . 60li;:::i:f:;:|| 14839! 15 514l|i||||! 588

Vallentuna 37 m&^^ 15012! 1 5 39t >mMM 571
Vaxholm 12|||||1|| 15251 1 5 1 77 mmSm 720
Kungsangen 27l||||||| 14923 1 5 356 1111508:; 511
Taby 73i|il|||| 14685 15335111155^ 625
Ekerb 27llll;.::;j:: :| 15435: 14 923;:Il||i|p 455
Akersberga 41 :|||||i|I 14999! 1 5 094 |l|||2i 469
Sundbyberg 37|||||1|||: 14525i 1 5 262 lllliSii 597
Danderyd 46i|;:I-'::'..ifcfi|; 14736: 1 5 1 55 iililSSj; 701

Bromma &*mK:M3.rt 14959 1 5 060 :slll||| 638
Sollentuna 83||p|̂ |P 14749! 15104llll53i 595

570: -63911- 111:;:: ::
488 -638 Isllxllftf:: 'i; |||||| llli K ••

522 -285lSl::;::::lll.::;i::!:::si:l:::::;v::::::. : :

523! -797m^m^f-mmy
535 -447 11 1111: | . j j (111111 ; ;;.|g

446 -8 1 7 lllll:.;;:lllllll : : , . : . : . . :

553
582 -63:lllllll:l.lllli;l::::;:.':':.:'
505 -440 &$«•:• ' :":-!::-:>::'!v.';>:v! i:::-:-:';:!:-::::::l::::::;::̂ ;::S:̂ 6

526:
551! 60811::
552 -1 1 ||lll|i|ii;l||ll;!;l|i|
597 -737||||l|i|i|l|̂ ^
411

5311
503! -446;:;i;f;.:::l::.;;S.;;;:is:;:;::::;;:;:::,;:'. :';;,,.•

Solna 95lil1:|:8S| 14616 1 4 997 i||l|||i 638! 531: -489 ||l||:lg|!;||l;illiflg
Kista 43 ::;::::;: ;ll::;;:: 14425: 14 950 :rl!!625;i 708

UTDELN TOTAL 974 f? 14887 15270^mmm 609

561 -572;; ||
522 -469 i ;; !l; l;:; '!::;: : : : : m

76,03!
Berakningarna galler SEKO-medlemmar. Tomteboda exkl. tidsbegransat anstallda, Utdelning inklusive.
Medelloner och hojningar beraknade pa heltid (del uppraknad till hel)
Medellon efter RALS inkl de nytillsatta lagled lonehojn - aven den del som bekostats utanfor RALS:en.

— -



FACKTUELLT2/1996 Arbetstidsforkortningen

Utdelning:
Arbetstidsforkortning pa gang
Forhandlingarna om arbetstidstorkortningen ar klara
pa de fiesta utdelningskontoren. Facktuellt redovisar
utfallet, som varierar en del.

Reduceringen i arbetstid - som regel 30 min/vecka -
galler heltidstjanstgorande. For deltidare sker reduce-
ring i forhallande till anstallningsprocenten.

Kontor

Bromma

Danderyd

Ekero

Jarfalla

Kista

Kungsangen/Bro

Marsta

Norrtalje, Rimbo

Hallstavik

Sollentuna

Solna

Spanga

Sundbyberg

Taby

Upplands Vasby

Vallentuna

Vallingby

Akersberga

Trader i kraft

1 febr

1 juli

1 april

1 juli

1 juli

1 juli

1 juli

1 april

1 april

1 april

1 juli

1 juli

Modeil

30 min (heltid) varje fredagseftermiddag

Rullande schema, 20 % lediga 30 min pa mandag, 20 % pa tisdag, osv

30 min varje fredagseftermiddag.

30 min varje fredag; tvaskift 1 tim varannan fredag

30 min varje fredag

Forhandlingen lyft till regional niva

30 min varje fredag; tvaskift: em-vakten borjar 30 min senare fredag.

Halften av psl slutar 30 min tidigare onsdag, halften pa torsdag.

4 tim under en 8-veckorsperiod. Tas ut mand fm fram till 10.40 ena gang-
en, fredag efter 10.10 andra gangen.

Forhandlingen lyft till regional niva

30 min varje fredag

4 tim under en 8-veckorsperiod.

30 min/vecka. Utlaggning bestams lagvis.

30 min varje fredag em; tvaskift 1 tim varannan fredag.

30 min i veckan. Utlaggning ej fardigforhandlad.

30 min varje fredag.

30 min varje fredag em.
r

Forts fran sista sid:

varkrakor • • •
ingen foljer nu moduliseringen av brevba-
ringen. De geografiska moduler som nu
ar pa model kan ha sina fbrdelar, men
problemet ar att de ar latta att lyfta ut och
flytta over till entreprenorer och fran-
schisingtagare, atgarder som redan borjat
diskuteras pa hogre ort.

Och samtidigt som arbetsgivarna kom-
mer med den ena samlade attacken efter
den andra, fragmentiseras facket. Det
ironiska i den centralisering - del storhet-
svansinne! - som nu praglar SEKO ar ju

att den kollektiva styrkan urholkas; kvar
blir ett stort tomt skal da'r vackra ord och
meningslosa fraser ersatter det konkreta
forsvaret av de avtal som vi - och genera-
tionerna fore oss - kampat oss till.

Det firms med andra ord mycket kvar att
gora. Tillsammans. / facket, trots alia
avigsidor. Och oavsett om vi jobbar som
brevbarare eller sorterare!

Nar jag gick till brevbaringen i

de tidiga varmorgnarna, tvars over den
odsliga parkeringen vid Taby centrum,
var krakorna det forsta vartecknet. Dar
lattade de upp stamningen med sina strava
laten. Tillsammans med nagon enstaka
koltrast var de fbrebudet om varen, denna
den underbaraste av arstider.

Visst kan vintern vara hard och visst kan
den i mars gora annu nagra utfall.

Men varen ar starkare an vintern!
Det kan ocksa vara nagot att ta'nka pa i
dessa besvarliga tider. Och gladjas at!

Jan Ahman
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varkrakor
En av de sista vinterdagarna tar
vi Waxholmsbaten ut i skargarden. En
smal ranna av krossat vatten och annars
bara is. Vid Stegesund har svanarna trangt
ihop sig i en liten vak. Lang bort over
oarna en ensam korp. Vid en av isstatio-
nerna har nagon parkerat en bil! Baten
saktar in farten och stannar till i rannan,
landgangen hissas ner och manniskor gar
over isen in mot land. Vi stiger av pa Sva-
rtso och foljer vagen tvars over on for att
sedan ga fjardarna in mot Ljusterolandet.
Det ar en gramulen dag med nagra grader
kallt men det kanns i luften att det har
vant. En flock med sidensvansar fladdrar
omkring i ett av de manga nyponsnaren.
Runt buskarna ar det upptrampat av ra-
djuren, som plockat de nypon de natt upp
till. Att de inte gor sig ilia! Sidensvansen
ar en vacker fagel i sin rodbrunvioletta
drakt med gula barder pa vingar och stjart
och det sproda sirrande latet, som jag inte
langre hor. Men den hor vintern till!
Nej, den fagel som ger den storsta glad-

jen den har dagen ar krakorna. Varkra-
korna som singlade overskogskanten och
kraxade hoppfullt. Det ar inte konstigt att
krakan, som lever sa nara manniskorna
och kan vara sa patrangande, har fatt en
plats i litteraturen. Oftast ar det med en
negativ klang som i Strindbergs dikt, dar
krakorna olycksbadande stryker i hundra-
tal. Men sa skrevs ocksa dikten vid sam-
ma tid som aktenskapet med Harriet Bos-
se kraschade. Och den forsta storstrejkens
ar 1902!

Efter drygt 28 ar maste jag lamna
Taby och de brevbarare som jag arbetat
tillsammans med i sa manga ar. Den 1
april flyttar vi pa sorteringen - som jag
tillhor sedan nagra ar - in till Tomteboda.
Maskinerna kallar! Det ar en lustig — och
smart excentrisk - tanke, att mitt forsta
minne av Posten handlar om faglar. Nar
jag sokte jobb 1967 var det en svacka i
efterkrigskonjunkturen och karvt pa
arbetsmarknaden - en forsta stormsvala
infor det som tjugofem ar senare ar pa

vag mot massarbetsloshet. Men skillna-
den mot nu var den att da sokte atminsto-
ne Posten folk. Jag akte in till Stockholm,
gick fel forsta gangen och hamnade i
Hornsberg, men letade mig vid nasta for-
sok med kartans hjalp fram till Postdirek-
tionen vid Hornstull; blev samma dag
hanvisad till postkontoret i Danderyd och
nasta morgon borjade jag i Taby! Anstall-
ningsintervjun i Morby centrum tog en
ovantad vandning. Jag visade upp mina
betyg for Overkontrolloren, som stallde

Redaktoren tar
ordet en

sista gang!

de vanliga fragorna. Mitt bekymmer var
att jag hade en lucka pa ett par manader
efter det foregaende jobbet. Vid tidigare
intervjuer, pa andra foretag, hade jag
slingrat mig undan den har fragan efter-
som jag raknade med att svaret knappast
skulle vara nagon merit - men den har
gangen gick det inte. Angsligt sade jag
som det var, att jag hade varit pS Tor-
hamns udde, pa fagelstationen dar.
- Da kanske du kan leda en fagelexkur-

sion med oss i Driftvarnet?, blev den
overraskande kommentaren fran heders-
mannen pa andra sidan skrivbordet. Folke
Watz heter han, och i maj fyller han 80 ar.

Efter en sadan inledning ar det
inte sa konstigt att jag har trivts f-t bra
under alia de ar som jag har arbetat i Ta-

by-
Aven om ocksa jag har suttit vid koks-

bordet en del morgnar, trott, sliten, neds-
tamd och funderat over om jag skulle ga
till jobbet eller ringa mig sjuk. Men plikt-
kanslan har tagit overhanden och nar jag
val har varit pa plats sa har jag i tio fall av
do blivit pa battre humor. Det innebar
inte att det har saknats besvarliga dagar.
Det var inte alltid sa lart nar man var ung

och nyanstalld och skulle lyda den tidens
arbetsledare. Men ocksa senare har det
funnits bekymmer. Tack vare den sam-
manhallning vi har haft tycker jag nog
anda att vi under manga ar med gemen-
sarnma anstrangningar arbetade upp kon-
toret till att bli - fran manga hall sett - ett
av de basta brevbaringskontoren. Och nar
det galler chefer sa har vi ju haft den goda
principen, att antingen lar de sig att upp-
fora sig som folk, eller ocksa far de ga.

Bekymret pa senare ar har varit att
det inte rackt med var lokala solidaritet
och fackliga kamp. Det har kommit sa
mycket djavulskap uppifran. Betinget
forsamrades steg for steg och raserades
sedan helt i systemskiftet 1994. Divisio-
naliseringen och bolagiseringen - inslag
i ett storre ekonomiskt-politiskt skeende,
jag skrev litet om det i forra numret - har
forsamrat mycket.

Det kanns litet vemodigt att nu helt be-
hova lamna det som man varit med om att
bygga upp, nar hoten mot det ar sa starka.
Efter bolagiseringen och divisionaliser-

Chrysaaetos
Vad vanta de trakiga krakorna
Darnere pa hostlig hed?
Forr var det bara rakorna
Som fallde i nakna trad.

Vad vanta de brakiga krakorna
Som stryka i hundratal?
Ar det atel och agn
Pa hemslaktarns vagn?

Eller ligger pa stro
Ett djur som skall do

Eller halla krakorna bal?

Vad vanta de brakiga krakorna
Darnere framfor mitt hus?
De hanga i lindarne,
Och gunga for vindarne;
Pa nattkvist kraxa de,
Pa morgonkvist flaxa de,
Och vanta att dager blir ljus.

August Strindberg

Forts, pa foregaende sida: Varkrakor..


