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Fridagstillagget hotat

Nya avtalet ger 2,4 procent
SEKO-medlemmarna inom Terminal sattes pa undantag

• Det nya avtalet gSller fr.o.m den 1
april i ar till den 1 oktober ar 2001, dvs i
tre och ett halvt ar.

Uppgorelsen innebar att kostnadsramen
hqjs med 2,8 procent vardera tre ganger
under avtalsperioden:

• 1 april 1998
•Ijunil999
• 1 augusti 2000

Den tredje perioden, 1 augusti 2000 till
30 September 2001, Sr uppsagningsbar.

Ob-tillaggen hqjs den fb'rsta avtalsperio-
den med dubbla ramen, dvs 5,6 procent.
Ovriga avtalsperioder hojs det med 2,8
procent. Jour- och beredskapstillagg
samt restidstillagget hojs alia tre perio-
dema med ramen, dvs 2,8 procent.

Begynnelselonen hqjs till 10.900 kr (idag
10.600). De ovriga beloppen for dem som
ligger i "trappan" avgors i de postcentrala
forhandlingama.

Individgarantin ar 200 kr/man, men
sanks for dem som far arbetstidsfb'rkort-
ning. For Terminals del innebar detta att
for dem som har 40-timmarsvecka och
darigenom far en arbetstidsfb'rkortning ar
individgarantin 170 kr/man forsta avtal-
sperioden, 160 kr/man andra perioden och
100 kr/man den tredje avtalsperioden.

Arbetstidsforkortning
I avtalet ingar som en viktig del en ar-
betstidsforkortning. F6r Terminals del

omfattar den dock enbart de sorterare som
har 40-timmarsvecka (= framst kvallsdel-
tidare och dagtidare). Dessa grupper far
en arbetsidsforkortning pa 30 min/vecka
den 1 oktober i ar och med ytterligare 30
min/vecka den 1 januari ar 2000. De som
har 36- respektive 38-timmarsvecka far
ingen arbetstidsforkortning.

Arbetstidsforkortningen betalas dels
genom ett avdrag pa loneramen, dels ge-
nom andrade forlaggningsregler.

Andrade forlaggningsregler
Den forsta avtalsperioden sanks Termi-
nalklubbens lonepott med 0,35 procent
for dem som fir arbetstidsforkortning,
den andra perioden med 0,45 procent och
den tredje perioden med 1,1 procent. Ob-
servera att potten alltsa sanks enbart for
dem som verkligen far en arbetstidsfor-
kortning. Det innebar att vi inom Termi-
nal far mer pengar an de grupper (brevba-
rare och kasso'rer) som fir en sto'rre - och
dyrare - arbetstidsforkortning.

Dessutom andras forlaggningsreglerna
fr.o.m den 1 oktober i ar:

• ordinarie arbetstid stams av per kalen-
derkvartal (idag kalendermanad)
• ordinarie arbetstid far inte overstiga 50
timmar per vecka
• reglerna om f-dagar forandras, vilket
bl.a. kan innebara att fridagstillagget fors-
vinner.

3,5 procent blev 2,4
Sammantaget kostar avtalet 8,4 procent
for de 3,5 ar som det omfattar. Med van-
lig matematik innebar det ett snitt pS 2,4

procent per ar. SEKO:s utgingsbud var
3,5 procent per ar i rva ar.

Aven om den kostnad som anges for
arbetstidsforkortningen ar svar att varde-
ra, ligger SEKO-avtalet i underkant jam-
fort med de ovriga avtal. I varje fall ar det
- utan rvekan - sa for oss inom Terminal,
eftersom relativt fa av oss far nagon ar-
betstidsforkortning och vi dessutom riske-
rar att forlora fridagstillagget.

Forts. Pa sidan 2: Nya avtalet

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Fortsattning fran forsta sidan:

Nya avtalet ger 2,4 procent
De andringar som gjorts i arbetstidsreglema
i branschavtalet innebar bl.a. att fridagstil-
la'gget tas bort ur detta avtal. Vad man nu
forsoker fran SEKO:s sida ar att i de post-
centrala forhandlingarna forsoka fa tillbaka
tillagget, eller itminstone losa in det. Dessa
postcentrala forhandlingar borjar den 20
maj.

Varje minad betalas det ut i genomsnitt
250.000 kroner i fridagstillagg till SEKO:s
medlemmar inom Stockholmsterminalema.
Det motsvarar en tredjedel av irets totala
lonepott! Mot bakgrund av dessa kalia
fakta finns det anledning for alia klub-
bens medlemmar att noggrant folja de
forhandlingar som borjar den 20 maj.

Regionala forhandlingar
Fordelningen av potten kommer att ske i
regionala forhandlingar. Dessa kan inte
borja forran de postcentrala forhandlingar-
na avslutats. Det innebar att det i praktiken
kan bli svirt att klara av dessa forhandling-
ar fore sommaren.

Jan Ahman

Terminalklubbsstyrelsen liksom flera sek-
tioner har genom direkta kontakter, utta-
landen, etc, mycket tydligt till forhandlings-
delegationenframfort vdr kritik mot hante-
ringen av fridagstillagget och det satt som
man allmant har behandlat oss inom Ter-
minal i arets avtalsrorefye.

De nya beloppen betalas utfr.o.m, majlonen.

Ob-tillagget

Enkel

Kval

Storhelg

Nuv

11:95

26:65

59:75

98-04-01

12:60

28:15

63:10

99-06-01

12:95

28:95

64:85

00-08-01

13:30

29:75

66:65

Jourtillagg

< 50 tim

> 50 tim

Nuv

21:90

43:80

98-04-01

22:50

45:00

99-06-01

23:15

46:30

00-08-01

23:80

47:60

Beredskapstillagg

< 130 tim

> 130 tim

Nuv

9:80

19:60

98-04-01

10:10

20:15

99-06-01

10:40

20:70

00-08-01

10:70

21:30

Restidsersattning

Vardag

Helg

Nuv

40:80

61:10

98-04-01

41:95

62:80

99-06-01

43:10

64:55

00-08-01

44:30

66:35

Liten rapport fran Arsta
• Efter att i borjan pi aret ha startat en
ny organisation pi Stora/klump kommer
nu en uppfbljning for att fi lite ba'ttre
stabilitet i bemanningen. En arbetsgrupp
med fackliga och arbetsgivarrepresentan-
ter har tillsats for att se over behov av
bemanning utifr&n volymer och floden.
Aven justeringar av listor kommer att
vara inbegripet i arbetet. Stora/klump har
i stort sett saknat folk under hela tiden
frin organisationstart men har nu fStt en
del pafylining under den senaste mSna-
den.
De daliga Vip resultat som framkommit

pii St/Kl har sannolikt till en del berott pS
den diliga bemanningen, men ocksl

andra faktorer kan tankas ha sin inver-
kan. Personalen har i en mycket hog
utstrackning fatt sina krav pi arbetstider
tillfredsstallda och ingen har tvingats in
pi tider som dom inte vill ha.
Chefen for stora/ klump, Tommy Frans-

son, har faktiskt, vilket ar positivt, upp-
ra'ttat handlingsplaner for verksamheten
som vi hoppas att han kan leva upp till.

Arbetsgrupp
Nar det ga'ller Sma/C5 har aven dar forts
samtal om tillsattande av en arbetsgrupp
for att justera organisationen.

Framst med inriktning pi att sla sam-

man de tva lag som jobbar pi formid-
dagstid for att fi en mer sammanhillen
organisation. Vissa funderingar har ocksa
funnits pi att forskjuta kvallsdeltidarnas
tjanstgoring en halvtimme for att fi en
gemensam avslutning med heltidama
vilket formodligen skulle sakra utslagen
for uppsamlingen pi ett ba'ttre satt. Hur
detta skall losas fir naturligtvis arbets-
gruppen^diskutera fram.
Handlingsplaner for olika aktiviteter har

vi till dags dato inte sett pi Srna/CS
vilket vi naturligtvis pitalat for chefen ett
antal ginger. Janne Gebring
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Enkaten Mar -

Ny jamstalldhetsgrupp taildad

/*>

• I det tillstand vi fackliga lever i just
nu, inom terminalregionen i Stock-
holm, med det stora projekt Syd-mol-
net hangande over oss, ar det latt att
annat fackligt arbete blir lite styvmo-
derligt behandlat. Sa ar det med jams-
talldhetsarbetet just nu, for min del. I
alia fall med rapporter om vad som
pagar. For trots allt sa har visst arbete
pagatt och pagar.

inte ens tillf ragade
Den av jamstalldhetsgruppen i hostas

*~- startade enkaten "Fler fackligt aktiva
kvinnor", som gick ut till samtliga
anstallda kvinnor i regionen, har bear-
betats och slutligen sammanstallts.
Svarsprocenten blevtotalt sett for lag
for att kunna dra nagra "statistiskt
tillforlitliga" slutsatser. Men man kan
se vissa tendenser. Tillsammans med
de erfarenheter och kunskaper vi har,
kan man se vissa monster, som man
trots allt kan dra vissa slutsatser ur.
Det mest uppseendevackande vi kom

fram till, var att kvinnor som var in-
tresserade av fackligt arbete inte ens
blivit tillfragade. Detta borde vara
nagot for alia valberedningar att ta
fasta pa. Man kan ocksa notera att det
storsta upplevda hindret till facklig
aktivitet, ar mansstrukturen i den
fackliga organisationen. Ar det kans-
ke kopplat till att "aktiva" kvinnliga
kamrater inte alltid riktigt har klart for
sig vilken utbildning som kravs re-
spektive vilket stod man kan forvanta
sig av sina manliga kollegor, for att
utfora ett fullgott fackligt arbete?

dkad sjukf ranvaro
Rapporten har analyserats och disku-
terats av den nya jamstalldhetsgrup-
pen, men annu inte av Terminalklub-
bens styrelse. Vi far val se om den
kan leda fram till nagon form av at-
garder. Under radande omstandigheter
ar det som sagt latt att manga "fragor"
kommer i skymundan.

Den nya jamstalldhetsgruppen har

alltsa borjat arbeta. Bland det fbrsta vi
fick gora var, trakigt nog, att skjuta
upp det planerade seminariet for fac-
kligt aktiva kvinnor till i host. Detta
pa grund av samma skal som namnts
ovan, namligen projekt Syd. Vi har
dock beslutat att ta upp ett problem
som borjar bli akut, namligen den
okande sjukfranvaron bland kvinnor.
Darfor har vi bjudit in, huvudarbets-
miljoombudet Lasse Lovlie till nasta
mote, for att beratta om den oroande
utvecklingen. For om kvinnors sjuk-
franvaro okar drabbas ocksa mannen
forr eller senare. Terminalarbetare i
Stockholm, oavsett kon, borjar bli
utslitna. Vi har ocksa bjudit in Rosita

Olsson, fran avdelningen, for att fa
tips och rad om det fortsatta jams-
talldhetsarbetet.

Mentorprojekt
Arbetsgivaren har antligen dragit
igang mentorprojektet, som ar uppta-
get i jamstalldhetsplanen. Man har
enligt uppgift valt ut deltagare (ca. 20
stycken) och mentorer.

Sa ser laget ut for narvarande. Vad
det kan fa for positiva effekter i fram-
tiden, aterstar att se.

Magnus Ronstrom

Inez uusman ny
SEKO-ordforande?
• Enligt uppgifter i media ar Inez Uus-
man pS forslag som ny forbundsordfo-
rande i SEKO. Hon skulle - ar det tankt
- valjas till andre ordfb'rande vid for-
bundsm6tet nu i maj och sedan ta over
som ordforande nar Gunnar Erlandsson
gar i pension nasta ar.

Ni h6rde ratt: Inez Uusman som SE-
KO-ordforande!

Ansvarig minister
Inez Uusman ar ansvarig minister for
den postpolitik som fors idag och den
forsatta politik som formuleras i den
regeringsproposition som forelaggs
riksdagen i juni. En politik som i korthet
innebar forsatt svangrem for Posten och
frihet for russinplockama, samre och
dyrare service for allmanheten och bat-
tre villkor for storkundema, miljonloner
for toppchefema (fast det stir inte i
propositionen!) och hardare villkor for
demsomgorjobbet.

Den ministern skulle alltsi valjas till
ordforande for vart fack! Om uppgifter-
na i media ar korrekta, bekraftar det

tyvarr den inriktning som kommer till
uttryck i bl.a. SEKO:s "framtidsprog-
ram" for Posten, namligen att SEKO ska
nqja sig med att agera stadgumma at
overhetens postpolitik - istallet for att
vara en kampande facklig organisation
som bade slass for visioner varda nam-
net och de dagliga villkoren for med-
lemmarna inom Posten.

Inez Uusman har gjort sig kand
(okand!) for sin stravan att tacka over
Estonia. Fragan ar om hon som fackord-
forande ska fl fortsatta samma politik
gentemot Posten: Tack over foretaget
med belong, si ar vi av med problemet!

Jan Ahman

SEKO holler sitt forbundsmote - ddr
bl.a. valet till andre forbundsordforande
sker -25-27 maj. Anders Viksten och
Linda Jansson fran Terminalklubben
deltar som ombud vidforbundsmotet.
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Terminalprojekten

Styv kuling i Syd och (o)Klara
forhallanden i Nord!
• Forprojekt SYD bar startat i ett rasande
tempo. Tenninalklubben beslot medverka
under vissa forutsattningar, som inte ar
belt tillgodosedda. (Se annan artikel om
slutrapport Fb'rstudie 3-2.)

Fackliga/skyddsombud bar val nu kommit
in i projektarbetet nagot si nar. I princip
varje torsdag traffas de i en egen "samord-
ning". Dar rapporteras vad som bander i
varje arbetsgrupp. Det ga'ller bade eventu-
ell mojlighet art bygga SYD och var avta-
lade delaktighet i arbetet. Terminalklub-
ben villpaminna om att detta ar ettforp-
rojekt, inget beslut finns annu. Men det
innebar ocksi att man maste hilla i batten
nar det blaser pa for att hinna ta fram ett
beslutsunderlag !

Protester mot nedlaggning
Chefen for Riksnatet, Bertil Nilsson, bar
hillit tre infomOten pi Terminalklubbens
initiativ: 14 april pi Klara, 21 aprilpi
Arsta och 11 maj pi Tomteboda. Pa Klara
och Tomteboda deltog 80-100 personer,
pa Arsta hb'gst ett par lag inklusive en
arbetsgrupp. Riksnatsch'efen forklarade i
sin inledning bakgrunden till projekten,
som ingir i 6'versyn av Brevna'tet fas 3.
Alf Friman sufflerade. Sedan fo'ljde fri-
gestund. Pi Klara overlamnades protest-
listor om ca 500 namn mot nedlaggning
av Klara. Bertil Nilsson deklarerade,
enligt Terminalklubbens tolkning, att om
konceptet inte bailer maste man fundera
vidare bide nar det galler SYD och
NORD.

inga sparf orbindelser
NORD har i skrivande stund inte nigon
tillsatt projektledare. NORD forvantas
omfatta 16-19, Uppsala, Vasteras, Utrikes
och t o m Karlstad (?). Om SYD-koncep-
tet inte hiller, kanske en del av 10-1 Ipos-
ten maste styras till Tomteboda? Det
ligger ju inte i linje med NORD:s forut-
sattningar. SEKO/Forhandlingsgrupp
Riksnat/PO Brandeker samlar sina styrkor
genom traffar med klubbarna i upprakna-
de terminaler. Senaste mote inneholl
frigesrund med sagda Bertil Nilsson.
SEKO har paverkat valet av projektledare

i SYD, nu pagar samma arbete i NORD.
Det finns frigetecken i NORD och SYD
gallande tig/flygkoncept. Varken SYD
eller det hittills utpekade platsen for
NORD har sparforbindelser. Samtidigt
pratar Posten om mer post pi jarnvag a la
Brevtig 99.

Lokalforteckning var ordet
Den som inte tidigare varit med i projekt
har fart I8ra sig att forst gor man en LO-
KALFORTECKNING = onskelista. I den
beskriver varje grupp de krav man har for
att kunna utfb'ra en verksamhet enligt sitt
uppdrag. Exempelvis yta for maskiner,
lagringsyta, pausrum etc. Det ska sedan
ritas in pi en riming, for att vara ett un-
derlag till upphandling av byggnation.
Som alia forstar si ar det ett stort steg frin
onskelistan till upphandling. Det blir friga
om kostnader och begransat utrymme.
I Postens samordningsgrupp (varannan
mindag) kontrolleras att alia uppgifter
kommer in och nya fragor behandlas. Det
ar en stor grupp inklusive medarbetare
fran Postfastigheter och Huvudkontor /
ritare / flodesmatare. Kan bli nigot os-
trukturerade moten, dar manga behover
yttra sig.

Daligt med information
Info utgir frin Posten bl a pi Terminal
Stockholms Websida. Medlemmar sager
till Terminalklubben att de inte far nigon
namnvard info pi den egna arbetsplatsen.
Klubben har pitalat detta vid flertal tillfal-
len till projektledningen. Derma har sagt
till enhetschefema, men nigot har hant pi
vagen. Delaktigheten for den anstallde
blir ju lika med noil om man inte fir
adekvat info. Klubben har inte haft sam-
ma resurser att satta till, eftersom man har
"normal" facklig verksamhet att skota
ocksi. Derma artikel ar ett forsok att pi
allvar fa iging en kontinuerlig info. For-
hoppningsvis sprider aven projektdeltaga-
re info pi respektive arbetsplats. Si fort
en officiell riming kommer skall den
sattas upp pi alia arbetsplatser. Lagledare
kommer att ha material att dela ut i lasan-
de stand ?

Exempel frin SEKO-samordning:

Produktion/sortering
Ulf Ericsson/Klara, Jan Gebring/Arsta,
Inger Donsenius/Arsta, Lena Sav-
strom/Klara, Raul Garcia/Arsta, Peter
Ek/Klara, Nils Bjorken/Teknik Underhill.

Har bildat undergrupper, med samord "
ning i huvudgrupp. Tittar just nu pi moj-
lighet att ha Ltp under GSM. Relativt
Qverens om lokalforteckningen, frageteck-
en for ytor manuell sortering och omklad-
ningsrum. SEKO har i motesprotokolle
forordat 130 sorteringsfack mot arbetsgi-
varens 100! Hur blir det med strihiing av
magnetfalt, med koncentrerad maskin-
park? BullerdSmpning - avskarmning
mellan maskinslag - ljus - luft exempel pi
andra tunga frigor i denna grupp och for
skyddsorganisationen.

Direktinlamning
Greger Eriksson/Arsta, Magnus Rb'n-
strom/Klara

Nu egen grupp. Finjustering av ytor i
lokalfb'rteckning. Frigetecken om ytorna
racker ?

Varde
Bengt Dahlby, Abdessatar Dridi/Klara.
Nu egen grupp efter avknoppning frin
Direktinlamning. Deltagarna b'nskar for-
slag pi hjalpmedel i friga om lyft etc.
Vardets placering annu ej klar, men p?"
kaj? Tankar om plan 4? Verksamheten
verkar krava mer utrymme an vad som
anslagits. Placering avgor antalet slussar =
kostnadsfriga?

Teknik/Underhall
Ben Ekstrom/Arsta, Bo Liljegren/Klara
Onskemil om verksamhet mitt bland
maskinerna, si att reservdelar firms na'ra.
Plan 1 verkstad, personalutrymme, resten
av forrid?

Navet (Tomteboda)
Anders Bergstrom, Guy Boden, Adolfo
Garzon, Jorgen Hellgren och Adam Sei-
pel, alia frin Tomteboda. Nystartad
grupp. Ska titta pi omlastningsnav i Tom-
teboda for kundsorterad post och sortering
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av avgiende ekonomiklump. Dessutom
Brevtag 99:s placering pa spiren. Grup-
pen har darmed delats upp i 3 undergrup-
per.( Aven forgreningar till Direktinlam-
ning och Transport/Kajer)

Transport/Kajer
Anders Johansson/Biltrp, Raul Garci-
a/Arsta, Micke Tall/Klara.

Ska som namnet antyder beskriva alia
kajer i SYD. Forslagen inkraktar da kans-
ke pi andra gruppers fb'rslag pa egen
verksamhet, t ex Produktion, Varde. Detta
eftersom det kan finnas flera asikter om
hur flodet till/fran SYD skall ske, i Pos-

"S tens samordnings-grupp. Transporter
inklusive igloohantering ar foljaktligen
andra delen av uppdraget.

Da Biltransportgruppen (Gunnar How-
^" ding, Anders Johansson/Biltrp) inte far

starta, (bara entrepenorer?) har Trp/Kajer
gett forslag pi radiocentral etc. SEKO har
tagit upp i Samverkansgrupp for SYD /
Sydsam det otillfredsstallande att Biltran-
sportens anstallda *(hte far informa-
tion/delaktighet i projektet. Det har utlo-
vats fb'rbattring frin projektledare. I skri-
vande stand klart med Utdetaingens inrat-
tande av 92 Service-omriden. Det torde
innebara ytterligare osakerhet om Biltran-
sportens framtid.

Lokalgruppen for allmanna utrymmen
Anders Viksten/ordf-Terminalklubb,
Lasse Lovlie/Huvudskyddsombud
Frigestallningarna ingir oftast i de andra

gruppemas redovisning. Men exempel pi
annat ar restaurant, aula, friskvard och
parkeringsplatser.

Fragetecken infor beslutet
Inom nigra veckor skall det sti klart om
det ar mqjlig att forlagga 10-15sortering
till ett utbyggt Arsta. Har foljer ett antal
frigetecken:

• Lokalen borjar bli "trang" dvs nor man
borjar rita in Lokalforteckningen ar det
fraga om den racker till ?

• Flodet for Storbreven kanske krdver en
4:e SSM, var ska den stdllas ? Dock
forvantas volymerna minska, varfor
investering inte ar seriost ?

• Flodet till GSM kdnsligtfor storningar
? En (overflodig?) 6:e GSM inritad i
nuldget. Kanske inte beh&vs, men bdttre
med overkapacitet ?

• Foretaget Capella fmns nu pa Arsta.
Deras nuvarande flode krockar ibland

med Fastens. Hur losa delta ?
• ePP( postens elektronisk PostProduk-

tion) ny hyresgdst. Deras flode ska inte
blandas med Capellas tycker de sjdlva,
hur losa detta med begrdnsade antal
hissar/kajer ?

• KSMbehover breddasfor sitt uppldgg.
Den tdnkta huskroppen redan nu
"smal" ?

• Var placer a in reservdelsforradet for
maskiner ?

• Ar enplanslosning darmed fortfarande
det som gdller i projektet ?

• Administrationen inklusive "mannen i
hornet" skulle var a pa plan 2, far ej
plats men far samordningsgrupp styra
detta ?

• Troligtvis myndighetskrav pa ca 250
parkeringsplatser, var fmns dom ?

Finstallningsmaskiner
Vecka 20 fick SEKO veta att man maste
gora plats for fyra finstdllningsmaskiner
for brevbdrarens gangordning?!

Ar tre-planslosning ndsta steg ? (Klara
har tre-planslosning...) Niva'l, maskinerna
ingir i ett provprojekt for finsortering pi
foretag, sa detta ar ett fb'rsok till framfb'r-
halhiing.

Samordningsgruppen
Terminalklubben forsoker utova sitt infly-
tande i Samordningsgruppen.

Deltagare ar Jan Gebring / Arsta och
Micke Ta'll / Klara. Dessutom sitter hu-
vudskyddsombud Lasse Lovlie / Tba dar.
Det finns aven avtalade traffar med Pro-
jektledare Claes Brolenius och Ake An-
dersson. Detta for att kunna diskutera i
nagot lugnare forum an samordningsgrup-
pen.

Slutligt stallningstagande
Terminalklubbens slutgiltiga stalhiingsta-
gande sker nifr beslutsunderlag for SYD
foreligger i slutet av maj. Beslut tas i
Terminal Stockholms samverkansgrupp
den 3 juni och beslut i koncemstyrelsen
den 16 juni. Klubben skall vara med dar
det behovs, for att paverka! 18 maj ar det
ny traff mellan klubben och Bertil Nils-
son. Di diskuteras iterigen om tidplanen
for SYD ska framskjutas och NORD:s
inverkan pi SYD etc.

Klubb Terminator Sth / Micke Tall

TREVEN
TRANCSEL
ITRASKET

Denna sydliga utpost i regionen
skall tillvaxa i ara, glans, blalador
och vaidighet. Latom oss hSIsa Kla-
rakollegorna hjartligt valkomna till
Faltets stolta boning. Valkomna kan
vi nog snart allihopa med gladjeskutt
halsa den intima maskinpark i vilken
vi, enligt enplanslosningens intima
anda, skola dvaljas likt sardiner i en
ask. Allt maskinellt och manuellt my-
spys planeras idkas pa ETT PLAN.

Och nej, det ar inget skamt. Det
ar en series ide. Det ar inget att
skratta at. Man tycks tycka att det ar
praktiskt med ett par kilometers
gangvag mellan olika maskiner och
sysselsattningar. Man far sa mycket
battre oversikt da, har det yttrats.
Briljant! Det ar battre att vandra over
vidstrackta, med en hel del maskiner
forsedda, ytor an att tvingas ta en
hiss for att overblicka laget pa ett
dvre plan. Kikare at lagledarna?

Den genialiska enplanslosning
som diskuteras for narvarande mo-
ter emellertid vissa smarre problem i
genomforandet. Man blir ju tvungen
att bygga ut den befintliga termina-
len lite pa bredden. Fast det ror sig
om rena bagateller, som redovisas
har nedan.

Problematik:
1: Erikssonhuset ar nastan i vagen..
2: McDonalds ar ganska mycket i

vagen
3: Huddingevagen ar absolut i va-

gen.

Huvudsaken §r att man har
roligt nar man planerar.

Huvudsaken ar att vi trivs dar
vi trangs!

Linda Jansson
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De 100 forsta dagarna
med nya styrelsen for sektion Uppsamlingen pa Klara.
• Hur skulle det gi, undrade manga nar
fackliga veteraner som Irja, Stefan, Elsie
och Hikan m fl valde att gora annat fr o m
i ar. Det blev stora hil i styrelsen och
valberedningen gjorde ett styvt jobb for
att skapa ett nytt gang som skulle ta Over.
Tack Anne, Simos och Dimitri!

Efter stor uppslutning vid irsmotet 17
januari pa Riddar Klara kunde konstateras
att nagra av oss pi produktionsenheten
Sma/ C 5 andi vigade oss pa spranget in
i det fackliga arbetet: Bayram Kan, Jorge
Curra, Pertti Spets, Peter Ek och Ulf
Ericsson valdes som ordinarie ledamoter.
Som ersattare stallde AnnKatrin Uhl,
Glenda Orozco Vargas och Laszlo Gere-
nyi upp. Bland oss finns bide heltidare
och deltidare.

W
inte helt oprbvat!
Nar vi fordelat styrelseposterna blev Ulf
ordforande, Bayram vice ordf , Peter
sekreterare och Pertti kassor. Vir telefon
ar 08/781 56 08. Hor gama av dig.

Skyddsombud och ersattare valdes aven
vid arsmotet. Marjaana Helenius fortsa't-
ter att vara arbetsmiljosamordnare. Peter
som aven ar skyddsombud bar kommit
att axla denna uppgift mer och mer da
Marjaana provar pi nya arbetsuppgifter bl
anattjobb.

Var nya styrelse ar ju inte nigot helt
oprovat gang utan flera har fackliga och
andra fb'reningserfarenheter.

Det kan behovas i den handelserika tid
vi nu befmner oss i. En stor arbetsplats
med hog automation och produktivitet.
Klara producerar brevsortering dygnet
runt! Var produktionsenhet har minga
anstallda 350-400. Och vir fackliga sek-
tion ar en av de storsta inom SEKO Post.
Upp emot 350 medlemmar.

"Samverkan"
Vira insatser behovs bide nar det ga'ller
forhandlingar eller "samverkan" som det
nu heter. Vi 6'verlagger med arbetsgivaren
varannan vecka om arbetsmiljofrigor och
andra personal/produktionsfrigor. Hittills
ar det Ulf, Marjaana och Peter som har
representerat vir sektion i samverkan. Vi
moter di vara arbetsgivarrepresentanter
som kan vara Lasse Landolf, Tommy

Frost eller Per Roxne. DSr soker vi vinna
gehor for vira personalsynpunkter och
krav.

Dax for aterblick
Allt sedan januari - drygt 3 minader har
gitt - vi ar uppe i 100 dagar. Dax for
iterblick. Vi har andi tagit for oss upp-
muntrade av forra styrelsen. Samverkans-
mQten, skyddsombudtraffar som fo'rbere-
der samverkan, aktivt deltagande i Termi-
nalklubben, som har 12 sektioner frin
TEA, Klara och Arsta (och snart en 13:e
sektion i och med att ePP soker intrade),
medverkan i Klara-utskottet dar sektioner-
na pi Klara mots under Mikke Tails ord-
forandeskap, vidare information i lagen
till vira medlemmar. Ta fatt i ditt lagom-
bud, det forra ga'ller si lange inget annat
ar sagt. I regel finns ett kontaktombud
eller skyddsombud i varje lag. Det
ga'ller bide dag, skift och nattlag. Hor
efter vid nigon lagtraff eller kontakta oss
i styrelsen.

Blir investeringarna
sadana att vi tar
oss vatten over hu-
vudet?

Istallet for att var-
da och utvecla det
vi har: Boda, Klara
och Arsta!

Klubben har haft irsmote pi ABF i febru-
ari och Ulf ingir i Terminalklubbens
styrelse. Dar hanteras minga av de stora
frigorna: terminaleraas samordning och
framtid, avtalsrorelsen, projekt Syd (Kla-
ras eventuella nedlaggning och byggande
av en stor terminal Syd pi Arstatomten) m
fl gemensamma frigor.

500 namn
Di det tydligare framgick att Klara hotas

av nedlaggning och en forstudie har gjorts
om detta staller sig stor del av personalen
skeptisk till anfb'rda argument. Fram med
fakta pi bordet! 500 namn samlades pi
ett gemensamt upprop frin Klarapersona-
len och overlamnades till Riksnatchefen
Bertil Nilsson vid ett informationsmote pi
Stockholm Klara i april.

Sista ordet ar inte sagt an. I juni ska
fb'rprojekteringen provas definitivt for at
Syd-projektet ska gi vidare.
Terminalklubben kommer di att ta stall-

ning till ev fortsatt godkannande och
medverkan. Vad ar det vi hiller pi att_.
skapa: En 100 ganger 200 m stor brev
produktionsindustri pi Arstafa'ltet. Vilken
effektivitet, transportekonomi och arbets-
miljo kommer detta att medfora. Blir
investeringarna sidana att vi tar oss
vatten over huvudet? I sta'llet for att virda
och utveckla det vi har: Boda - Klara -
Arsta (i nuvarande skick).

I nuvarande situation kan vi fordela
posten pi tre valbelagna punkter med
service for naromriden och rikstranspor-
ter (bide Klara och Boda har ju den vikti-
ga spiranknytningen!). Nija detta far den
samlade bedomningen utvisa.

Gama forhojda ataganden!
I virt vardagliga fackliga arbete komme
minga enskilda medlemmars frigor fram,
vi stravar till en riktig bemanning, god
gemensam planering (sommaranpassning
o.dyl.), garna forhojda itaganden for
deltidare vid behov, inflytande och insy:
i pigiende verksamheter. Sektionen har
kommit att delta i projekt rorande nya
FSM-maskinema, framtida BRM,brevres-
ningsmaskiner, projekt Syd (Arsta) m m.

Nigot som har inspirerat styrelsen ar att
antligen fa facklig utbildning "GFU".
Med stod av studiecirkelledare inom
SEKO Posten har vi piborjat ett viktigt
forsta steg i den fackliga utbildningen.

Om moten, nyheter och meddelanden,
las pi-din fackliga informationstavla.
Eller hor med ditt lagombud.
Basta SEKO-halsningar frin din styrelse

genom
Ulf Ericsson
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Arbetsmiljo

Byggprojekt i Syd och i word

r

• Dom stora arbetsmiljofragorna
inom Stockholmsterminaler ar val
dom projekt som bedrivs for narva-
rande.

I full gang ar projekt Stockholm
Syd, som innehaller bade utbyggnad
av Arsta och ett NAV pa Tomteboda.
Har har man hittils varit fullt upptag-
na med att gora en s.k. lokalforteck-
ning, for att fa ratt storlek pa dom ytor
som behovs. Nu borjar man komma in
pa det dar med layout, d.v.s skisser pa
hur det skall se ut innanfor vaggarna.

Totalentreprenad
Byggprojektet Stockholm Syd ar en
s.k. totalentreprenad, vilket innebar
att inget blir ritat forran bygget ar
upphandlat. Min krrak av detta forfa-
ringssatt ar att delaktigheten hos per-
sonalen ofta blir mindre an om man
kor med en s.k. generalentreprenad,
som inom posten har varit vanligt.
Nu har projektledningen lovat att man
skall se till att personalen blir sa upp-
daterad som det bara ar mqjligt.

Inom facket har vi tyckt att det ar
viktigt att forankringen blir sa bred
som mqjligt, darfor har vi inte valt att
utse en facklig och ett huvudskydd-
sombud speciellt for projektet, vilket
brukar vara vanligt. I stallet har vi
forsokt att fa in skyddsombud och
fackliga i respektive arbetsgrupp.
Detta anser vi har gynnat kompeten-
sen i projektet.

Bullerdampning
Hittils har vi i projektet dock varit
ganska overens om tagen. Vi har ex-
empelvis varit overens om vissa krav
nar det galler bullerdampning, belys-
ning och ventilation. Nar det galler
belysningen sa har vi haft besok av en
forskare fran arbetslivsinstitutet som
berattade om olika losningar och
hjalpte oss att formulera kraven. Detta
kommer vi inte att se resultatet av
forran sjalva byggprojektet startar.
Det vi hittils har gjort kallas for fb'rp-

rojektering.
Ett problem har varit och ar att forsta

och veta nar i en san har process dom
olika fragorna kommer in och nar
dom olika fragorna ar "korda", d.v.s.
nar det inte gar att paverka langre.
Men som jag har forstatt det hela sa
kommer i princip bara husets ytter-
matt att vara bestamt innan sjalva
upphandlingen av byggentreprenor,
som sker under sommaren.

Dock sa kan man rent principiellt
saga att det blir svarare och svarare att
andra ju langre projektet lider.

Tomteboda
Pa Tomteboda har det just genomforts
ett projekt vad galler maskinlayout pa

plan 3, inklusive den brevresning-
smaskin som skall komma nasta ar.
Projektet verkar ha fungerat ganska
bra och det verkar som om vi skulle
kunna slippa en hel del ladlyft om
man genomfb'r intentionerna i projek-
tet.

Det finns ocksa planer pa forsoka
bullerskydda den manuella sortering-
en som gradde pa moset.

Aterstar att se vad som blir av alia
planer nar besluten skall tas.

Lasse Lovlie
Huvudskyddsombud
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Dags aft ordna kon!

Nya pengar till avgangsvederlag?
• Posten Brevs styrelse har beslutat om
nya atgarder for att - som de kallar det -
"forbattra aldersstrukturen inom Brev".
Brevs styrelse ar beredd att 1998 avsatta
150 miljoner for andamalet, under fbrut-
sattning att koncemstyrelsen ger sitt god-
kannande.

De erbjudanden som ingar i paketet rik-
tar sig i fbrsta hand till dem som har fyllt
45 ar. I samtliga fall sker en individuell
provning.

Anstallda utanfor derma malgrupp kan
komma i fraga efter sarskild provning.

Foljande atgarder ingar i beslutet:

Avgangsvederlag.
Enligt forutsattningarna i Postens Verk-
tygslada, vilket innebar att man som mest
(fyllda 50 ar, anstalld i minst 16 ar) kan fl
24 manadsloner.

Minskning av arbetstiden.
Den som fyllt 50 ar och varit anstalld i
minst tio ar kan fa en l&nekompensation
om man gar ner till deltid:

• for heltidsarbetande som gar ner till
50% utgar kompensation med
3.000kr/manad
« for heltidsarbetande som gar ner till
75% utgar kompensation med 1.500
kr/manad

Provande av annat arbete med
inkomsttrygghet.
Vid provande av annat arbete kan lone-
kompensation utga fran Posten under 6-
12 minader med max 5.000 kr/manad. Ett
villkor ar att avtal skrivs med bade den
anstallde och ny arbetsgivare. Ett annat
att det inte ar fraga om en konkurrensbi-
syssla till Posten. Ett tredje att man tar
helt tjanstledigt fran Posten, utan nagra
formaner.

Delpensionslosningar.
Utformningen inte klar annu. Iden gar ut
pa, att man fr.o.m 61 ars alder (ev. 60 ar)
gar ner till att arbeta 50 procent och anso-
ker om vanlig delpension. Under dessa

fbrutsa'ttningar skulk man fl en komplet-
terande Postdelpension.

Sabbatsperiod
Finns INTE med i forslaget

Jan Ahman

Nagra ord till.
Det har varit minga turer
kring de stora terminalpro-
jekt som nu pigir for fullt.

Det bo'rjade med en For-
studie Tre till tva, som skulle
underso'ka om det ar mojligt
att stanga en av terminalerna
i Stockholm.

Som bekant mynnade fors-
tudien ut i en forprojektering
av Stockholm Syd, som in-
nebar att Klaras verksamhet
huvudsakligen flyttas over
till ett utbyggt Arsta. Ekono-
mikiumpen fors over till
Tomteboda och det omlast-
ningsnav som projekteras
dar. Till sist forordade fors-
tudien ocksi att ett nytt
"Stockholm Nord" utreds.

SEKO begarde att forstudi-
en dokumenterades i en
skriftlig slutrapport. Sent
omsider presenterades denna
rapport och Terminalklub-
ben har lamnat ett yttrande
over den.

Vi konstaterar dar att fors-
tudien kannetecknades av
stora blister:" Grundlaggan-
defakta och analyser saknas
eller ar tendentiosa eller
motsagande". Som exempel
pi delta namner vi att inga
logistiksludier redovisas, de
ekonomiska bedomningar
som presenteras verifieras
inte, de omfattande under-
sokningar som skulle utforas
enligt projektdirektivel redo-
visas overhuvudtaget inte,
utredningen fordes tidigt in
pi ett smalt spir, etc.

Den slutsats som ska dras
av delta, menar vi, ar att de
nya projekt som nu har star-

lals "miste genomforas utan
de skygglappar som praglat
3-2 och med en storre nogg-
rannhet belysa for- och
nackdelar med olika alterna-
liv."

Gla'djande nog - och for oss
ovant - tog Riksnatschefen
Bertil Nilsson kritiken pi det
satt som en chef bor gb'ra,
namligen genom att satta sig
ner och diskutera de syn-
punkter som vi fbrt fram.
Resultatet si har langt ar
bl.a. att Sth Syd-projektet
praglas av en helt annan 6p-
penhet och facklig medver-
kan, jamfort med 3-2 studi-
en. De problem som finns i
projektet (och behandlas ut-
forligt i Micke Tails artikel):
utrymme, logistik, tiganslut-
ning, ekonomiska kalkyler,
arbetsmiljo, bristande infor-
mation till personalen, etc
har diskuterats - med resul-
tat. Huset har vaxt en bit till,
for att bl.a. reservera plats
for de ytterligare FSM som
kan bli aktuella i det finstall-
ningsprojekt som utdelning
driver. En ekonomisk kalkyl
presenteras de narmaste
veckorna. Information - och
diskussion - med all personal
pi Klara och Arsta har utlo-
vats, med start i denna veck-
a.

Darmed inte sagt att allt ar
frid och fro'jd. Klarapersona-
lens berattigade ovilja mot
att flytta till Arsta ar val
kand. Den nya terminalen
kommer att sakna egen ti-
ganslutning, vilket ar mar-

1
kligt med tanke pi Brevtigs-
satsningen (daremot utreds i
samarbete med Banverket
om det gir att lasta tigen vid
Alvsjo).

Terminalklubben tar stall-
ning till Stockholm Syd vid
styrelsemotet den 28 maj.
Darefter tas beslut i samver-
kansgruppen den 3 juni infor
koncernstyrelsens beslut den
16 juni.

Till sist tvi personliga
kommentarer. For det forsta:
Arbetsorganisationen i den
nya terminalen ar utan tve-
kan beroende av den layout
som laggs fast inom kort.
Enligt min uppfattning har
den frigan diskuterats alltfb'r
litet, och det ar min forhopp-
ning att fragan kommer upp
vid de informationstraffar
som utlovats de narmaste
veckorna.
For det andra. Man ska inte

sticka under stol med att det
framsta skalet till nerlagg-
ningen av Klara ar att Brev-
ledningen snabbt vill spara
in ett antal miljoner. Orsaken
till delta ar i sin tur den post-
politik som fb'rs och som
innebar att Posten och de
postanstallda star under stan-
dig press. Det ar en dilig
trost for dem som rvingas att
byta arbetsplats, men Termi-
nalklubbsstyrelsen kommer
pa styrelsemotet den 28 maj
aven att behandla det utta-
lande om postpolitiken, som
arsmotet uppdrog it oss att
utarbeta.

Jan Ahman

Adressandring: Pa Postens blanket! till: SEKO post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer!


