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Annu en forodmjukelse

Posten vidhaller att fridags-
tillagget ska tas bort!
• Arets avtal gav ett daligt utfall for
oss som arbetar pa terminalerna. L6-
nepotten ligger i botten nar man jam-
fb'r med ovriga avtal pa arbetsmarkna-
den. Arbetstidsforkortningen omfattar
endast en mindre del av medlemmar-
na - medan de forsamrade
forlaggnings- och fridagsreglerna gal-
ler for alia.
Till rage pa detta togs fridagstillag-

get bort ur avtalet.
For oss inom Terminal betyder fri-

dagstillagget mycket. Under forsta
kvartalet i ar betalades ca 250.000
kronor per manad ut till SEKO:s med-
lemmar vid Stockholmsterminalerna.
Det skajamforas med den totala lone-
potten som under den forsta avtalspe-
rioden kommer att uppga till ca
700.00 kronor. Det innebar for kol-
lektivet att var arbetsgivare far tillba-
ka drygt en tredjedel av potten, om
fridagstillagget forsvinner. For den
enskilde kan det betyda en lonesdnk-
ning i ar!

Nya forhandlingar
Mot den har bakgrunden har SEKO:s
forhandlare tagit upp fridagstillagget
som den viktigaste fragan i de post-
centrala forhandlingarna. Forhand-
lingsdelegationens krav ar att fridags-
tillagget ska losas in.

Forhandlingarna borjade den 20 maj
och fortsatte den 28:e. Inga resultat

har hittills uppnatts och forhandling-
arna har darfor ajournerats till den 12
juni. Det visar sig att Posten inte ar
intresserade av att losa fragan pa
ett for oss godtagbart satt. Att ate-
rinfora tillagget ar det inte tal om fran
deras sida. Ska det losas in sa ska det
betalas genom avdrag pa lonepotten.
Man ska ha haft tillagg over ett visst
belopp for att fa nagon kompensation.
Osv.

Harda nedskarningar
Efter de harda ratio-
naliseringar och omor-
ganiseringar som Pos-
ten har utsatt oss for
de senaste aren, och
som man planerar att
fortsatta genom de nya
terminalprojekten,
kan de inte ens tanka
sig att vi ska fa behalla
fridagstillagget. Istal-
let vill de annu en gang
forodmjuka oss!
Vi vill ocksa paminna

om att bade den 36-
och 38-timmarsvecka,
som posten nu vill ur-
holka vardet av, och
det fridagstillagg, som
de vill ta bort, har till-
kommit som en kom-
pensation for vara be-

svarliga skiftgangar.

Ska vi acceptera detta?
Vi i terminalklubbsstyrelsen anser
inte det!

Infor de fortsatta forhandlingarna
den 12 juni uttalar vi darfor:

Nu far det vara NOG!
Fridagstillagget ska bibehallas i sin
nuvarande form!
Fragan ska losas NU och Posten ska
sluta upp med att forhala den!

Kdandet for avgangs-
vederlag f orgaves -
det blir inga pengar!
• I en artikel i Facktuellt
nr 5 pastod jag att Brevs
styrelse fattat beslut om att
avsatta 150 miljoner till
avgingsvederlag och and-
ra atgarder for att "forbatt-
ra aldersstrukturen". P.g.a
beloppets storlek skulle
fragan dras i koncemsty-
relsen innan det var helt
klart. Uppgiftema kom
fran en som jag trodde
sSker kalla inom SEKO,
men har visat sig vara fe-
laktiga. Posten Brevs sty-
relse har inte fattat nagot

beslut. Det verkar dessu-
tom som om vinden iteri-
gen har vant - man hanvi-
sar till snabbt forsamrade
resultat for Brev - si att det
darfor troligen inte heller
kommer nagot beslut den
narmaste tiden.

Eftersom det firms ett
stort intresse for sadana har
atgarder har SEKO kravt -
i Brevs samverkansgrupp -
att pengar ska avsattas.
Facktuellt aterkommer i
fragan!

/JA
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Terminalklubbens styrelse om
laget i projekt SYD den 2 juni
• 16 juni ska koncernstyrelsen
besluta om fortsattningen av projekt
SYD. Forprojekteringen ar i princip
avslutad. Posten avser att till Kon-
cernstyrelsen rekommendera att Arsta
byggs ut och verksamheten pa Klara
flyttas over. Klubben kommer i sam-
verkansgrupp 3 juni diskutera under-
laget for beslut i koncernstyrelsen.
Det ar dags att redovisa den fackliga
standpunkten om detta.

Haller kalkylen?
• Infor vart styrelsemote 28 maj har
vi fatt den kalkyl som ska presenteras
for samverkansgruppen 3 juni. Dar
ska kosmaden for flytten och vinsten
inga. Men andra viktiga komponenter
for vart stallningstagande ar:

• Flodet inom terminal fortfarande
inte redovisat i samofdningsgrupp. I
en sadan stor "fabrik" maste man sak-
ra att flodet fungerar. I skrivande
stund har Klubben fatt se resultatet,
och tror att detta kan halla.

• Ytan / Yttermatten bedomer klub-
ben racka till, speciellt som chefen for
Riksnatet har utlovat 18 maj att om
det blir problem, sa tillkommer kva-
dratmeter, genom att flytta delar av
Vardet och kontor till plan 4.

Formatenheter
• Layouten dvs hur maskiner, etc
grupperas ar nu ute bland personalen
i version 10. Vara deltagare fortfa-
rande inte riktigt nqjda. Men Bertil
Nilsson sager "Ingen tid for basta
losningen, men den ska vara tillrac-
kligt bra". Vem kan vara saker pa att
version 10 ar "tillrackligt bra" ?

• Flodet till ochfran terminal minst
lika viktigt som inom. Detta flode ar
hornstenen i beviset pa att man kan
hantera all post pa en terminal. "Da-
tasimulering" har enligt Posten gett
tillrackligt svar. SEKO bqjd att halla
med efter information, men fler tester
kommer.

Jatteterminal
• Arbetsmiljon kommer troligen nar
det galler Ijudniva och luft att vara
enligt gangse krav. Daremot sa har
Klara i dagslaget mer dagsljus att till-
ga, som ocksa ar viktigt forutom Iju-
set vid sjalva arbetsstallet. Toaletter,
omkladningsrum, pausrum etc kom-
mer troligen att fa en godkand los-
ning. Enplanslosning som motiv for
oversikt over produktionen tvekar
klubben infor, snarare sa att den val-
diga lokalen (100 x 200 m!) kan
motverka 2000-talets arbetsplats /
mindre enheter. Erfarenheterna av
jatteterminaler utomlands var daliga
redan pa 80-talet.

ingen taganslutning
• Brevtag 99 ar en nagot diffus kom-
ponent i byggandet av en storre termi-
nal. Taganslutning kommer att vara
vid Arsta partihallar okt - 99. Innan
dess transporters all post till Tomte-
boda for avgang. Vad detta betyder
for sluttider i sortering? Brevtag99
kan vara en nackdel for SYD. Spa-
ranslutning vid Klara en fordel ?
Lastning direkt fran Klara till spar 19
("ett hal i vaggen") en succe, nar det
galler marginal till sluttid.

Haller konceptet?
Klubben kan lika lite som Posten i

dagslaget bevisa om konceptet haller
eller ej, men bevisbordan ligger pa
Posten. Sammanfattningsvis anser
Klubben det vara for osakra kom-
ponenter for att stalla sig bakom
projektet! Men skulle ovanstaende
fragor fa en acceptabel losning, och
kalkylen haller, har klubben inga pro-
duktionstekniska skal for att motsatta
sig byggnation av SYD. Dock gor
tidspressen att delaktigheten for per-
sonalen minskar.

(Compensation
Klubben onskar att Posten kom-
penserar detta och "besvaren" runt
flytten, fbrslagsvis genom aterkop-
pling av rationaliseringsvinsten via
t ex en fond for strukturatgarder
alternativt arbetstidsforkortning.
Nagot annat som ar angelaget for
vara medlemmar, ar att tillsvidare-
anstalla arbetskamrater, som i ara-
tal varit tidsbegransat anstallda.
Detta kan vara brattom, da arbets-
marknaden verkar vanda, och vi
riskerar att tappa kompetens samt
cementera alderstrukturen !

Rationella skal?
Vi vill ocksa paminna om, att efter-
som vi inte har fatt nagon arbets-
tidsforkortning i senaste avtalen
och fridagstillagget riskerar att for-
svinna, ar stamningen sadan bland
medlemmarna, att inte ens ratio-
nella skal for SYD kanske beaktas.
Det maste vara ett slut pa forod-
mjukelsen av terminalarbetare!
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