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Flaggan i topp pi Tomteboda, trots problem med Navet-pro-
jektet. Las mer pi sid 3 och 1 Verksamhetsberattelsen! 

"Snabbare f loden och 
en intressant arbetsplats" 
Intervju med Peter Andersson - Sid 6 
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Pensionsnytt och annat 
Nytt ITP-avtal? 
Forhandlingama mellan SAF och PTK om 
ITP-avtalet ar inne i sitt slutskede. For
handlingama ar av intresse for oss, efter
som vi har ett hangavtal, ITP-P, som 
reglerar vSra tjanstepensioner. 
Idag innebar ITP-P for oss en tioprocen-

tig tjanstepension fr.o.m. 65 i r plus en 
kompletterande premiedel (ITPK-P) som 
utgir under fem kr och dar storleken pi 
beloppet avgOrs av hur de tv& procent som 
arbetsgivaren avsatter varje i r forrSntas. 

Syftet med omforhandlingama av ITP-
avtalet ar fr.a. att belt overgS till en premi-
ebaserad pension. Det innebar att den 
tioprocentiga garanterade pensionen er-
satts av att arbetsgivaren betalar en premi-
e som fonderas och dSr tillvaxten p i dessa 
pengar belt avgor tjinstepensionens stor-
lek. Detta ar ett lockande altemativ idag, 
nar vi vet att borskursema under de senas-
te 20-30 iren stigit i en brant kurva. 
Problemet ar bara att f i saker ocksi kan 

Utsikt frin Sth Klara mot soder.... 

rasa si snabbt utfor som aktiekurser. 
Frigan ir dirfor om en sidan sak som 
pensioner ska hanteras i dessa former. Nu 
ar tydligen partema beredda till det; oe-
nigheten i forhandlingama (som dragit ut 
p i tiden) galler fr.a. storleken pi den 
premie som ska avsattas. PTK vill, enligt 
uppgifter i SvD, ha 4 procent och SAF ar 
beredda att slappa till 3,5 procent. 
Fortsatming fdljer... 

Forsakringsforening 
Den minnesgode kanske erinrar sig att en 
sidan var p i tal nir vi viren 1986 fick 
valja var vi ville placera de 2 procent som 
arbetsgivaren avsatter till vir ITPK-P 
pension. Tanken i r att en egen pensions-
fbrening inom Posten skulle kunna sinka 
de omkostnader som knaprar p i pension-
spengama. 
Frigan lever: 
- Projektet drivs i olika etapper och i 

manadsskiftet mars/april raknar vi med 
att kunna ta stdll-
ning att ga vidare till 
en avslutningsfas, 
heter det i ett cirku-
lar frin SEKO:s 
koncemfack. 

Personalfonden 
Under nigra goda ir 
i borjan p i 90-talet 
bildade Posten en 
personalfond, t i l l 
vilken man avsatte 
en (liten) del av irets 
vinst. Sedan ledsna-
de de p i id6n och 
sedan nigra i r har 
inga nya pengar till-
fbrts fonden, som 
numera heter Vins-
tandelsstiftelsen Pos
tens Personalfond. 

Alia anstallda har 
andelar i fonden; 
andelar som man fir 
ta ut fdrst den dag 
man slutar i Posten. 
En heltidsanstalld 
som varit med frin 
borjan har idag an
delar till et wSrde av 
ca 5.500 kr (det ex-

akta beloppet redovisas varje i r p i april 
minads lonespecifikation). 
Nu vill Posten aweckla fonden och fora 

over pengama till nigonting som kallas 
"kompetensutvecklingsfbrsakring".Friga 
mig inte vad det innebar. 

Fackens huvudaltemativ ar att fonden 
ska besti, men under fbrutsattoing att 
Posten iterigen borjar avsatta pengar. Om 
det blir avveckling ar fackens uppfatming 
att det miste fbreligga en valfrihet mellan 
att satta in pengama i en kompetensfon^ 
eller valja andra altemativ, exempelvis 
utbetalning. Om nu det ar juridiskt moj-
ligt. 
Fortsatming fdljer. ^ 

Jan Ahman 

Avgangs-
vederlag? 
Posten Brev kommer att avsat
ta 75 miljoner till avgangsve-
derlag och andra "rationalise-
ringsatgarder" under varen 
1999. 

Terminal Stockholm har an-
sokt om ett antal miljoner ur 
potten. Pengama finns tillgang-
liga fr.o.m. den 1 april, men 
man har redan bdrjat tulla pa 
dem. Den som ar intresserad 
av avgangsvederlag bor darfor . 
redan nu anmala det till s in 
chef s a att man inte kommer 
for sent till bordet! 

Forutom till avgangsvederlag 
kan pengama ocksa anvandas 
till v iss Idnekompensation for 
den som gar ner i aitietstid. For 
heltidsarbetande som gar ned 
till 50% utgar Idnekompensa
tion med 3.000 kr/man och for 
den som gar den till 75% utgar 
1.500 kr/man. 

Avgangsvederlag etc ar ingen 
rattighet som regleras i avtal. 
Man ansoker om det och det ar 
arbetsgivaren som beslutar. 
Om du har fragor eller behdver 
hjalp kontakta din sektion! 
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Pa gang i Stockholm Syd... 
...och andra nyheter 

Stockholm syd 
Lagledartjanstema, som i Syd ska fa 
ett amiat innehall och kallas sorte-
ringschefer, ar ute for sokning. Obs! 
Ansokningen ar fri for alia. 

Det pagar ett intensivt arbete med 
utformningen av organisationen i Syd 
och fragor som ska behandlas ar bl.a.: 

• Hur stor ska grundbemanningen 
vara? 

• Hur stora ska lagen vara? 
• Inrattandet av "Pool"-lag (typ 

Klaras gamla servicegrupper) 
• Tjanstgoringstider och scheman 
• Fragan om ett s.k. egenplanering-

savtal ar ocksa pa tapeten 

Det ska ocksa bestammas vilken typ 
av ventilation vi ska ha, omblandande 
eller deplacerade (d.v.s. luften slapps 
in vid golvet). 

/AV 

Hem-PC f orsenad 
Posten fbrbereder ett hem-pc paket 
som kommer att erbjudas alia an
stallda. Preliminart sa blir det tre 
altemativ: ett "varstingpaket", ett 
medium samt en barbar maskin. Me-
ningen var att paketet skulle komma 
under forsta kvartalet men troligen 
blir det forsenat en manad. 
Priset kommer - med erfarenhet fran 

andra foretags erbjudanden t i l l sin 
personal - att ligga mellan 400 - 650 
kr/manad i bruttoloneavdrag. Poangen 
med hem-pc:n ar att kostnaden ar 
avdragsgill i deklarationen. Det inne
bar att den verkliga kostnaden - med 
vara snittloner -
blir drygt 30 pro-
cent lagre. 

Man bor ocksa 
kanna t i l l att sjuk-
lonen och pen-
sionspremierna 
paverkas negativt i 
det bar systemet. 
Den sjukpenning-
rundande inkoms-
ten och den pen-
sionsmedforande 
lonen sanks med 
sammabeloppsom 
bruttoavdraget. 

inlosen av 
Utbildnings-
Pc 
Tiden for inlosen 
av IBM-maskiner-
na narmar sig. Ty-
varr har det up-
pstatt problem med 
kostnaden. Posten 
har bokforings-
massigt valt en 
langre avskriv-
ningsperiod an 
brukligt for maski-
nema (fyra ar) vi l 

ket resulterar i att man nu - nar alia 
hyreskontrakt loper ut - har ett relativt 
hogt restvarde. Det vil l man radda 
genom att ta ut betydligt mer i inlo
sen, an de hundralappar som val de 
fiesta av oss raknat med. Posten pra-
tar om tusenlappar! 

Da kan de lika gama ta tillbaka sina 
maskiner och leka med dem pa HK! 

/jA 

Alltid senaste itytt pa 
Terminaiklubberts 

hemsldal 

...motArsta. Sth Sydkl.13.30 den 10 februari. Utsikt 
mot oster frin nuvarande byggnad. Gjutningen har 
borjat. 

Navet pa Tomteboda 
Alia tv cks vara overens om att Na
vet behovs: For Riksnatet, for 
Stockholm och lor Tomteboda. 

Men det finns ett stort problem, 
och det ar den verklighetsframman-
de kaikyl som gjordes fran borjan. 
Sagoberattaren var i fatten. Efter 
ett evigt putsande i i r man nu vid 
vags ande. Mer pengar maste t i l l , 
annars blir det inte acceptabelt. 
Projektet har annu en gang fatt en 
forlangd tidsfrist (enligt de urs-
prungltga planerna skulle man ha 
borjat bygga nu) for att fiirsoka 
hittaen iosning. 

Facktuellt aterkommer i fragan! 

/jA 



Term/na/FACKTUELLT 2/1999 Intervjut 

Intervju med Peter Andersson om BRMien 

"Snabbare f loden och 
en intressant arbetsplats" 
Sanningem minut narmar sig for ndsta stora maskininvestering inom Riksnatet, den sista 
Idnken i det maskinkoncept som introducerades 1996. Om tva veckor ska den forsta brevres-
ningsmaskinen provkoras pa riktigt, med dkta svensk brevresning, nerflugen till fabriken i 
Konstanz i sodra Tyskland. 

Jag trdffar Peter Andersson en onsdagsmorgon i februari for en diskussion om brevres-
ningsprojektet.... 

Hur gar det? 
- Bra! Vi har just avslutat utprovningen av 
fbrskiljningsdelen p i Arsta och jag tycker 
att vi har arbetat tram en Iosning som 
fiingerar i praktisk drift. Det Sterstir en 
del att gora med forskiljningen, till exem-
pel att losa en del ergonomiska problem. 
Den 21-22 februari tar vi med oss 35.000 
fbrsandelser och flyger ner till Tyskland 
for att testa brevresningsdelen. Om den 
fungerar som den ska si b6rjar montering-
en av Tomtebodas maskin i borjan p i 
mars. 

Om den inte fungerar... 
- D i fbrsenas installationen av Tomtebo
das maskin. 

Du sade att fdrskiljningsdelen, 
som ar den del som kraver mest 
personal, fungerat bra. Betyder 
det ocksa att kalkylerna for be-
manning och ekonomi haller? 
- Vad vi kan se si har lingt si verkar 
kalkylen for bemanning ha verklighet-
sanknytning. Vi bedomer att det behovs 
drygt 20 personer for att bemanna hela 
anlaggningen vid full drift, siffroma ar 
litet beroende p i vilka gQromil man rak
nar in. Man kan ocksi lagga till en del 
andra jobb, som inte direkt hor ihop med 
BRM:en, men som skulle kunna forbattra 
arbetsrotationen vid maskinen och effekti-
visera verksamheten i ovrigt. 

Till exempel? 
- De manuella storbrev som skiljs ut kan 
sorteras i nigra fack i ansluming till mas
kinen. Hur mycket ska vi bearbeta fladd-
ret, filmrullar, etc? Det ar frigor som vi 
kommer att l6sa i det fortsatta arbetet i 
projektet. 

Vilken kapacitet har maskinen? 

- Vi kan mata in ca 40.000 fbrsandelser 
per timma i anlaggningen. Av dessa gir 
ca 30.000 smi/C5 vidare till GSM:en, 2-
3.000 ar storbrev, varav det mesta gir till 
SSM, kanske 2.000 fladder och ungefSr 
1.000 klumpfbrsandelser. Resten ar manu
ella smi/C5. 

Hur mycket brevresning har vi 
egentligen pa Tomteboda? 
- Mellan 70 - 90.000 brev i rikstSmningen 
under ett "normaldygn". Dessutom till-
kommer 30 - 40.000 i regionaltOmningen. 
Det innebar att vi kan k6ra igenom riks-
tomningen p i ca 2,5 timmar och darefter 
borja med den regionala tomningen. Det 
gir naturligtvis ocksi att borja kOra den 
regionala tOm-
ningen tidigare, 
om det blir "luck-
or" i flsdet for 
rikstOmningen. 
- Sammantaget 
betyder det hir att 
vi kommer att f i 
ett battre tidsfdns-
ter for brevres-
ningen: det kom
mer att g i i t 
mindretid och den 
kommer att bli 
klar tidigare, vil
ket ger battre tids-
marginaler i natet. 

Det gir darfbr inte att gora en exakt be-
domning av hur mycket tid som kan spa-
ras in. Men resultaten f i ^ proven p i 
Arsta och det Siemens utlovar for brevres^ 
ningsdelen med tillhorande GSM, talar foi 
att det kommer att g i i t mindre tid, kans
ke t.o.m avsevart mindre med tid i brev-
resningen, jSmfort med idag. 

Och toppdagama? 
- Vi har ca 20 dagar per i r som antalet 
fbrsandelser i brevresningen overstiger 
100.000 p i Tomteboda. Vid sidana tillfSl-
len, och som en backup vid maskinp-
roblem, kommer vi att behilla en manuell 
brevresningbana i huset. 
- Under hela inkomingstiden kommer 

Ga at mindre 
tid.... 
- De s.k. kosmad-
sundersokningar-
na ger ingen klar 
bild av hur mycket 
tid som idag verk-
ligen anvands i 
brevresningen. 

Tidsplan for brevresnings-
anlaggningarna i Stockholm 
Tomteboda (en maskin) 
1/3-19/3 installation av BRM:en 

Intrimning med tysk personal 
Tysk test 
Provdrift under tysk ledning 
Provdrift under svensk ledning med 
iijalp av tyskar 
Stortest 
Overtagande i Riksnatet 
Projektet avslutas 

22/3 - 20/4 
20/4 
21/4-10/5 
10/5-15/7 

16/7 
19/7 
31/8 

Arsta (tvit maskiner) 
31/5-24/6 Instailatlon 
25/6 - 22/7 Intrimning med tysk personal 
22/7 Tysk test 
23/7 -16/8 Provdrift under tysk ledning 
16/8-14/10 Provdrift under svensk ledning 
15/10 
18/10 

Stortest 
Overtagande i Riksnatet 



/erm/na/FACKTUELLT 2/1999 Intervjun 

0^ 

Namn: Peter Andersson 
Aktuell som: Projektledare fOr den 
forsta brevresningsaniaggningen i 
Riksnatet. 
Ordinarie arbete: Lagledare natt p i 
Tomteboda Sm§. 
Fodd:1954 
Familj: Hustru och tvS s6ner, 6 och 
16 §r. 
Bor: I Idgenhet p i AsOgatan pS 
Soder. 
Utbildning: Gymnasium och fervalt-
ningssocionom. 
I Posten sedan: 1970 
Dessforinnan: Skolan - Posten var 
forsta jobbet. 
Andra intressen an Posten: 
Minga, bl.a. Friskis & Svettis, konst, 
ett hus lingt bort som ar under fOr-
saljning... 
Pa nattduksbordet just nu: Maj-
Gull Axelssons Aprilh&xan, Stephen 
King, senaste numret av PostmSn-
nens tidning... 

troligen samtliga manuella anlaggningar 
att finnas kvar. 

Hur paverkar maskinen det forar-
bete som idag utfors pa 
utdelnings- och kassakontoren? 
- Under 1999 kommer ingenting att foran-
dras i de kontrakt som firms med dessa. 
Darefter kan man tanka sig att vi tar in 
mer post i "obearbetat" skick och kor den 
i BRM:en. 

I anlaggningen ingar ocksa en ny 
GSM, Tomtebodas fjarde... 
- Ja, och det innebar att vi okar vir GSM-
kapacitet med 33 procent! Vilket innebSr 
en kraftig forstarkning vid stora sandning-
ar med ekonomibrev och kvallar med 
mycket uppsamlingspost. GSM:en kan ju 
koras dygnet runt om det fmns behov, 
oberoende av brevresningsdelen. 

Den manuella brevresningen ing
ar idag som en viktig del i arbets
rotationen. Hur blir det nar maski
nen installerats? Kommer en "elit-
trupp" att skota brevresningen i 

fortsattningen - eller far alia vara 
med? 
- Det ar Tba-Sm§ som "ager" maskinen, 
som det heter. Min uppfatming Sr att 
BRM:en inte ska bli en egen enhet; bide 
Smi och Storas personal ska arbeta vid 
den. Arbetet vid BRM:en ska ingi i den 
arbetsrotation som redan fmns, men med 
"mitta". Det krSvs ett tydligt ansvar for 
maskinen. 
- Vi for att det skulle vara bra att umyttja 
de befintliga lag/team som ar vana att 
samarbeta med varandra for att bygga upp 
"brevresningsgang". Exempelvis kan 
deltidare utgora grunden for den forsta 
bemanningen, med ett "inflode" frin 
andra grupper som tviskiftama; men det 
kommer att vara en tydlig ansvarsfordel-
ning. I det har fallet skulle det innebara att 
deltidsganget ansvarar for hela verksam
heten kring maskinen och andra ingir d i 
i deras grupp under aktuella timmar. Den 
andra kvallen kan natten ansvara for 
maskinen, med ett "inflode" av tviskifta-
re. 

Om fler an en liten grupp experter 

ska arbeta vid maskinen sa kravs 
det en bred utbildning... 
- Det kommer att bli en sirskild korkort-
sutbildning for arbete vid BRM:en. Vi 
konstruerar korkortet nu i mars och daref
ter startar utbildningama i april. Milet ar 
att hinna utbilda bortit 100 personer fram 
till och med den 31 augusti nir projektet 
avslutas och ansvaret for maskinen 6ver-
gir i "ordinarie" organisation. 
- Vi kommer ocksi att limna ifrin oss 
rekommendationer over rotationen, hur 
ofta man bor arbeta vid BRM:en for att 
hilla en god kvalitet i arbetet. 

Det finns manga uppfattningar 
och det cirkulerar redan olika ryk-
ten om hur arbetet ska ga till vid 
BRM:en - hur blir det med infor
mation ut till personalen! 
- Vi har hittills varit ca 15 som arbetat i 
projektet. Alia som anmilde sitt intresse i 
hostas ar med eller kommer att vara med. 
Under mars-april hiller vi information-
straffar med samtliga lag. D i blir det 
ocksi mojlighet att diskutera arbetsorga-
nisationen. 
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Till sist: Det fmns alltid en stor 
skepsis infor nya maskinprojekt. 
Vad tror du sjalv: Kommer det att 
fungera? 
- Ja! Vir milsittning i r att vi den sista 
augusti ska ha en fiingerande verksamhet 
vid den nya maskinen. Det tror jag vi 
lyckas med. Vi kommer att korta flodesti-
dema markbart och darigenom f i ut mer 
post i huvudtransporten och f i ett tidigare 
regionalpostflode. Jag tror ocksi att vi 
lyckas utforma en arbetsplats som det blir 
intressant att arbeta vid! Det ar i alia fall 
min fbrhoppning! 

Efter en timmes intervju skiljs vi at och 
rusar vidare, var och en till sitt: 
Jag till mina arsmdtesfdrberedelser, ett 

nytt nummer av Facktuellt ska ut, egna 
artiklar ska skrivas och andra tjatas 
fi-am, det ska redigeras och tryckas, och 
sa ar det ar brak bland lagledarna pa 
Stora... isarna har dntligen lagt sig, 
med litet sno ovanpa, men nar ska det 
bli tid for skidakning och vinterfis-
ke...dagarna blir visserligen langre nu, 
men dygnet har fortfarande bara 24 tim
mar. Kan man inte fa en timme till! 
Peter till sitt: om ett par veckor packer 

tyskarna upp maskinen, innan dess ska 
provkdrningen forberedas, genomfdras 
och utvdrderas, samtidigt som Syd byggs 
med allt vad det innebar och ISO-utbild-
ningen pagar och ajfdrsdagar ska ge-
nomlevas och annu en oversyn av Tom
tebodas organisation stotas och biotas. 
Kort sagt: det blir annu en intensiv 

var! 

Jan Ahman intervjuade 

Sa har fungerar det: 

Forskiljningen 
' Posldppnirjgen 
• Vid en forsta granskningsstation piockar man bort 

i j j f l l j l l t isom inte ska in i trumman. Oet kan vana blind-
l i i i i f& r sande l se r , fosa tidnirtgar, etc. 
• f5afefter g§r forsandelserna in i trumman. 
• FOrsandelser som ar tjockare an 6 mm separeras 
och g i r ut p i en sSrskiid kiumpbana, bana 1, och tas 
om hand, 
• Ovfiga fOrsandelser gar or trumman pa bana 2. 
• Storbreven skiijs ut och gar at sidan dar nagra reser 
och lidiagger storbreven. 
• Ca 50% av ftadderposten skiljs ut i ''Sugen" och 
resterande manuellt 
• och tas om hand 
Har slutar forskijjnmgsdeien, som Sr den det av an
laggningen som utprovats pA Arsta, Det som nu 
aterstar p i banan den huvuddelav fOrsandelserna 
som bestarav maskinvanJiga Sma/CS-fOrsandelser. 
Dessa gar vidare till 

Brevresningsdeten 
• Har rattvands och stSmplas fOrs^ndelserna. Ekono
mibrev kan skiljas ur liksom undertaxerade fbrsandel
ser. Nar detta ar kiart g i f forsandeiserrta. vidare fell 

Softer/ngscfeyen 
• som en vanlig Siemens (f .d, AEG) GSM, men 
med nagot fler staplar (92 IstSltet for 72). De extra 
stapiarna kan anvandas till attbi.a. sortera ut Postgi-
^ol 
• Till GSM:en hor on egen videokodning med 6 plat-
ser 

Hela anlaggningen kallas fOr BRM. Brevresntngs- och 
sorteringsdeien kallas for IRM, Integrerad Resnings-
och sorteringsMaskin. 
Forskilj ningsdelen tillverkas i Sverige, resten s Tys
kland (Siemens). 

Ungefarttg 
bemanning 
vid full drift 

2-3 

Summa: 
Ca 22 - 23 
per$. 

Och sa kommer det att se ut... 

J 
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Jag klarade det 
• Vad ar det jag har lyckats med? Jo, att 
sortera tv i lidormed "maskinpost" manu
ellt pk 20 minuter och med mindre an tvh 
fel. Vad innebar detta...? Vad bevisar 
detta...? Ja det kan man verkligen undra...! 
Av alia konstiga ideer som jag och mina 
arbetskamrater har utsatts for de senaste 
Sren, ar detta den mest idiotiska jag hittills 
upplevt. All produktionspersonal ph ter
minalema ska alltsi godkannas i detta 
manuella sorteringsprov for att anses 
"tilb-ackligt" kompetenta. Om detta ska 
vara nigon slags bevis p i kompetens si ar 
det lojevackande. 

Tre argument 
Tre argument som jag har fitt h6ra, ar 
anledningen till att vi ska gora detta prov 
ar: 

av detta. 
3. Det sista argumentet ar i all sin valme-
ning valdigt cyniskt. Jag har sjalv kontakt 
med folk som ar dyslektiker. Deras storsta 
problem, ar att dom i pressade situationer 
tappar fdrmigan att forma bokstaver och 
siffror p i ett begripligt sitt. (OBS! denna 
brist har absolut ingenting med intelligens 
att gora). Att utsatta en dyslektiker for den 
tidspress som provet innebar, tyder inte 
bara p i okurmighet, det underbliser dilig 
sjalvkansla, och leder sakert till minskad 
trivsel. Tank att inte duga, bara for att 
man inte klara av att sortera tv i lidor 
maskinpost p i 20 minuter. Man tvingar 
den enskilde att skylta med sitt handikapp, 
vilket for minga sikert kanns olustigt. 
Inte blir det roligare for dom nar anings-
losa medarbetare sjalvsakert pistir att; -
sorteringsprovet klara vilken "idiot" som 

i terininalkorkortet. Efter diskussioner 
med arbetskamrater p i min egen arbets
plats Arstaterminalen, har jag fdrsSkt ta 
reda p i vem som har godkant detta. Sva-
ren ar dock svavande. Lite pinsamt ar det 
nog, eftersom ingen riktigt vill ta p i sig 
"aran". Jag jobbar sjalv fackligt i Arsta-
sektionen, och kan bara sti ilia till mods, 
skrapa p i foten, skimmas, och generat 
hilla med om alia glipord som haglar 
over detta intelligensbefriande sortering
sprov". 

Eva Brattstrom 
Arsta 

Pa Terminalklubbens 
hemsida pa Internet 

finns aven aldre artiklar, 
bl.a. om 

utblidningsfragor! 

1. Det ska ligga som grund for nyckel-
tal, vid bemanningar i fi-amtiden p i 
Stockholmsterminalema, 
2. Man kan p i detta satt upptacka an
stallda, som behover glasogon av ena 
eller andra slaget, 
3. Man kan upptacka folk som ar 
dyslektiker, eller motsvarande nar det 
handlar om siffror. Samtliga dessa tre 
argument ar idiotiska. 

heist av. 

Packet godkant 
Det som kanns ilia for mig, ar att folk i 
mitt eget fackforbund suttit i nigon sam-
verkansgmpp och godkant, att detta ma
nuella sorteringsprov ska ingi som en del 

1. Det nyckeltal som grundar sig p i sorte-
nngsprovet, saknar fiillstandigt grund i 
verkligheten. Med undantag nar sorte-
ringsmaskinema gir sender, sorteras 
ingen sidan post manuellt. Olasliga post-
nummer, efersandningar, inga posmum-
mer alls, oformliga kuvert, sondertrasade 
tunna datablad, ar vad vi sorterar for 
hand, har i Arsta i alia fall. Jag kan inte 
tanka mig att det ser si annorlunda ut 
nigon annanstans. Dessutom hor det till 
undantaget att man fir sitta p i manuell 
sortering utan avbrott i 20 minuter i 
streck. Det ar urbunmingar, hamming av 
nya lidor, extra tjinst p i video, avlosning 
av maskiimiatare, och allman beman-
ningsbrist p i annat hill som bryter av. 

Nya glasogon 
2. Nya glasogon, hoppas jag att folk har 
si mycket eget ansvar, att dom ser till att 
upptacka sjalva nar dom behover, det ska 
inte Posten ansvara for. Vi ar trots allt 
myndiga, rostrattsberattigade samhall-
smedborgare, si varfor skulle vi inte klara 

Terminalklubbsstyrelsen svararl 
Terminalklubben deltog (mot slu-
tet, samverkan ar oftast litet sen 
har I Stockholm) med nagra leda-
moter I den grupp som arbetade 
fram terminalkorkortet. Vi var -
och §r - i grunden positiva till ter
minalkorkortet. Den framsta an
ledningen till detta 3r att korkortet 
ar kopplat till en utbildning; yrke-
sutbildningen har s o m bekant 
under flera ar gatt pa sparlaga 
inom terminalerna. 

Kritiska 
En av de punkter som vi var kritis
ka mot var det manuella sorte
ringsprovet. Vi ansag att normtal 
I sorteringen av det hjir slaget 
stridor mot andan i Arbetsmiljola-
gen ("Arbetsgivaren ska genom 
att anpassa arbetsforhallan-
den...ta hansyn till arbetstagares 
sarskilda forutsattn ingar forarbe^ 

tet"). Vi papekade ocksa -1 likhet 
med det Eva Brattstrom skriver -
att den typ av forsandelser som 
sorteringsprovet bygger pS fak-
tiskt inte langre existerar i den 
manuella sorteringen. 

Vi fick Inte gehor for dessa syn 
punkter men ans^g trots detta att 
vi kunde acceptera terminalkor-i 
kortet. 

Det innebar dock inte att vi ac-
cepterar de propter som horts 
fran arbetsgivarhall, att terminat-
kSrkortet skulle vara ett krav for 
att overhuvud taget fa arbeta vid 
exempelvis Stockholm Syd. S i d a 
na krav kan stailas till nyanstalld 
personal, men Inte riktas mot oss 
som redan ar anstallda i Posten. 

Arbetsutskottet 
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Ldne 

Ldnesattning av lagledare mm 
SEKO och ST har traffat en overenskom-
melse med Terminal Stockhohn om lone-
sattning av lagledare och vissa andra 
befatmingar. Uppgdrelsen galler fr.o.m. 
den 1 januari 1999. 

Nytiiltradande 
Den som inom ramen for sin anstalhiing 
som sorterare ska fungera i nigon av 
nedanstiende fiinktioner erhiller ett upp-
dragstillagg kopplat till dessa arbetsupp-
gifter. Uppdragstillagg betalas ut under en 
provotid (max 6 minader) och motsvarar 
mellanskillnaden mellan lonegolvet for 
respektive funktion och den egna lonen 
enligt tabellen. 
Lbnegolven raknas upp med 2,8 procent 
1999-06-01 och lika mycket 2000-08-01. 

Senast vid provotidens slut ska beslut ha 
fattats om uppdraget ska fortsatta eller 
inte. 

Om man efter provotiden ska fortsatta i 
samma flmktion erhiller man istallet 
grundldn enligt lonegolvet. Utover detta 
kan uppdragstillagg betalas ut genom 
- arbetsgivarbeslut eller genom 
- overenskommelse'mellan partema dar 
pengar tas ur lonerevisionspotten. 

For dem som ligger over lonegolvet hojs 
grundldnen i lonerevisionema 1999-06-01 
och 2000-08-01 med 200 kronor. 

Resterande hojning av lonen vid dessa 
tillfMllen utgir som ett individuellt upp
dragstillagg. 
Partema kan komma Overens om att en 

storre del av en eventuell hojning kan 
laggas p i grundlQnen istallet for som 
uppdragstillagg. 

Uppdragstillagg jamstalls med minadslon, 
vilket innebar att overtids- och semester-
tillagg beraknas p i hela lonen (gmndlon + 
uppdragsttillagg). 

Vikariat 
For den som ska vikariera p i arbetsupp-
gifter kopplade till visst lonegolv galler 
foljande: 

/. Sammanhdngande vikariat upp till en 
manad eller vid enstaka tillfdllen under 
en langre period: 

Vikariatstillagg utgir enligt denna formel: 

Lonegolv - nuvarande 
I6n 

22 

2. Tidsbegrdnsad ans-
tdllning eller vikariat 
en manad eller langre: 

Anstallningsavtal ska 
skrivas och minadslon 
betalas ut enligt lone
golvet. 

Frantradande 
1. Om den anstallde 
sjalv valjer att inte 
fortsatta uppdraget 
behiller man som lagst den Ion som mot
svarar gallande lonegolv. 
2. Om arbetsgivaren fattar beslut om att 
uppdraget ska upphora erhiller man iQn 
enligt gmndl6n (= lonegolvet plus det 
som damtOver lagts p i grundldnen). Upp-

Kategori Yrkes-
kod 

PAKS Lonegolv 

Bitr prod.chef D 210 18.700 

Lagledare F 210 17.600 

Flodesledare G 213 17.600 

PsI samordnare G 216 17.600 

Bitr. lagledare G 212 16.600 

Dirigent G 214 16.600 

Prod, konsult G 218 16.600 

dragstillagg tas bort eller omforhandlas 
med utgingspunkt i de nya arbetsuppgif-
tema. 
Det uppdragstillagg som avsatts i lonere-

vision itergir till partemas potter. 
Terminalklubbsstyrelsens AU 

Det sket sig med sondags-
upprakning och "paskdag"! 
Trots langvarig och heroisk kamp 
fick Terminalklubben kasta in hand-
duken och erkanna slaget forlorat. 
V i hade vackt tvist med Posten, da 
vi ansag att praxis skulle galla. Ove-
rordnad SEKO-niva trodde inte pa 
att havda praxis. Boka inte sport-
stugan pa paskdagen om du enligt 
arbetsschema har sondags-tjanst-
goring vecka 13 ! 

Dvs sondagstjanstgoring galler pa 
Paskdagen etc. Men praxis sedan 
lange har varit tjanstgoringsfritt 
dygn pa sondag/paskdag och frivillig 
overtid pa annandag etc. 
Posten kommer sakerligen vilja att 

den anstallde frivilligt skall byta 
tjanstgoring mellan sondag och m ^ -
dag, for att darigenom spara pa over-
tidsersattningen. Pa sondag utgar 
storhelgs-OB a' 63:10/tim. 

Om ingen byter eller tar ledigt 

kommer Posten ha ett stort antal 
anstallda pa plats under sondagen, 
och troligen litet eller ingen post t i l l 
dessa. Stackars nyckeltal! Vem vil l 
byta eller ta ledigt och missa 
storhelgs-OB?! Darmed blir det j u 
ocksa chans ti l l frivillig overtid en- ^ 
ligt avtal pa mandagen fran 00.00 . 
Postens vinst med att riva upp praxis 
skulle bli lika med noli (0)?! 

Sondagsupprakningen har varit bort-
tagen i avtalen sedan lange, men 
Postens PULS-system har fortsattatt 
ta hansyn t i l l detta = praxis. 
Sondagsupprakningens borttagande 

kommer enligt beslut att galla from 
1 jan 1999. Pa en del enheter har 
man borjat med nya listor i okt 1998, 
har skall Sektionema krava retroak-
tiv kompensation! 

Arbetsutskottet Terminalklubben 

V 
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FORENINGENKURSKAMRATERNA har varit vart 
namn fram till arsmotet 1995 da det fattades beslut om 
att gora en namniindring till FORENINGEN POST-
KAMRATERNA. Samtidigt togs beslut om stadgean-
dringar och namndndring av var tidning till POST-
KAMRATERNAS TIDNING. 

V A D A R D A F O R E N I N G E N P O S T K A M R A T E R N A ? 
Jo, det ar en mycket gammal och anrik forening for 
postanstallda och har under sina 63 ar haft olika namn. 
Den startade 1932 genom bildandet av "Forstepostiljoner-
nas vikarieklubb" for att 1962 namnandras t i l l Foreningen 
Kurskamratema. 
Malgruppema var de som 

genomgatt olika former av 
vidareutbildning - over-
postiljonskurs, utrikesex-
peditorskurs, kurs for in-
struktorer och arbetsledar-
kurs. 

Sarskih under 1960-talet 
anordnades stora och val-
besokta informations- och 
debattmoten. 
Posten har alltid sant sina 

framsta foretradare t i l l 
dessa moten - Nils Horjel, 
Ove Rainer och Bertil 
Zachrisson, och t i l l moten 
under senare tid har vi 
kunnat lyssna t i l l U l f 
Dahlsten, Borge Oster-
holm, Ralf Johansson, 
PEO Sandren, Bengt 

^ Kruth m.fl. 
Forbundsordfbrande och 
sektionsordforande och 
flera av de fackliga om-
budsmannen har alltid och 
valvilligtstalltupppavara 
moten och gett aktuell 
information och deltagit i 
vara debatter. 

POSTKAMRATERNA 
- Ett natverk 
- Med egen tidning 

STARTADE: 
Foreningen 1932 

Tidningen 
1961 

VERKSAMHET 

/ VEM FAR \ 
# VARA MED? 1 

Lokala natverk 
Arbetsplats-

reportage 
Seminarier 
• Moten 

TID-
NINGEN 

VARA MED? 
Anstallda i AB Posten 

som ar fackligt 
organiserade 

Dufir: 
• 7 nr/§r 
• Debattera och 

lasa om vad 
andra tycker 

• Aktuell info 

VAD KOSTAR DET ATT VARA MED? 
75:-/§r. Hor av dig till ditt Kontaktombud eller 

Foreningen Postkamratema, Box 418, 101 28 Stockholm 

V A D H A R V I D A K A M -
P A T F O R ? 
Som helhet har var forening engagerat sig i de fiesta 
postala verksamhetsfragor och gama lagt synpunkter pa 
fbrslag som framforts. 

Under lang tid kallades foreningen "de missnqjdas 
forening". 

V i tillvaratog och forde fram ett utbrett missnoje med 
verksledningens personalpolitik och sitt satt att behandla 
personalfragor. Andra orter utanfor Stockholm har ocksa 
haft egna underavdelningar (klubbar) inom foreningen, 
men tyvarr har vi endast en sadan kvar. Efter den oversyn 

som gjordes av foreningens verksamhetsformer och 
arsmotets beslut 1995, kommer vi alltsa att fortsatta var 
verksamhet. Sjalvklarthar Ibnefragor, tillaggsersattningar 
och andra anstallningsformaner varit hogt prioriterade. 

Utblidningsfragor for vara olika medlemsgrupper har 
aven statt pa vara dagordningar. 1974 - nar vidareutbild
ning belt saknades for exempelvis overpostiljonema -
arbetade foreningen hart for att aterskapa nagon form av 
utbildning. 
Resultatet blev inrattandet av s.k. ansvarsman (A-man). I den 
"Roda Parmen" som utgavs och som styrde hur dessa A-man 
skulle fungera, hur utbildningen skulle bedrivas, goromilsupp-

gifter m.m. ar i stort sett ko-
pior av fbreningens fdrslag 
och skrivningar. 

Det fmns visserligen inte 
numera nigra specifika ut-
bildningar for olika yrkes-
grupper, men vi kommer nu 
att i ett forsta steg vanda oss 
till de "sorterare" som fmns 
p i de nya sorteringstermina-
lema. 

Gnmdtanken ar att f i fram 
kontaktpersoner p i dessa ter
minaler - nigra har vi redan 
fitt. Avsikten ar att nar detta 
ar gjort, skall alia dessa kon
takter inbjudas till irliga kon-
ferenser for information, de-
batt och avstamningar av ak-
mella frigor. 

I tidningen kommer, utover 
facklig och postal informa
tion utrymme ges for rappor-
ter frin de olika terminalema, 
synpunkter p i aktuella prob
lem frin vira kontakter. F5-
reningsstyrelsen kommer 
ocksi att ika ut till vira kon
takter, deltaga i medlem-
svarvning och gora reportage 
i ord och bild. 

Idag kan man ha olika ar-
betsfbrhillanden, olika I6ner 
och bonussystem och arbet-
strivseln kan variera. Det kan 
vara vardefullt att f i gora 

jamfbrelser mellan terminalema. 
Vill Du kontakta nigon i foreningsstyrelsen, och for att f i mer 

information - ar Du valkommen att bora av Dig genom brev eller 
telefonsamtal. 

S T Y R E L S E N F O R F O R E N I N G E N P O S T K A M R A T E R N A 

Kontaktpersoner: 
Jan Alveback (ordf) tel. 646 87 32 
Bjom Nygren (sekr) tel. 741 22 72 
L-G Karlsson (kass6r) tel. 758 99 47 

VAD 
VILL VI? 

Verka for god 
utbildning 
Ge aktuell info 
PSverka vSra 
beslutsfattare 
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En ofornuftig varld 
En omvarldsanalys infor den nye postchefens ankomst 
D E N B R I T T I S K E INDUSTRI- O C H HAN-

D E L S M I N I S T E R N Peter Mandelson till-
kannagav den 7 december 1998 sina 
avsikter med det brittiska postverket, The 
Post Office. De forandringar som man 
tanker vidta Sr i stora drag desamma som 
genomfordeshososs 1994-95. Det brittis
ka Postverket omvandlas till ett statligt agt 
bolag med stor sjalvstandighet. En "regu
lator" kommer att f i ungefSr samma an
svar som den svenska Post- och telestyrel-
sen. Han ska - som det aUtid si vackert 
heter - skydda konsumentintressena och 
bevaka servicenivier, priser, glesbygds-
service och sakerstalla en - det liter si fmt 
p i engelska - "fair competition". Postens 
monopol p i fbrsandelser med porto lagre 

OeutsdiePost^fif > 

J-

R o y o IS A \ a i 

1 I 

Varlden ligger oppen. Deutsche Post och 
brittiska Royal Mail rustarsig infor kampen 
om marknadema. 

an 1£ avskaffas - samtidigt som skyldig-
heten att dela ut fbrsandelser over hela 
landet bestir. Normalbrevsportot behills -
men det blir tillitet med rabatter for stora 
sandningar. Allt liter med andra ord 
mycket bekant. 
Frin olika hill - aven inom den socialde-

mokratiska regeringen - hade det foresla-
gits att The Post Office dessutom, itmins-
tone till en del, skulle privatiseras. Det 
brittiska postfacket, CWU, sig darfor den 

ansvarige ministems beslut som en stor 
framging, i och med att bolaget blir kvar 
i statlig ago. 
Liknande forandringar har genomfbrts i 

flera andra stater inom och utom EU, 
exempelvis i Tyskland och Holland. Som 
jag tidigare har rapporterat om har i Fack
tuellt si tilliter EU:s direktiv fortfarande 
monopol och andra skyddsregler fbr att 
kunna uppratthilla en samhallsomfattande 
posttjanst i medlemslandema. Samtidigt 
ar EU:s milsattoing belt klar: en fiillstan-
dig liberalisering, om nu det ar det ratta 
ordet. Som framgir av Kommunikation-
sintemationalens rapport p i annan plats i 
detta nummer av Facktuellt, si arbetar den 
ansvarige EU-kommissioniren ocksi for 
att genomfbra dessa intentioner. 

"Den brittiska Postens marknader or 
under attack, inte bara fran kurirforetag, 
utan ocksa fran de tyska och holldndska 
postbolagen, som aggressivt tar sig in pa 
den brittiska marknaden", forklarade 
Mandelson nar han beskrev bakgrunden 
till sitt beslut. 
The Post Office chef, John Roberts, gick 

ett steg langre nar han i ett tal den 19 
januari i i r fbrutsig att "tre eller fyra" 
postfbretag kommer att dominera den 
europeiska marknaden och tillsammans 
med ytterligare en handfiill bolag bilda en 
"superleague" p i varldsmarknaden. Sam
tidigt kommenterade han The Post Offi
ce ' s kop veckan innan av Tysklands tredje 
storsta paketdistributor. - Denna affdr, 
sade han, ar ett tydligt bevis pa den brit
tiska postens beslutsamhet att bli medlem 
iden intenationella "superligan". 

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

D E R som illustrerar huvudtrenden i utvec-
klingen inom postbranschen de senaste tio 
iren: en i minga i r statligt reglerad och i 
statlig regi bedriven verksamhet utan 
sarskilda vinstintressen oppnas for de 
stora kapitalen. An si lange i de fiesta fall 
statligt agda, men likafullt stora kapital 
som sliss om marknader och profiter! Det 
ar ingen tillfallighet att de brittiska post-
chefema, oavsett om det ar ministem eller 
direktOren som talar, anvander ord som 

"fronten" och "attack"; det ar utan tvekan 
ett krig som pigir. 

P A SAMMA G A N G E N F O R U T S A T T -
N I N G for och ett resultat av denna process 
- eller krigforing; vilj det ord som passar 
bast! - bar den postala verksamhetei^ 
genomgitt en oerhSrt snabb teknisk 
utveckling. Proportionema har vints si att 
vi frin en overvagande manuell sortering 
p i terminalema inom nigra i r kommer att^ 
kora 70-80 procent av breven i maskiner. 
Och denna fbrandring har genomfbrts p i 
knappt ett decennium. Den svenska Pos
ten var tidigt ute, men nu ar snart de ovri-
ga tongivande landema ikapp. Aven p i 
detta omride! I Tyskland slutfor man nu 
vad de kallar fbr Brev 2000: 83 nya "hu-
vudterminaler" har byggts och utmstats 
med 670 GSM/FSM och 150 SSM! 

Det som iterstir av mekanisering inom 
brevsorteringen ar (nar brevresningsmas-
kinema snart ar p i plats) de fmstaltaing-
smaskiner som eventuellt kommer. 
Den stora manuella bantering som daref

ter iterstir ar naturligtvis brevbaringen. 
Dar kommer man inte si mycket langre 

Skall solen str^la mere klar... Ur Deutsche 
Posts arsberattelse. 

med maskiner och det ar darfdr som Aler-
felt nu har proklamerat det forsta steget 
mot entreprenader i brevbaringen. Han 
vill lagga ut 10 procent p i entreprenad 
eller franchising inom de narmaste 24 
minadema. Sedan betinget togs bort och 
gruppreklamsutdehiingen gjordes obliga-
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torisk har brevbarark&ren pressats till det 
yttersta. Man kan inte med nuvarande 
brevbSrare och inom nuvarande organisa
tion komma si mycket langre i den vagen. 

Den vagsom Wlhimlen bar... Ur Deutsche 
Posts arsberattelse. 

Darfbr planerar de att vrida ur de sista 
dropparna genom entreprena-
der/franchising - men framfor allt tanker 
de gora sigav med de idag ganska alders-
tigna brevbdrarna och istallet ta in nya 
yngre mdnniskor som orkar litet mer. Det 
ar belt enkelt Mac Donaldsstuket det 
handlar om. Si krassa ar de! Sedan kan de 
som uttalar sig i Nyhetsposten och ropar 
Hallelujah! tycka vad de vill! 

• • • 

M E K A N I S E R I N G E N AV B R E V S O R T E 
R I N G E N ar enligt min mening en i grun
den fbmuftig utveckling (det kan man 
daremot inte saga om entreprenadema!). 
Problemet ar bara att denna fornuftiga 
utveckling genomfbrs i ett ofdrnuftigt 
samhdlle. Nar man med datoremas och 
maskinemas hjalp forenklar och forbilli-
gar sorteringen, vart tar da vinsterna 
vdge«? Man kan tycka att vi nu borde ha 
battre rdd an tidigare att uppratthilla en 
bra och billig postservice for alia medbor-
gare i hela landet. Och den personal som 
utfbr jobbet borde f i battre I6ne- och 
anstalkiingsvillkor! Som bekant forhiller 
det sig precis tvartom. 

Medan vira realldner i basta fall ligger 
och stampar p i samma nivi sedan decen-
nier tillbaka (och ovriga villkor fdrsam-
rats) si erbjuder regeringen - utan att 
skammas - den nye postchefen en Ion p i 
minst tre miljoner om iret. Minns vilket 
ramaskri det blev nSr Dahlsten fick 

80.000 i minaden (= knappt en miljon om 
iret)! Man kan alltsi sSga att 2-3 miljoner 
av rationaliseringsvinstema de senaste 
iren gitt till att hqja VD:s Ion. Natur
ligtvis fbljer de ovriga chefslonema med 
uppit, si dar rirmer ytterligare ett antal 
miljoner ivag. Det vore ocksi intressant 
att summera de okade reklamkosmader, 
kosmader for fbrsSljeriet, och annan onyt-
tig verksamhet som blivit en foljd av 
avregleringspolitiken och bolagiseringen. 
Den storsta delen av de vinster som meka
niseringen och effektiviseringen och 
utslitaingen av personalen gett upphov till 
har emellertid antagligen hamnat hos den 
kategori av stora kunder som tjanat p i 
portoomlaggningama de senaste iren. 
Eller rattare sagt: hos kapitalagama i 
dessa bolag! 

• •• 
I D E FORSTA INTERVJUERNA betonade 
den nye postchefen den svenska Postens 
intemationella roll. Tillsammans med de 
ovriga nordiska postbolagen ska vi ta upp 
kampen om marknadema. Han anvande 
inte riktigt de orden, men det var andeme-
ningen i det han sade. 
Det ar ett stilriktigt uttalande. Nu oppnas 

marknadema si nu galler det att hanga 
med! 
Eller? 

Vi har ett av varldens basta postfbretag. 
Fi lander har en lika val fimgerande post-
service som den vi bar i Sverige. Det ska 
vi vara stolta over och sli vakt om. Vi vill 
alia gOra ett bra jobb och det gjorde vi 
redan innan alia kvalitetskurser och mark-
nadsfbringsjippon och avregleringar och 
entreprenader och armat skit ens var pi-
tankta! 
Magnus Ronstrom skojade i forra numret 
av Facktuellt om Tmstor som ny agare till 
Posten, nu nar vi blivit bolag och aktieraa 
si sminingom slipps ut p i marknaden. Si 
kan det g i - men det ar troligare att 
Deutsche Post om tio i r ager Posten AB. 
Kanske sitter d i naringsministem och 
SEKO:s koncemfack och andra "intema-
tionalister" och glads i t att det tyskigda 
dotterbolaget Svenska Posten AB i alia 
fall i sin tur kopt p i sig nigra smi dotter-
bolag i de baltiska landema. Mig roar det 
i alia fall inte! Lit tyskama och polacker-
na och baltema sketa sin postservice - si 
skoter vi vir! 

De som tycker om att salja hilar och 
papper och dataprogram fir gima fortsat
ta med det - bor fortsatta - si att vi har rid 
att kopa hem litet goda franska viner - och 
varfor inte nigra tyska sorteringsmaskiner 
ocksi! 
Men gmndlaggande samhallsservice ska 
inte goras till en handelsvara! 

Jan Ahman 

Lars Hillersberg: Det var Vilhelm Moberg-jubileum - De nya utvandrarna. 
Vinn en bok med manga bilder av Hillersberg: se annan plats i denna tidning. 
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Stoppa huggsexan! 
men hur? 

• Vet du vad hoUandska Posten har for 
beteckning i dag? Posten Nederland? 
Dutch Post? Eller nigot dylikt? Fel -
TPG, vilket ska iSsas som TNT Post 
Group. HollSndska Posten med sin enor-
ma kassakista kopte det globala 'distribu-
tionsfdretaget' TNT. Varfor namner jag 
hollandska Posten, vad har den for bety-
delse for oss anstallda i Posten Sverige 
AB? Har vi inte nog med egna problem? 
Flytten till Arsta, eller den till Arlanda, 
for att nam-
na tvS exem
pel. Delpri-
vatiseringen 
av brevba
ringen som 
Brevledning-
en vill ge
tt 0 m f 6 r a 
som ett an
nat dagsak-
tuellt. 

I klartext - alia ser i t vilket hill vi rOr oss 
it! . 

Ankdammen visar vagen 
Milet i r enkelt uttryckt: man vill slippa in 
privat kapital som 'modemiserar' brans-
chema. FSrindringen inom kommunika-
tionsbrSnschen bar i stort drivits fram utan 
statlig/politisk reglering och piverkan. 
Naringsministrar e dyl. hade ingen klar 
forestallning om vilken tillvaxtspotential 

marknaden har tjanat som experimentfMlt 
for de krafter som i huvudsak sliss for 
avregleringen inom andra delar av kom-
munikationsbranschen. Det gir inte att 
hiva in lika mycket vinst inom post
branschen som inom tele- eller elektronik-
branschen. Rationaliseringspotentialen 
inom Posten har dock i flera i r lockat 
tilbackligt minga kapitalister av olik,'^ 
slag. Den som ville kimde redan fbr flera 
i r sedan lasa om detta i Svenska affirstid-

ningar. 

Kul med 
akt ie r , 
nar kapi-
talismen 
k ryper 
narma-
re? 
Kostnader 
ska bort, det 
ska skaras 
ned dar det 
gir och dar 
det ger ef-
fekt. Inom 
Brev ar den 
totala lone-
kostoaden en 
vasentlig del 
av utgiftema, visst ar det begripligt att 
chefema vill satter kniven i dessa. Ett 
bolags overordnade mil i r att garantera 
agaren vinst och Asbrink ar lika glupsk 
som andra agare. Tillsvidare foreligger 
statliga mi l om rikstackning och servicek-
rav. Men politik ar att vilja och forand
ringar inom politikens omride ar sallan 
pletsliga och tvara. Antalet andringama i 
Postlagen under senare ir tyder p i att det 
fmns en klar politisk vilja till 'fbrandring' 
inom sektom Post och kommunikationer. 

Ankdammen visar vagen... 
...eller atminstone gassen. Vintrosa 1 N§rke 1934. Bild: Marten Sjbbeck (1886 -1976). 
Marten Sjobeck var en av vSra framsta markhistoriker, men ocksa en bra forfattare och skicklig 
fotograf Pa SJ:s uppdrag gav han ut en serie "landskapliga orienteringar", som han kaliade dem. 
Dessa bocker - en per landskap - ar an idag bland de basta guider man kan ta med sig pa resan 
genom Sverige. Finns pa biblioteken och antikvariaten. Riksantikvarieambetet har nyligen gett ut 
ett ett urval av han fina landskapsbilder, med nyskriven intressant text av Leif Gren. 

S v e n s k ; ^ 
Postens fbr
andring har 
p i v e r k a t 
andra euro
peiska Post-
chefer och -
ministrar. 
FOrandring-
en i Holland, 
Danmark 
och Storbri-
tannien hil
ler p i att 
overtraffa 
utvecklingen 
i Norden^ 
Med stod a\"̂  
kapital som 
ar mingdub-
belt storre 
avgors dei]^. 

branschen kommunikation stod infbr. 
Marknadskraftema som slapptes loss 
dansade ivag i eget tempo. Vad blev resul
tatet? Vilken postanstalld har den over-
blick eller insikt for att kunna uttala sig 
om vad som hande inom den globala 
telebranschen? Men minns ni vad en 
Svensk industriminister fdreslog (under 
Pahnes tid): man skulle bygga ett Stilverk 
- 90 i Lulei. Hur strategisk var det beslu-
tet? 

Avregleringen av den Svenska Post-

m a t c h e n i 
Nastan dag-
ligen kan vi 
nu lasa om 
uppkop av 
paket eller 
expressfbre-

tag inom eller utanfor Europa. Vem kan 
bedoma resultatet av deima koprush? 
Kampen om postmarknaden i Europa lar 
avgSras under de narmaste tvi iren? Klart 
att det piverkar oss svenska postisar. 

Ska vi vaccinera oss? 
Globaliseringen/intemationaliseringen 
hiller med andra ord p i att drabba oss for 
fiiUt! Ty Brevs ledning agerar mot bak-
grund av alia de konkurrenter som fmns i 
Sverige och i Europa/USA. Finns det ett 
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skydd mot 'vSr' del av globaliseringsho-
tet? Kan vi mobilisera motstind? Kan vi 
rakna med att vinna opinionen? Sakerli
gen kan vi anstallda rakna med sympati 
frin nigon stackars - di formodligen innu 
mera - overkord privatkund och medbor-
gare. Men hur mycket vager de stodet, nar 
storkundema som tjanar grova pengar 
tack vare avregleringen och okad konkur-
rens, koper opinionsstod i media. Vem har 
den stora megafonen nSr det galler att 
piverka opinionen? 

r 2 >TPc 
T N T P O S T G R O E P 

Kan vi rakna med st6d frin postfacken i 
andra lander? Det uppriktiga svaret ar nej 
- postfacken i Europa ar tillbakatrangda i 
defensiva positioner (se artikel p i aiman 
plats!). Hade tyska IG Metall protesterat 
om BMW kopt SAAB? Skulle Deutsche 
Post AG vilja kopa Posten AB inte tror 
jag att tyska facket skulle protestera. 

Ett brev betyder sa mycket? 
Om man nu ska forsoka knyta ihop sacken 
- vad fan kan vi gora i t simationen? Ar 
det si ilia stallt att vi bara har att valja 
mellan att bli overkorda eller amputerade 
fore styckning? Har facket kvar mojlighe-
ter att havda positioner och stalla krav? 
Och vad ar i si fall realistisk att genom-
fdra? Eller ar det battre att skriva brev till 
chefen fbr Tyska Posten AB och be ho-
nom hilla fmgrama borta? Hjalper det om 
vi ordna med en demonstration utanfor 
hollandska ambassaden? 

Samverka anda - ar du inte 
klok? 
Det jag tror pi , i r tv i strategier. Fbr det 
forsta si miste vi (och andra fack) bygga 
upp och verka for ett fordjupat och for-
nyat satt att samverka internationellt. 
Facket miste agera mera globak, samver
ka intemationelk eftersom kapita-
let/marknaden ar global. Att lisa in sig i 
en falurod stugidyll hjalper oss inte ur 
knipan. Men mer om det en annan ging. 

For det andra betyder det att vi miste 
fortsatta med det svira, mOdosamma och 
vanliga slitet: att piverka vir ledning si 
att de forstir att vi behovs om de och 
for att (och darmed firman och darmed 
aven vi jobbare) ska kunna ha en framtid. 
Vilket ocksi betyder att vi miste forsti 
hur intakter och kosmader hanger ihop 

inom fdretaget. Vilket dock t ex inte 
betyder att vi tycker att Posten inte ska ha 
en aktiv marknadsavdelning eller kdra 
reklamkampanjer som marks och sakerli
gen ar dyra! Vilket inte heller betyder att 
vi anstallda bara ska ta stryk och t ex inte 
stalla krav p i vettiga arbetstidsforkort-
ningar! Framtiden klarar vi bara genom att 
bide vara offensiva: de kan vara smartare 
produktion, attraktiva produkter och battre 
kvalite, de miste iven ske genom sats-
ningar p i personal (mer ansvar, utbild
ning, beloning, battre villkor). 

Sa har i f orbigaende 
For att itergi till vir ledning. Hur smart i r 
d i tanken p i arbetstidsfbrlingning, ja -
ratt uppfattat - iorlangning som presente-
ras i olika delar av landet. Hur kan led-
ningen - samtidigt som man ar medveten 
om problemet med vir ildersstruktur - p i 
allvar tro att en forlangning av arbetstiden 
fbr minga av oss kommer att leda till 
lagre kostnader och/eller en billigare 
produktion. Har man tankt till eller raknat 
pi det? Finns det en personalekonomisk 
kalkyl som stoder ledningens antagande? 
Eller ar det bara ett reflexartat beteende 
utlard p i nigon handelshogskola? 

Fran kiarhet till klarhet? 
Posten har nu iterigen fitt en kompetens-
fdrstarkning genom extemrekrytering. Har 
man som vi inom Foretagsridet kunnat 
fblja nigra nya chefer si ar vir bedom-
ning klar. Mycket av det de gdr gOrs mera 
professionellt. Samtidigt lyser hSgkapita-
listiska drag igenom p i ett belt annat satt. 
Om detta kan man som ansvarig facklig 
motpart ha vilka privata uppfattaingar 
som heist. Den avgorande frigan ar om vi 
nojer med ett avstindstagande - vi gillar 
inte vad de hiller p i med! Det ar ideolo-
gisk belt fel av dem! - eller om vi ska 
fortsatta med att stalla vira krav. Och 
fundera p i vilka vi ska stalla! 

PO Brandeker 

P-0 Bran
deker ar 
kassor i 
Terminal-
klubben 
och ordfo-
rande i 

^ SEKO:s 
foretagsrad 
inom Riks
natet 

Deklarations-
avdraget for 
A-kassan 1998 
Anvantds vid deklarationen 
1999 

Jan - juni - 72 kr/man 
Juli - dec - 1 0 0 kr/man 
Summa - 1.032 kr/man 

Aktuella rantor: 
Fr.o.m. 1999-01-01 

Nordbanken 

Medlemslan 7,45% 
Bilkredit 6,45% 
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Uttalande fran SEKO:s foretagsrad inom Utdelmng: 

"Smygprivatisering av Posten" 
Under ett anforande for serviceom-
radescheferna och utdelningsche-
ferna inom Brev tecknade brevche-
fen Bo Alerfeldt en vision dar 10 
procent av var verksamhet (Utdel
nings) inom 24 manader bestod av 
franchise/entrepenadlosningar. 
Foretagsradet for S E K O Utdelning 
gor med anledning av detta foljande 
uttalande: 

Brevchefens utspel om franchi
se/entrepenadlosningar har inte foregitts 
av nigot beslut i Brevs styrelse eller 
behandlats i Brevsam. Vi ar darfbr besvik-
na inte bara p i den formodade inrikming-
en, utan aven p i brevchefens satt att driva 
frigor utan att kontakter med de fackliga 
organisationema tagits forst. 

I virt nyss tecknade inflytandeavtal i r vi 
overens om att alia strategiska frigor av 
vikt skall diskuteras redan p i idestadiet. 
Vi kan bara konstatera att si inte har skett 
i detta fall. 
Bilden som visades upp iimeholl till och 

med kvantifierade milsittningar i omfatt-
ning och tid. Vi kommer darfor att ta upp 
detta hanteringssatt till behandling i Brev
sam den 24/2. 

Tydligt vagval 
Vidare anser vi att frigan om franchi
se/entrepenadlosningar ar en mycket 
tydlig agarfriga. Att p i detta sitt smygpri-
vatisera Posten ar en friga vi i r tveksam-
ma till om det fmns uttalat agarstod fbr. 

Utspelet kommer dessutom vid en mycket 
olamplig tidpunkt. All energi de narmaste 
24 minadema behover istallet laggas p i 
att hitta en samlad logistiklosning som 
serviceomridena bor ansvara for. 

Foretagsridet upplever att vi nu stir 
infbr ett mycket tydligt vagval. Det ena ar 
en renodlad brevutdebiingsorganisation 
med utarmat arbetsirmehill och samre 
arbetsmiljo. Enkla arbetsuppgifter som 
utfors av lagstbjudande. Ett ligkvalitet-
sposten med svagare och svagare vam-
marke. En utveckling bort frin det som 
beskrivs i 2000-talets arbetsplats. 

Det andra altemativet i r en samlad logis-

tiklQsning fdrkundemamed arbetsuppgif
ter fbr oss frin morgon till kvall. Ett alter-
nativ dar de som moter kundema ocksi ar 
de som utvecklar affarema. Ett varierat 
arbetsmnehill med goda utvecklingsmoj-
ligheter for de anstallda. En vision som de 
anstallda kan kanna delaktighet i . 

varldsklass 
FOr att delta i den n6dvandiga fbrSnd-
ringsprocess Posten stir infor miste de 
anstallda mycket tydligt kanna att de ar en 
naturlig del av foretaget. Brevchefens 

utspel riskerar att mycket snabbt fbrstera 
den fbrandringsvilja vi under ett antal i r 
byggt upp. De anstallda har bidragit till 
fantastiska produktivitetsforbattringar 
mom Brev de senaste iren. 

Vi har bevisat att vi hiller varldsklass i 
alia avseenden inom vir verksamhet. 
Rasera inte detta genom dylika utspel. 

Foretagsradet for Brev Utdelning ^ 

Kommissionar hotar 
posttjansterna i Europa 
Det ar ingen hemlighet att den E U -
kommissionar som ar ansvarig for 
posttjansterna, Martin Bange-
mann, trots att han tidigare forsak-
rat det motsatta, ar fast besluten 
att sa snart som mojiigt genom-
fora en total liberalisering pa pos-
tomradet. Han vill drastiskt redu-
cera pris- och viktgranserna for 
det reserverade omradet (f n 350 
gram eller 5 ggr normalportot) och 
sedan genomfora en full liberalise
ring fran ar 2005. 

En delegation fran Kommunika-
tionsinternationalen (Kl) traffade 
Bangemann vid tva tillfallen: i ok-
tober och november. Enligt EU:s 
postdirektiv som antogs i fjol skall 
EU genomfora en grundlig revi
sion av den nuvarande situationen 
innan man fattar nagra beslut om 
ytterligare liberalisering. 

Rapporten med slutledningarna 
fran dessa granskningar har fort
farande inte kommit. 

Under motet med Bangemann 
visade han sin vanliga irritation 
over att behova diskutera de har 
fragorna med fackets representan-
ter och gjorde det klart att han 
anser att samhallsomfattande ser
vice kan tillhandahallas aven pa en ' 
fri marknad. Han anser inte att det 
arnodvandigtmed nagra garantier 
om samhallsomfattande service 
utan att regeringarna individuellt 
skall kunna infora nagon form av 
subventionering fbr sadana tjans-
ter som de anser nodvandiga. 
Trots att han insisterar, visar de 
senaste pressrapporterna dock att 
han forlorat hoppet om att lagga 
fram nagra konkreta forslag fore 
arsskiftet (98-99). 

Kommissionen har utfort grans
kningar pa foljande omraden: 

• Liberalisering av direktreklam 
• Pris- och viktgranser 
• Gransoverskridande post 
• Liberalisering av tomning, sorte
ring och transport 
• Finansiering av samhallsomfat

t a n d e service 

Kl kommer fortsattningsvis att 
krava garantierforsamhallsomfat-
tande service, enhetliga priser och 
skydd for miljon. 

(Kommunifotionsinternationalens 
nytietsbrev 12/1998) 
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SEKO Klubb Terminaler Stockholm 

VERKSAMHETSBERATTELSE 1998 
INLEDNING 
1998 har i mycket stor utstrackning handlat om flyttaingen av 
Klaras verksamhet till en utbyggd Arstaterminal, samt en 
eventuell etablering av en stor sorteringsterminal vid Arlanda. 
I samband med detta har det ocksi lagts ned stor kraft p i 
utformningen av ett omlastningsnav p i Tomteboda. Detta 
arbete har tart hirt p i de begransade fackliga resursema och 
minga av de fackligt fortroendevalda har upplevt en frustra
tion over att inte riktigt ha rackt till for att klara av det "nor-
mala" fackliga arbetet p i det satt man skulle vilja. 
Posten har inte heller varit forskonad frin samhallstrenden 

att luckra upp arbetsratten och anstalkiingsvillkor. Det har 
talats mycket om "flexibilitet", men d i menar man att det bara 
ar den anstallde som ska vara flexibel. Nigra exempel p i 
fbrsamring av anstalkiingsvillkoren som Termmal Stockhohn 
genomfdrt ar andring av praxis angiende tjanstgoring p i 
helgdag som infaller p i sondag, treminutersuppraknmgen av 
tid p i sondag samt inforande av rast p i vissa tider dar det 
tidigare har vark mikidsuppehill. 
Attackeraa lar inte vara slut i och med detta, si det galler att 

kite tappa sugen och istallet kampa vidare. 

STYRELSENS SAMMANSATTNING 

ocksi samtliga ersittare samt HSO och studieansvarig kallats. 
Mariaime Ringman/ePP har adjungerats till styrelsen fr.o.m. 

maj i egenskap av ordforande i den nystartade sektionen p i 
ePP. 
Linda Jansson avgick ur styrelsen vid halvirsskiflet. Janne 

Gebring har darefter adjungerats till styrelsen i egenskap av 
ordforande i sektion Arsta. 

STYRELSENS ARBETSFORDELNING 
Arbetsutskott. Anders Viksten, PO Brandeker, Jan Ahman 
och Micke Tall har utgjort styrelsens arbetsutskott. Dessutom 
har en femte styrelseledamot kigitt i AU, enligt ett rullande 
schema. 
Studieansvarig. Owe Olausson har varit smdieansvarig och 
har i den egenskapen adjungerats till styrelsemotena. 
Informationsansvarig. Jan Ahman 
Ungdomsansvarig. Lindsi Jansson 
Jdmstdlldhet: Magnus Ronstrom 
Budgetfragor - Posten: Micke Tall 
Fackligt-politiskt: PO Brandeker 
Arbetsmiljdansvarig: Lasse Lovlie 
IT-ansvarig: Anders Bergstrom 

Ordforande Anders Viksten 

Kassdr P-0 Brandeker 

Sekreterare Jan Ahman 

Vice ordf Micke Tall 

Vice sekr Gimnar Howdmg 

Ledamot Lkida Jansson 

_ tf _ Ulf Ericsson 

ti Erhan Gomuc 

ft Monika Lmdberg 

^ ft ^ Guy Boden 

Carlos Caviedes 

; Ersattare Anders Bergstrom 

_ ti _ Magnus Ronstrom 

_ ft _ Bengt Dahlby 

Ben Ekstrom 

Till styrelsesammantradena har forutom ordmarie ledamoter 

REVISORER 
Ordmarie revisorer har varit Lennart Johansson och Orjan 
Skog, med Raphael Bonneau som ersattare. 

VALBEREDNING 
Mkoslav Jelic, sammankallande, Inge Sved, Peter Hilknan, 
Janis Rubulis, Jaime Hoglin, Goran Borgqvist, Ann Christine 
Pilsson. 

TEA- OCH KLARA-UTSKOTTEN 
Ulf Ericsson har varit ansvarig for Klarautskottet och Jan 
Ahman for Tba-utskottet. 
Utskotten, som bestir av ledamfiter frin sektionema inom 

respektive terminal, har sammantratt regelbundet. I utskotten 
samordnas arbetet i de frigor som i r gemensamma for respek
tive terminal. Fr.o.m hosttermmen har Arstasektionen deltagk 
vid Klarasektionens moten. 

REPRESENTATION INOM SEKO 

SEKO post Stockholm representantskapet 
Ordinarie: Anders Viksten, P O Brandeker, Jan Ahman, Lars 
Lovlie, Leif Ljungkvist, Ulf Ericsson, Lkida Jansson, Gerardo 
Berrios, Anders Bergstrom, Ake Anevad, Bertil Carlsson. 
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Ersdttare: 
Hans Rosen, Gunnar Howding, Bengt Dahlby, Ben Ekstrom, 
Micke Tall, Ylva Dahhnan, samt ytterligare 33 ersattare! 

SEKO:s forbundsmote 25 - 27 maj 
Forbundsmotesombud: Anders Viksten och Linda Jansson. 

Yrkeskonferens Riksnatet 
Anders Viksten, PO Brandeker, Jan Ahman. Micke Tall 
adjungerad. 

Fdrhandlingsgrupp Riksnatet 

PO Brandeker 

OVRIG REPRESENTATION 

Samverkansgruppen 
Anders Viksten, Micke Tall, Lars Lovlie. 
LO-distriktets representantskap 
Ordinarie: Owe Olausson 
Ersattare: Barbro Soderberg 

LO-distriktets Agenda 21 
Owe Olausson 

ABF Stockholms representantskap 
Ersattare: Hikan Hillerstrom , 

MOTESVERKSAMHET 
Tre medlemsmoten har hillits under iret. 
Arsmotet genomfdrdes den 21 februari med ca 70 medlem-

mar narvarande. 
Virens medlemsmote hells den 25 april. I det vackra virvad-

ret hade endast ca 30 medlemmar horsammat kallelsen. Lone-
revisionen och Sth Sydprojektet diskuterades. 
Hastens medlemsmote hoUs den 17 oktober p i Mosebacke. 

Metet samlade 160 medlemmar, vilket ar rekord for klubben. 
Vid motet valdes valberedning. Rapporter lamnades om Syd-
och Arlandaprojektet. 
Styrelsen har under verksamhetsiret genomfort 14 protokoll-

fbrda sammantraden. 
En endagskonferens om Brevnatet fas 3, avtalsrorelsen samt 

postpolitiken genomfordes den 13 maj. Styrelsen och det 
skyddsombud i respektive sektion som ingir i de lokala sam-
verkansgruppema deltog. 

En halvdags informationstraff om pensioner genomfordes 
den 4 december. Styrelsen och fortroendevalda frin sektioner-
na deltog. 

MEDLEMSUTVECKLINGEN 
Klubben hade vid borjan av iret 2.127 medlemmar och vid ut-
gingen av verksamhetsiret 2002. 

Sektion Ordforande 

Arsta Janne Gebring 

Klara-F Magnus Ronstrom 

Klara-Uppsamling Ulf Ericsson 

Klara Ess-Transportor Micke Tall 

Vdrdet Bengt Dahlby 

Biltransporten Gunnar Howding 

Tba-F Anders Bergstrom 

Tba-K Guy Bod6n 

Tba-S Monika Lindberg 

Tba-Tdby Carlos Caviedes 

Tba-U Erhan Gomuc 

Teknik&Service Ben Ekstrom 

ePP Marianne Ringman 

STUDIE VERKSAMHETEN 

SEKTIONERNA 
Inom klubben fmns tretton sektioner: 

Studier ar ett omride dar det kan handa mycket frin i r till i r 
medan man frin alia hill i samhallet talar om hur viktigt det ar 
med studier. Men hur ser verkligheten ut? 

Under 1997 verkade det som medlemsutbildningama skulle ta 
ny fart. Ett skal till detta var det okade intresset for framfdrallt 
datautbildningar, som dels kommer frin att minga har skaffat 
sig "postdatorer", men aven beskedet om det s.k. IT-k5rkortet 
som i och for sig ar positivt eftersom det innebar en okad 
kompetens for de anstallda. 

Det anordnades 3 cirklar under hosten -97 och meningen var 
att det skulle genomforas 5 cirklar under viren -98. Tanken 
var att personalen skulle kunna ta ledigt med ekonomisk 
ersatming frin CSN for forlorad arbetsfdrtjanst. Darfor kom 
det som ett dripslag att CSN inte beviljade nigot stod for v inu^ , 
fackliga studier. 

De bokade tidema kunde delvis anvandas for utbildning av de 
fortroendevalda till 2 kormtbildningar. Pi olika satt har vi 
pitalat den felaktiga be-slutet hos bide politiker och myndig-
heter utan att det har hint nigot, men vi fortsitter att piverka, 
men det i r osakert om vi lyckas, delvis darfbr att det fmns 
sparkrav overallt och aven p i CSN. 
Under denna rubrik skall vi passa p i att ge en eloge till data-
fbreningen som fick iging en utbildningsomging p i Tomte
boda som var oppen for alia intresserade. 

Har fmns ocksi utrymme for en del sjalvkritik, namligen att 
studiema inte fitt den prioritering i det fackliga arbetet som 
det borde ha, men det ar ingen ursakt utan ett konstaterande 
av fakta. Har kanske det kan fungera battre med ett annat 
upplagg av verksamheten och det fbrslaget kommer att hante
ras i samband med klubbens konstituering efter irsmotet. 
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Kontentan av dessa fakta visar att det i nulaget enbart ar 
mejiigt att bedriva studier ar ph. fritid. 

Nar det galler utveckling for fortroendevalda ar det inte nigra 
forandringar jamfdrt med tidigare utan bar kommer det ett 
jamnt flode aven om det var minskningar aven bar men har ar 
skalen snarast att det hander en hel del om forandringar bide i 
Syd och Nord vilket har engagerat minga fackliga och skydd
sombud. 

Ett 80 - tal fortroendevalda har gitt p i olika sorters utbild-
ningar varav 23 som har genomgitt grundutbildningen i 
facklig regi. Utover dessa ar det ett antal skyddsombud som 
genomgitt arbetsgivarens arbetsmiljdutbildning. 

Slutligen kan namnas att det anordnats nigra seminarier i 
olika amnen. . 

INFORMATIONSVERKSAMHETEN 
Den viktigaste formen for information inom fackfbrenrngsrO-
relsens ar den muntliga. Sektionema har huvudansvaret for 
den muntliga informationen genom de samtal som dagligen 
fbrs p i arbetsplatseraa och genom de informations- och med
lemsmoten som hills. Terminalklubbens ansvar ar att hilla 
sektionema informerade och det har huvudsakligen skett 
genom de tata styrelsemotena, dar samtliga sektioner getts en 
utfbrlig och aktuell information. 

Det framsta medlet for skriftlig information ar vir tidning 
FacktueUt, som har utkommit med 11 nummer under verk-
samhetsperioden. Dessutom har nigra av sektionema egna 
informationsblad. 
Terminalklubbens hemsida p i Intemet har under iret utvec-

klats vidare. Hemsidan ar ytterligare ett satt att snabbt n i ut 
med aktuell information, men ocksi ett medel for att gora 
gmndlaggande facklig information om bl.a. avtal och forsik-
ringar tillganglig dygnet mnt, iret mnt! 
Hemsidan har under iret haft ca 6.000 besok. 

FORHANDLINGSGRUPP RIKSNATET 

Riksnatet och Stockholmsterminalema 

En av de viktigaste frigoma for f d. 'fdrhandlingsgmppen' 
(nuvarande 'foretagsridet') under iret var - och forblir -
frigan om framtiden for Stockhohns brevterminaler. Resulta
tet blev att Klara stangs och verksamheten flyttas till ett ut-
byggt Arsta. , . . . . 

Med fog kan man havda att det var intrSdet av nye Brevche-
fen och rekryteringen av Bertil Nilsson, den nye Natchefen, 
som avgjorde dessa beslut. Samtidigt minns vi att Brevnatets 
konstmktorer redan tidigare lekt med tanken och planerat for 
ett lage med betydligt farre Brevterminaler an 13. Uppdraget 
att utreda mojligheten att minska antalet Stockhohnstermina-
ler fick Alf Friman urspmngligen av Brevchefen. Arbetsfbr-
dehiingen, dvs vad som skulle goras/ansvaras for lokalt och 
vad som skulle tas 'hogre upp', var lingt ifrin glasklar i 
borjan. 

Klubbens representanter i den regionala samverkansgmppen 
fick dessutom forst efter mycket mdda och forfrigningar 
centralt hill klart besked over vad som var hemligt, halvhem-
ligt eller enbart forsett med "Intemt Posten". 

Samarbetet eller 'spelet' mellan olika nivier piverkade moj
ligheten att fi storre inflytande. Frigan om miljdkonsekvens-
beskrivningen av Klaras flytt till Arsta ramlade igenom regio-
nalt, men beslutades sen pi central nivi. Trots denna forse-
ning kommer det att bli viktig att fi ta del av denna undersok-
ning. 

Flera andra forandringar i Natets nuvarande "fas tre" piverkar 
Stockhohn i hog grad. Den planerade overgingen av land-
svSgstransporter till ekonomitig from September -99 kom
mer att krava itskillig planering och medverkan av Stock-
holmare vid Tomteboda. Hur mycket kommer navet kuima 
svalja/tillitas att fungera? Kommer A-post att lastas/lossa i 
Vastberga? Hur mycket kommer koncemen att vilja satsa? 
Aven om frigoma tillsvidare fir hanga i luften, si miste de fi 
sin Iosning! Vad hander med ett system, ett nSt om 'navet' 
dimensioneras fel? 

Nedlaggningen av Borlangeterminalen har p g a SEKO:s 
agerande kunnat flyttas fram i tiden. Ett av skalen vi fdrde 
fram var kvalitetssikring for Uppsala som ska borga for 
'kvalitetssakring' gentemot nya Arsta. O Gudar, hor vira 
postala bon!! Klaras flytt till Arsta ir sannerligen en stor 
uppgift 

Avslumingsvis nigra ord om Stockhohn Nord. Genom SE-
KO:s nya koncemfackliga arbete har det frin bdijan varit latt 
att hitta samarbetsformer med berorda klubbar (Karlstad, 
Vasteris, Uppsala, Utrikes). Klubben avsatte direkt omfattan-
de resurser i form av kamrater och tid, si att 'forstudien' om 
en kommande Arlandaterminal fick vederborlig uppmarksam-
het. Resultatet hittills visar att varenda insatt timme var vart 
sitt pris! Bl a si forde vir insats med sig den effekten att 
minga representanter frin arbetsgivarhill kande sig uppmun-
trat att bidra med konstmktiv kritik angiende detaljer samt 
fbmtsatmingar. Forstudien kommer formodligen fortsatta och 
vederborligen fdrdjupas efter konstens alia regler! 

SAMVERKAN/FORHANDLINGSVERKSAMHET 

Sth Syd 
Klubb Terminaler Sth, har som sakert ingen kunnat undgi, 
varit mycket kritisk till hela iden p i att sammansli Sth Klara 
med Sth Arsta till en gigantisk Syd Terminal. 

Kritiken har gaUt saker alltifrin en diligt underbyggd forstu-
die till en forprojektering som inte iimeholl nigra karameller 
i t personalen i gemen. 
Konkret och huvudsakligen har invindningama handlat om 
bl.a. obefmtlig spiransluming, storleken och darmed trivsehi, 
diliga ekonomiska kalkyler for bygget och teknik, axiomet att 
producera i ett plan och en icke framtagen miljekonsekvens-
beskrivning. 
De ekonomiska bekymren lostes ju under resans ging vad det 
galler bygget med att pensionsstiftelsen gick in med ett antal 
miljoner (ca 30 miljoner for att virdesakra byggnaden) och att 
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man for teknikens del bl.a. Iteranvander stora delar av lid-
transportoren. 
Vissa besparingar gdrs ocksi i och med att man inte utvidgar 

antalet utlagg i GSM och FSM maskinema. 
I fbrprojekteringen kunde vi i och for sig inte se att man inte 

skulle kimna klara posthanteringen p i ett kvalitativt bra satt 
men frigan som naturligt uppstir ar till vilka kosmader? 
Framfor aUt transport och personalkosmader. 
SEKO:s stalhiingstagande blev till slut att vi inte stiller oss 

bakom Projekt Syd men att vi audi kanner oss manade att p i 
olika satt bevaka personalens intressen i projektet. 
Detta betyder i praktiken att vi deltar i olika grupper inom 

ramen for projekt Syd. 
Infbr byggstarten har fackliga och skyddsombud bide frin 

Klara och Arsta deltagit i olika grupperingar for att piverka 
ytbehov, maskinplaceringar, personalsociala utrymmen och 
mycket annat. 

I dagslaget nar vi kan se konturema av hur terminalen kom
mer att se ut fir man nog tillsti att det i stora drag ser ritt bra 
ut i dessa delar. 
Antalet pausrum, toaletter och rokspottar torde ricka till, si 

ocksi ytor i produktionslokalen. 
En sak som vi nu staller oss tvivlande till ar det eskalerade 

sakerhetstankandet som resulterat i ett in och utpasseringssys-
tem dar man miste lasa sig in och ocksi lasa sig ut. 
Praktiken fir val utvisa om detta ar en hillbar Iosning. 
I dagslaget pigir diskussioner kring organisation dir den 

stora stotestenen ar p i vilka volymer vi ska bygga bemanning
en och aven vilka bemaimingstal som skall galla for olika 
goromil, men har ska kvamama mala ett tag innan nigra 
resultat framkommer. 
Arbetsgivarens syn ger dock en viss anledning till oro for 

overtalighet. 
En enkat har gitt ut till samtlig personal for att f i en bild av 

hur man vill ha sina arbetstider och altemeringar. 
Resultatet av enkaten ar annu ej sammanstalld men kommer 

sakert att vara till stor hjalp for oss vid fdrhandlandet om 
organisation. 
Under sjalva byggnationen i Arsta kommer P1.2 att i princip 

stangas under ett antal minader from. 8/3-99 vilket innebar att 
personal miste flytta till andra arbetsplatser under vissa tider 
innan man kan ta olika delar av Syd i drift. 
Bide Tba och Klara ar altemativa arbetsplatser men aven 

P1.4 p i Arsta. 
Klaras personal kommer naturligtvis i olika skeden fram till 

driftstart ocksi att omdisponeras p i olika satt. 
Klubben har kravt att personalen skulle f i nigon form av 

kompensation under den har tiden , men har inte fitt nigot 
gehdrhirfbr. . . . 

Sth Nord 
Ur Ake Anderssons fdrstudie kring Stockholm Syd, dok 
opikallat upp ett fbrslag om en lokalisering till Arlanda flyg-
plats av uppsamling och spridning 16-19,Vasteris, Karlstad, 
Uppsala samt utrikes verksamhet i Malmd och Arlanda och 
slutligen inrikes omlasming (HUBen). Av en sidan lokalise
ring tror sig en del inom Brevs ledning att det gir att skapa 
nigot som stoder Postens fyra mil . 

Utredningen 
Pi sensommaren startades ett antal arbetsgrupper dir "fl5-

desgruppen" initialt utgjorde den viktigaste. Olika sakfrigor, 
modeller, analyser o.s.v. stottes o blottes. Under hostens ging 
kom aven ovriga delprojekt-grupper iging, till exempel perso-
nalgruppen. I november gjordes en mycket svajig sammans-
talhiing som "huvudkontoret" mottog i borjan av December. 
Efter detta fick flodesgruppen ett nytt uppdrag att blixtutreda 
ett "altemativ tre" bestiende av Tomtebodas, Uppsalas, utri
kes Mahno och Arlandas brevverksamhet samt inrikes omlast-
nings verksamhet. Kring denna verksamhet har skissats en 
terminalbyggnad. 

Slutsatser 
SEKO och ST-posten har gemensamt forordat ett "Arlanda-
light" bestiende av nuvarande Arlanda utrikes och HUBen 
samt att ank utrikespost sorteras p i Arlanda. Det sismamnda i 
fbrslaget skulle gynna de i terminal Stockhohn som ar bosatta^^ 
i Arlandas naromride och onskar arbeta narmare hemmet. 
Som helhet ar upplagget med Stockhohn SYD och NORD 
obegivat. Med slutinvesteringen p i lingt over miljarden, blir 
den enda "vinsten" (grovt raknat) hyreskosmaden p i Sth 
Klara. Med mycket smi investeringar hade 10-11 sorteringen^ 
kunnat fordelas p i Arsta respektive Tomteboda eller med en 
nigot storre investering rymma all 10-19 sortering p i Tomte
boda (projekt "Sohia Ban"). 

Framtiden 
Projekt NORD kommer att fortsatt utredas. Nar och hur ar lite 
svirt att sia om men en kvalificerad gissning ar hosten 1999 
med slutligt beslut under i r 2000. 

Navet (Tomteboda) 
Ett stort projekt kan vara svir6verskidligt. Man i r sjalv 
"expert" p i ett omride, men tvingas ofta sitta och diskutera 
saker som ror en annan del av projektet och som nigra andra 
hiller p i med. Det kan vara valdigt frustrerande, nar man vill 
ha en helhetssyn av hela projektmilet. 
Bakgmnd till Navet-iden var att samla Riksnitets ytbuma 

omlasmingsbehov, inlamning av de storsta kundemas fardig- ^ 
riktade lidor samt uppsamlingssortering av all ekonomiklump 
110-19 omridet p i ett stalle. Projektet leddes av Anders 
Rydman och arbetet startade i borjan av iret. 

Nar de olika delama slutligen ska samordnas och resultatet 
antas vara noggrant studerat av varje delgmpp, si brukar 
helhetssynen g6ra sig till kanna p i riktigt. 

Men det ar under fdmtsatming att alia har fdrstitt hur ett 
projektarbete ska eller bor g i till. 

Om detta inte ar fallet si blir det svirt att ft en gemensam 
och positiv syn p i resultatet. 

Vad vi menar ar, att om de olika projektdeltagama bara sitter 
och bevakar "egna" intressen i sitt delprojekt si ar det stor 
risk for att det inte blir sarskilt bra. 
Tyvarr ar der si som projekt Navet i minga fall har fungerat 

under resans ging. 
Navet ar indelat i 3 delprojekt 

I . DIL ( direktinlamningen ) 
I I . KSM (klumpsorteringsmaskinen ) 
III . Intema transporter ( omlasming / spirhall), samt ett 

underprojekt om ekonomiposttig och nya vagnar till 
detta. 



^ rem7/naFACKTUELLT2/1999 VerksamhetsberSttelse 1998 

Om man borjar med DIL:en si kunde man snabbt forsti att 
den delprojektledaren till stor del blev overkord av en annan 
person som forsokte att "pinka in sitt revir" i den nya verk
samheten, denna verksamhet skulle vara mycket bantad och 
all kassaverksamhet skulle i princip avvecklas och bara hand-
la om invagning av kundinlamnad post, samt sakrande av 
betahi ingar. 
Detta troligen med en liten specialistgrupp, med slimmad 

arbetstid och nastan ingen rotation. 
Om man sedan fortsStter med KSM, si skulle de som hiller 

p i med detta arbete idag inte vara med, utan i stallet ett antal 
personer som vill ha KSM i sin egen verksamhet och darmed 
anpassa KSM-arbetet efter sina onskemil och personal. En 
speciell grupp manniskor som bara skulle arbeta dar och se 

^ till nyckeltalen skulle vara forutsatmingen, rotationen skulle 
kanske vara nigot battre an vid DIL:en. 

Sedan ar det Intema transporter och det ar precis samma dar, 
verksamheten skall iiu-attas efter ett visst arbetsomride och en 

^ viss gmpp manniskor. 
Det ar alltsi fler intressenter inom samma arbetsplats, det 

tankta Navet. 
AUt det har fomtsatter att det blir en nybyggnad som ar stor 

nog och med en god standard vad giller arbetsmiljo och 
arbetsredskap. 

Nar man har kommit si har lingt, borjar ett behov av utrym
me efterfrigas. Men det ar en sak som man inte har pratat om 
si mycket tidigare, dvs pengar. 
Overprojektledaren tycker att man har kommit fram med fma 

och bra synpunkter, men det blir nog lite for dyrt. ... 

D i fir Navets huvudprojektgmpp satta sig ner och tanka om, 
det som redan frin borjan omsorgsfiillt hade klimts p i plats 
med skohom, skulle nu f i plats p i en annu mindre yta, dar
med ar arbetsmiljdhansynen allvarligt i fara. 

^ Yttervaggar flyttas in, kajlangder kortas, lagerytor minskas 
eller gdrs farre. 
Tomgodsets platser som redan ar for smi, forsvinner nistan 

belt 
Andra saker som temperaturzoner, ventilation, ljus och 

buller, ar sidant som kan komma att fbrsamras. 
Efter ett nytt fdrsdk att f i till nigot slags arbetsplats, si blir 

det i alia fall for dyrt. 

Pi detta vis hiller det sedan pi . 
Under hela den har processen si i r Facket och Skyddsombu-

den med och fbrsdker se till personalen intressen. Men det ar 
bara pengar det galler, si den uppgiften i r svirhanterlig. 

Behovet av en ny arbetsplats i Tomteboda ar av stdrsta vikt 
for dem som jobbar i Tba/Sth Syd, aUt skulle kunna bli battre. 
Det fmns ocksi andra som ar beroende av att det blir ytor 
lediga, bl.a. vira koUegor p i Logistik. Aven extema, vilka 
skulle medfbra fler manniskor i terminalen. Detta skulle oka 
mojlighetema att huset fir vara kvar som postterminal aven i 
fortsatmingen. Personalomsorgen skulle kunna bli battre 
(motion, fritid), restaurangen och maten dar borde ocksi 
kunna bli battre, osv. 

Fackets och skyddsombudens krav ar nastan belt forbigingna. 
Vi vill inte att vira medlemmar och medarbetare skall f i det 

samre in vad vi har nu!! 

Budget / Affarsplan 1998-99 
Terminalklubben hade mojlighet till piverkan av affarsplan 
1999 d i nigra av oss reste bort tillsammans med terminalled-
ningen p i tvidagarskonferens i augusti. Dir diskuterade vi 
blivande hot, mqjligheter, styrka och svaghet infor 1999. 
Sjalvfallet ar SYD det som kommer pragla vardagen under 
1999, men det kan aven leda till fdrsdk att arbeta p i nytt sitt, 
med mer sjalvstyrande arbetslag. Installationen av forsta 
brevresningsmaskinen ar exempel p i detta. 

Utfallet for 1998 ser ut att vara nigra miljoner plus, det kom
mer att behdvas d i huvudkontoret har bestamt att Terminal 
Sth skall fdrbattra sig med femtio miljoner (50) utifrin budget 
1998. Ledningen tror att battre personalplanering kommer att 
ge ett stort utfall. Terminalklubben avvaktar utvecklingen, det 
viktigaste kommer i alia fall att vara att posten kommer fram. 
Posten vill att personalen skall arbeta p i storhelger dir det 
tidigare utgitt frivillig overtid. Termmalklubben motsatte sig 
detta liksom att sSndagsupprakningen skulle tas bort. Sam
mantaget skulle detta ge nigra miljoner i kosmadsminskning 
enligt Posten. Med det stora besparingskravet over sig drev 
man igenom dessa beslut trots klubbens reservation. 

Nigot mer gladjande har val "Det personliga masterskapet" 
varit. Frin en trdg och tveksam start har allt fler frivilligt 
anmalt intresse att delta. Precis som Terminalklubben fomt-
spitt ar detta en lyckad investering i Posten storsta tillging, 
dvs personalen. Det fortsatter under 1999 och aUt matoyttigt 
som kommit fram kommer att nedtecknas for att kuima vara 
till gagn for verksamheten. 

Postal utbildning n 

Bakgrund 
Nittonhundranittiosju vacktes frigan i Terminalklubben om 
nigon form av "ny" postal utbildning. Detta relaterat till bl.a 
de stora forandringar i sorteringen under 90- talet. Kort tid 
darefter flaggade posten upp ISO 9002 projektet varfor termi
nalklubben besldt att avvakta med ett agerande. Uppdraget att 
bevaka postal yrkesinriktad utbildning gavs till Guy Boden. 
Efter genomfdrd ISO 9002 utbildning konstaterades att dels 

fanns det en vaghet i den utbildningen och dels miste i fort
satmingen Jul- och sommarvikarier ges ISO utbildning. Lyck-
osamt nog visade sig samverkansgmppen Stora Brev Tomte
boda vara intresserade av att genom utbildning forsoka kvali-
tetssakra produktionen under jul- och sommartrafiken. Utbild-
ningsinnehillet bestod av gmndlaggande postbehandling-
skunskap, ISO 9002, posthistoria, orientering i hela Tomtebo
das verksamhet, mote med fack och orientering frin skydd
sombud. Den praktiska delen har lagts p i frivilliga faddrar i 
produktionen. Infbr sommaren 1999 hoppas vi kunna gi 
vidare med kodning och maskinutbildning av sommarvikarier. 

Maskinkdrkort 
Pi nigon timmes varsel kastades Guy Boden, Carlos Cavie
des och Stefan Lundmark in i kdrkortsfrigan. Bakgrunden var 
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att arbetarskyddstyrelsen kravde att posten miste utbilda all 
personal som hanterar maskiner. I detta ville Terminal Stock
holm ocksi baka in krav p i avlagt kodningsprov och prov p i 
manuell sortering. 
Efter en rekordsnabb remiss sttamade SEKOs tremannag-

rupp upp vad som skulle ingi i maskmdelen och avridde frin 
att blanda in kodnings- och manuella prov eftersom sistaamda 
inte hanger ihop med tvingande bestammelser. 
Terminalledningen kdpte vir vision av maskmdelen men 

tyvarr inte vira argument mot att blanda in diverse sortering
sprov i kdrkortet. < ; • • 

Utbildare 
Genom ISO 9002 och kOrkortsutbildningen har itskilliga av 
vira medlemmar fitt mojligheten att tillfalligtvis arbeta med 
nigot armat och fdrhoppningsvis ocksi fitt en positiv feed
back p i sitt extraitagande. , . , 

Framtiden —••. 
Fore julen 1998 samlades ISO- och kdrkortshandledare samt 
bagge chefema frin sorteringen (Tba) p i Akeshovs herrgird. 
Under tv i dagar utvarderas tidigare utbildningar, planerades 
julutbildning samt skissades p i 1999 irs forsta utbildning: 
ISO 14001. 
Genom arbetet p i Tomteboda har erfarenheter ^orts som 

kan fungera som modell for andra terminaler. Medlem Gunil-
la Karlsson utgor for SEKO en bra kontakt in i denna utbild-
ningsorganisation i vardande. 

LONEREVISIONEN 
Arets lonefbrhandlingar p i central nivi resulterade i ett avtal 
som Strieker sig over tre och ett halvt ir, 1998-04-01 - 2001-
10-01. Lonema hojs med 2,8 procent vid tre tillfallen, den 1/4 
1998, 1/6 1999 samt 1/8 2000.1 avtalet ingir ocksi en arbets-
tidsfbrkorming med 1 tim under avtalsperioden for dem med 
40-timmarsvecka. Samtidigt forandrades arbetstidsbestSmmel-
sema; bl.a. mfordes kvartalsavstamning. Bestammelsema om 
fridagar andrades ocksi, vilket resulterade i att fridagstillag-
get togs bort. Efter segdragna forhandlingar niddes till slut en 
uppgdrelse som innebar att fridagstillagget lostes in och 
ersattes av ett fast personligt lonetilligg. 

Den regionala lonerevisionen piborjades i slutet av Septem
ber och avslutades forst i december. Den totala potten upp-
gick i i r till 685.000 kronor. 
Resultatet blev att golvnivin hdjdes till 15.600 kr. Generellt 

utgick i de fiesta fall 350 kr. 
For lagledamas del gjordes en utjamning av Idnema mellan 

terminalema. Dessutom infordes en ny princip som innebar 
ett garanterat lonegolv och personliga tillagg damtover. 

ARBETSMILJOARBETET 
1998 har varit ett i r praglat av byggprojekt. Minga skydd
sombud och fackliga har jobbat tillsammans fbr att fbrsoka 
piverka si att de framtida lokalema bide p i Arsta och Tomte
boda skall bli si bra som mdjligt ur personalens synvinkel. 

Vi har suttit p i massor av moten och vi har tillbringat minga 
timmar med att klia varann i huvudet for att hitta Idsningar p i 
problem. 

Har vi d i istadkommit nigot? 
Bide ja, nej och vet inte. 
Ja, for att vi har lyckats f i in en del skrivningar i lokal-och 

rambeskrivningen. Ex. utrymmen, LTP-utmsming och krav-
specifikation p i ventilation, belysning och buUerdampning. 

Nej, for att arbetsgivaren har bestamt vissa pmtaingar pi: 
LTP, ombyggnation av omkladningsrum, vissa ytor p i entre-
solplan samt ett pausrum. 

Vet inte, for att vi inte ser resultatet av vira anstrangningar 
fbrran lingre fram i vir nSr entreprenoren talar om hur dom 
har tankt att leva upp till kravbeskrivningama. 

Det har i alia fall varit ett spinnande jobb och om det blir 
som vi hoppas pi , si ar det nog vir bedomning att det kan bli 
en ganska hyfsad terminal att jobba pi, dock med det forbe-
hillet att minga nog kommer att uppleva den som fiTiktansvart 
stor, itminstone till att borja med. 

Vi vill ocksi pipeka att det har varit ett bra samarbete mel
lan skyddsombuden och dom alhnanfackliga. 

Vad sen galler Navet, si pigir fbrprojekteringen fortfarande 
for att stamman tycker liksom att det liksom blev lite for durt. 

Nu har man tagit nya tag fbr att hitta bra motiveringar till ^ 
varfor man over huvud taget skall bygga ett "nav". Klubben 
hoppas att det blir av, eftersom det skulle losa en hel del 
problem, framfor allt nir det galler KSM. Fortsattning fdljer! 

Ovriga arenden: 
Ett annat stort projekt under iret bar varit IRM, eller BRM, 
som den numera skall beta. Utvecklingen av "fbrskiljningsde
len har skett p i Arsta och det verkar som om man har kommit 
fram med ett koncept som hiller. 
Samtidigt hiller ett ging p i att forbereda Tomteboda for 

maskinen som lar komma under viren. 
Den fbrsta maskinen kommer till Tomteboda och dom tvi 
ovriga till Arsta. 

Moten under iret: 
Det har varit 10 mSten med arbetsmiljOridet under iret. 
Skyddsombudsmoten med samdiga skyddsombud har varit 2 

ginger. 
Samverkansgmppen for Terminal har sammanttaffat 15 

ginger. 
Huvudskyddsombudet har varit kallad till samtliga styrelse- ^ 

mdten. 
Huvudskyddsombudet har ocksi deltagit i 2 konferenser 

med ovriga huvudskyddsombud inom posten. 

FACKLIGT-POLITISKT 
1998 var ett valir vilket gav klubben mojlighet att anordna 
tillfallen dar direktkontakt med politiker av olika slag och 
dignitet blir mdjlig. Terminalklubben ar nufortiden valkand i 
riksdagskretsar och det hos nastan alia partier. Debatt med 
foretradare for (m) och (s) var ett exempel p i en lyckad akti-
vitet. Som vanligt var det en blandning av konmiunal-, 
riksdags- och landstingspolitiker som var p i besok. Men aven 
nigra ministrar; fascinerande ar att konstatera hur olika dessa 
besok kan avldpa. 
Ibland for dessa besok omedelbart resultat med sig, ibland 

fbrst efter nigot ir. 
Nu i dessa dagar fmns det en mdjlighet att klubben p.g.a. en 
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sidan kontakt fir chans att direkt medverka i diskussionen om 
andrad arbetstidslag. 

De kamrater som agnat tid i t fackligt-politiskt arbete har dock 
funderingar over antalet besok och formema for dessa. Har 
foreligger fbrslag att reducera antalet och helke satsa p i 
battre forberedelser och information fore besoken. 

Ett aimat positivt resultat ar att fler kamrater tagit uppdrag och 
valts in i kommuner och landstinget! Bra att postisar piverkar 
i dagspolitiken! 

Samhallet ar mer forgrenat med fler 'aktdrer' p i den politiska 
scenen. Ta till exempel frigor om stadsplaner i o m Klaras 
flytt och Arstas utbyggnad. Aven i dessa frigor har det visat 

^ sig vara vardefullt att nyttja fackliga kontakter med kommu-
nala representanter i Stadshuset. Ta frigan om Arlanda, bar ar 
kontakter med Lansstyrelsen och landstingens planerare och 
politiker av betydelse. 

^ Hur det an kommer att g i framover si vet vi att laget for 
Posten/fbr Stockhohnsterminalema fbrandras. Minga av vira 
kamrater gor det latt for sig och yttrar sig mycket negativt om 
politik och partier. Det senaste iret har visat att politiska 
kontakter och politiskt inflytande mycket pitagligt fbrandra 
vir arbetssituation. Darfbr galler det att fordjupa klubbens 
arbete och blanda in an fler kamrater framover! 

JAMSTALLDHET 
En ny jamstalldhetskommitte bildades efter fdrra irsmotet, 
med en del "gamla vana" och en del nya personer. Eftersom 
sammanstalhiingen av enkaten "Oka kvmnors inflytande i 
facket" frin foregiende ir, drog ut p i tiden, drojde det innan 
arbetet kom i ging. 

Ett jamstalldhetsseminarum for fackligt aktiva kviimor som 
var kopplat till enkaten, genomfordes i slutet av november. 
De talare vi anlitade var Maj-Britt Theorin, som talade om hur 
det ar att som kvinna jobba inom en manlig struktur, f d. 
fbretagslakaren May Strandberg, som talade om kvinnors 
halsa och arbetsvillkor samt SEKOs jamstalldhetsansvarige 
Per Insulander som pratade om forbundets jamstalldhetsarbe-

^ te, mentorskap och natverk. Ca 40 personer slot upp. De fiesta 
deltagaraa verkade tycka att det var en lyckad och givande 
dag. Det ar tankt att det hela ska leda till bildande av kvinn-
liga natverk p i respektive terminal. Den fbrsta triffen hills 
den 1 :a februari och eftersom detta skrivs tidigare, kan resul
tatet tyvarr ej redovisas. 

For att valberedningama ska ta resultatet av enkaten p i 
allvar, har ett brev skickats till dessa som pimiimelse. 
Jamstalldhetskommitten har ocksi tagit upp den okade 

sjukskrivningen bland kvinnor inom terminalema, i ett brev 
till Terminals samverkansgmpp. Det har resulterat i att en 
undersdkning tillsammans med yrkesmedicinska enheten pi 
Landstinget, ska starta 2:a kvartalet 1999. 
Kommitt^n har ocksi tryckt p i de olika forhandlingsgmp-

pema infbr den senaste lonerevisionen for att dessa skulle ta 
fasta pi jamstalldhetsplanen, dvs att se till att loneskilhiader 
mellan kdnen jamnas ut. 

I slutet av iret bdrjade arbetet med att framstalla en ny 
jamstalldhetsplan. Den lamnas i dagama in till tryckeriet. 

I dvrigt har kontakt tagits med SEKO-Magasinet for okad 
bevakning av jamstalldheten, vilket ocksi utlovats. Kontakter 
har ocksi tagits med JamO samt jamstalldhetsansvariga inom 
fbrbundet, avdehiingen samt andra klubbar. Representanter 
har ocksi skickats p i olika seminarier som har haft intresse 
for jamstalldheten. Dessutom har en del artiklar skrivits i 
Facktuellt. 

Till slut: om natverksbildningen p i respektive terminal faller 
val ut, ar det troligt att jamstalldhetskommitten fir en annan 
roll i fi^tiden, dar natverken stir for aktiviteten och kommit-
ten servar med kunskap och material samt skoter en del fbr-
handlingar. 

SLUTORD 
Fdrindringen vindar har blist i Posten under ling tid. Vi bar 
fitt nya extemrekryterad chefer fbr brev och brevnatet. En ny 
VD, ocksi han frin naringslivet, ar utsedd. Utdehiing och 
Posten Forsaljning har sjdsatt en ny organisation med lingt 
giende delegering. Terminal Stockholm stir i begrepp att 
fdrindra lagledarrollen och "flexibilisera" de anstallda. 

Det tycks som att det enda som ar kvar vid det gamla ar 
chefsgamityret i Terminal Stockhohn. 
Nival, det tycks inte som det kommer att rida brist p i ange-

lagna uppgifter for Terminalklubben att ta itu med under 
1999, sival inom Stockholmsterminalema som Posten i stort. 
Klubben kommer givetvis att aven fortsatmingen lagga sig i 
samhallsdebatten kring frigor som berdr medlemmama. 

Anders Viksten, P O Brandeker, Jan Ahman, 
Micke Tall, Gunnar Howding, Monica Lindberg, Guy Boden, 

Erhan Gomiic, Ulf Ericsson, 
Carlos Caviedes, Anders Bergstrom, Magnus Ronstrom, 

Bengt Dahlby, Ben Ekstrom. 
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