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Hur star det egentligen till med Sth Syd? 

infdr en omorganisation 
• Nar man genomfor omor-
ganisationer har man stora 
mojligheter att forbattradenna. 
Man kan fa battre arbetsmiljo, 
battre chefer som motsvarar de 
krav som en foranderlig varld 
kraver och man har chansen 
att forbattra forutsattningama 
for personalen genom utbild-
ningsinsatser och dessutom ge 
personalen okade mojligheter 
att paverka sin egen arbetssitu-
ation. Det ar dessa forhopp-
ningar som gor att SEKO eng-
agerar sig i frdgan och att kan 
mojliggora 2000-talets ar-
betsplats. Och hurblirdet 

Bygget 
Cementgolvet kommer att b l i 
valdigt gratt. VSrt forslag med 
infargning i ljusa kulorer togs 
det ingen notis om. For dyrt 
tyckte arbetsgivaren. 
Bullerskydd mellan manuella 

och maskinella delama som v i 
kampat for har gStt ett steg 
langre sedan foregaende arti-
j.el och det kommer att sluta 
ilia ar v i radda. SEKO:s i s ik t 
ar helt glasklar nar det galler 
denna friga. A t t v i skall ha 
minimala buUemivaer som vi 
skuUe kunna fh genom en en-
kel vagg bestSende av bulle-
rabsoberande material verkar i 
dagslaget mycket svart. 

Organisationen 
Det forsta elandet fanns med 
redan fran borjan i och med att 
Posten bestamt sig for att dela 

Som bekant motsatte sig 
Terminalklubbens styrelse 
det satt som nerdragningen 
av antalet terminaler i 
Stockholm Icistes pa. "Den 
enda vagens politik" ledde 
fram till den jatteanlagg-
ning som nu byggs ute pk 
Arstafaltet. 

Nar beslutet tagits besldt 
vi att trots allt delta i pro-
jektets genomfdrande, for 
att den viigen forsoka gora 
det basta mojliga av elan
det. Manga, manga timmar 
har dSrefter lagts ner i oii-
ka projcktgrupper, sam-
mantriiden, samverkansor* 
gan, infomoten, etc, etc. 

En del forbattringar har : 
uppnatts genom detta arbe-
te. Samtidigt maste vi kons-
tatera att vi fatt stryk pa 
flera viktiga avsnitt. 

Vi maste tyvarr konstate-
ra att samma gamla van-
liga "tuta-och-kor-over" 
mentalitet rader i detta« 
projekt, som i andra sam-;-: 
m a n h a n g i n o taS 

pa stora brev och klump vilket 
som bekant v i var emot, fram-
fbrallt handlar det om arbet-
svariation. 
Redan vid tillsattningen fanns 

det en del synpunkter som SE
K O hade nar det gallde tillsatt
ningen av produktionschefema 
men dessa beaktades inte. 

Stockholmsterminalernai; 
Till den bilden hor ocks^i: 
det faktum att de projektle-
dare, som vi var med ochs 
forhandlade fram, under 
resans gang forts at sidaii: 
till forman for bl.a. deii;! 
allestades niirvarande Sa-
goberattarcn. 

For nagon vecka sedan;: 
skickadesen intresseanmS-
lan ut till samtlig berord 
personal. Ett viktigt pap-
per, eftcrsom det laggcr 
grunden for framtiden for 
de fiesta anstallda p^ Arstai; 
och Klara. Denna intresse4 
anmalan - innehailet lika> 
val som det sMt det skicka-
des ut - utgor ett nytt bot-
tenmarke i Syd-projektet. 

Det ar mot den bakgrun-f| 
den som Owe Olausson ocH 
Janne Gebring fatt styreNi 
sens uppdrag att lamnal 
foljande redovisning av: 
laget i projektet och de se-
naste turerna i det. 

Nar nasta tillsattningsrunda 
som gallde de nya sortering-
schefema skulle genomforas 
kan vi inte klaga pS sjalva 
hanteringen av dem som sokte 
men dessa fick inte soka t i l l 
vare sig enhet eller tjanstgo-
ringstider utan det var ett so-
kande i blindo for dessa. En 
effekt av detta var att mSnga 

dugliga arbetsledare inte sokte 
de utiysta tjanstema och har 
borde Posten tankt efter om 
det var rStt satt att hantera M -
gan. 

Jaha, nu ar dom tillsatta och 
klara. Men nagot nytankande 
finns inte med i bilden och 
SEKO hade synpunkter p i 
flera namn men vann valdigt 
lite gehor for sina Ssikter. Pos
ten har det fortroendet for de 
tillsatta att de radikalt skall 
andra sin installning t i l l perso
nalen i en utvecklingsplan. Var 
kommentar ar att om de kan 
andra sig, varfor har de inte 
ojort det tidigare. Men avslutar 
med forre folkpartiledaren Per 
Ahlmarks ord " lycka t i l l " . 

intresseanmalan 
Den intresseanmalan som har 
gktt ut t i l l personalen pa Klara 
och Arsta ar inte ur vdrt per-
spektiv fardigprocessad. V i 
saknar en del fdrutsattningar 
for att over huvud taget kunna 
soka. Det ar det absolut v ik t i -
gaste for personalen ar arbets-
tidema och de altemeringar 
som finns men aven en san sak 
som vilka sorteringschefema 
ar bor finnas med. Det ar ock-
sS vikt igt att det finns utrym-
me for sarskilda skal, tex. att 
arbeta i samma lag som kom-
pisen eller att man arbetar pk 
olika vakter av bamomsorg-
sskal. 
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mana alia som har preferenser 
at olika hall nar det galler sor-
teringschefer, atttydligen ange 
detta pa intresseanmalan och 
andra skal t i l l inplaceringen i 
lag. var kommentar t i l l detta 
ar: uselt skott av ledningen. 

inplaceringar 
Arbetsgivaren har efter mSnga 
om och men nu i klarsprak lagt 
fram sina intentioner vad det 
galler det overskott som up-
pstar u t i M n den snila beman-
ningsyn som arbetsgivaren star 
for. 

De personer som inte ryms i 
grundbemanningen v i l l arbets
givaren satta i speciella lag 
som bara ska jobba kval l och 
natt. 

Detta ar som vi ser saken ett 
hansynslost utnytjande av 
manniskors desperata behov 
av forsorjning och skapar 
naturligtvis en ingest i hela 
organisationen. 

Losningen pk problemet ar 
som vi ser det att lagga ut 
"overskottet" i grundorganisa-
tionen pa befintliga listor och 
altemeringar. 

V i tors lova att det aven pa 

dagtid kommer att behovas 
fbrstarkningar utover grundbe
manningen. 

Kdrkort 
I den nya organisationen kom
mer anpassningen t i l l maski-
nell utrustning att oka och det 
stalls nya krav pa kunskap pa 
personalen och att dessa skall 
gS en anpassad utbildning for 
att fa denna kunskap. Posten 
kommer att ga ut med en krav-
bi ld pk produktionspersonalen 
dar dessa skall klara alia de 
uppgifter som finns med som 
tex. videokodning. Om det 
finns sarskilda skal att ndgon 
skall fk korkortet trots att man 
inte kan motsvara samtliga 
krav och att produktionschefen 
haller med om detta skall den-
ne med mossan i hand ga upp 
t i l l regionchefen och be att 
denne undantas frSn det kra-
vet. SUCK. T i l l detta kan lag-
gas att det inte finns nigra ut-
bildningsplaner och det finns 
inte heller t id avsatt att genom-
fora utbildningen i god t id . 
Men, vem vet, det kanske 
finns en plan pa att anstalla ett 
stort antal utbildningsvikarier 

pk en terminal nara dig. 

Rast pa natten 
En riktig hOjdare som infors 
som morot for de anstallda ar 
rast istallet for milt idsupphall 
pk natten. I arbetsgruppema 
har arbetsgivaren vagrat att 
diskutera fragan och hanvisat 
t i l l samverkansgruppen som 
skall fatta beslutet. Fran SE-
KO:s sida kommer v i att ha en 
avvisande mening och hSvda 
att v i fortfarande skall ha mkl-
tidsuppehall. 

Jaha, nu ar det mesta klart 
nar det galler strukturen for 
Stockholm Syd aven om det 
finns mojligheter till vissa 
justeringar och brittom har 
det varit vilket vi tycker ar 
lite anmarkningsvart darfor 
att den nya organisationen 
kommer som tidigast borja i 
manadssk i f t e t okto-
ber/november och enheterna 
for stora och klump kommer 
inte igang forran nasta ar. 

Som organisation betrak-
tad och vilket upplagg som 
kommer att finnas kan vi se 
stora likheter med det gamla 

sovjetsystemet snarare an en 
modern organisation infor 
2000 - talet! 

Janne Gebring och Owe 
Olausson 

PS. Glom inte bort att fylla i 
VIP - undersokningen. 

MultiKulti 
For alia som inte har forkops-
biljett, finns det mojlighet att 
kopa biljett vid grinden. 
I priset, 50 kr/biljett, ingar da: 
underhil lning, kaffe och ett 
glas ol/vin/lask. 

?k festplatsen finns mojlighet 
att kopa korv, piroger, vSfflor 
och dryck. 

Valkomna t i l l irhundradets 
sista stora fest! 

Festkommitten 

Pa klubbens hemsida firms hela 
programmet samt bitder fran 
den vackra festplatsen! 

Cheferna i Stockholm Syd 
ENHET 

Sma Stora Klump F-post 

Enhetschef Lars Landolf Claes Brolenius Tommy Fransson Ann-Marie Bjurkull 

Controller Tommy Frost Thomas Hagblom Hans Englund Orjan Pettersson 

Sorteringschefer Per Roxne 
ErIIng Wikman 
Patrik Lindhagen 
Kent Warghagen 
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Marie Hellstrom 

Natt: 
Lars-Ake Silfver 
Peter Larsson 
Ramon Guerrero 

Viviann LIndfors 
Johan Soderman 
Oliver Forgach 
Gunnar Svedlund 

Natt: 
Hans Gustavsson 
Henrik Samuelsson 
Gunnar Larsson 

Hannele Hagblom 
Ulf Lundegard 

Natt: 
Kari Lahtl 
Jorma MarjamakI 

Goran Bodin 
Elisabeth Kaikkonen 

Dirigenter Lars Stevemar 
Kjell Hogevall 
Anders Runfalk 
Soren Aberg 

LBF/Tid Bjorn Eriksson 


