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Stockholm Arsta har kort igang 
• - VadharviegentligenSstadkommit?, 
frigar sig ett av de fackliga ombud som 
deltagit i Syd-projektet, i en av artiklama 
i detta nummer av Facktuellt.. 

V i boijar nu se svaret p i den frigan. 
Samtidigt som terminalen dopts - det blir 
Stockholm Arsta - har Smibreven frin 
Klara p i allvar borjat flytta over sin verk-
samhet. De t v i brevresningsanlaggningar-
na med tillhorande GSM:ar Sr redan i full 
drift. Likasi FSM:ama. En forsta SSM 
provkors och i mitten p i minaden bSijar 

testkemingen av den nya KSM:en. Bil-
transporten ar p i plats och DIL:en har 
tagit sina nya lokaler i besittning. 

"Bulh-igt", "dammigt", "varfdr miste 
sorteringen bdrja innan bygget ar klart", 
"ISngre restid t i l l jobbet", ar nigra av de 
kritiska synpunkter som framforts av den 
personal som 
borjat arbeta i de 
nya lokalema. 

Men ocksi att 
"det ar roligare 

att arbeta vid BRM:en an att bara sti vid 
GSM:en pi Klara". 

Facktuellt har stallt de kritiska frigoma 
t i l l terminalchefen, A l f Friman. Las bans 
svar och mer om nya Arsta pi sidan 6 och 
framit! 

/Red 

Tomtebodachefen 
hamtas utif ran 

Merv^u med BertU Nitsson 
S i d 9 

Ett berg av gruppreklam ... Rolf Bergsen matar 
bladningsmaskinen i Satra. 

Fr.o.m. den 1 oktober ansvarar Riksnatet for gruppre-
klamscentralema. Las merinuti tidningen! 

Glom inte 

Klubbens medlemsmote 
Lordag den 13 november kl. 13.00 

Lokal: Kungliga Myntet, 
Hantverkargatan 5 

Pa dagordningen bl.a. beslut om delning 
av klubben, information om MedlemsEI, 

Ake Kihiberg informerar om Postens 
och S E K O : s framtid. 

Valkomna! 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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SEKO:s organisation 

Nya klubbar och ny avdelning 
• SEKO:s organisation genomg&r for 
narvarande stora iorandringar. Den 1 
april ir 2000 forsvinner \&r postavdel-
ning i och med att den g&r upp i en ny 
storavdelning tillsammans med flertaiet 
av de andra SEKO-avdelningarna i 
Stockholm. Ungefar samtidigt piverkas 
ocksi Terminalklubben av de organisa-
toriska f5r3ndringar som arbetsgivaren 
nyligen beslutat om. I och med att Ars
ta och Tomteboda blir tvi sjalvstandiga 
enheter i Riksnatet foreslir klubbsty-
relsen att klubben ocksi delas i tvi , en 
for varje terminal. 
Facktuellts redaktSr gor ett fors6k att 

reda ut begreppen. 

Klubbarna 
Fr.o.m. den 1 januari 2000 blir klubbama 
grundorganisation i forbundet och darmed 
ansvariga for storre delen av den lokala 
fackliga verksamheten. Under sig beslutar 
klubben om vilka sektioner som ska inrat-
tas. Ovanfbr klubben delar sig fBrbundet 
i t v i riktningar. Den ena vagen gir via 
avdehiingama t i l l forbundsmotet, som ar 
fbrbundets hogsta beslutande organ. Den 
andra vigen gi r t i l l foretagsfacket och 
slutar i koncemkommitt6n. 

Avdelningarna 
Forbundsstyrelsen beslutar om avdehiing-
araas organisationsomride. Milsittningen 
i r att bilda 16 storavdehiingar dar alia 
SEKO-medlemmar oavsett bransch ingir. 
I v i r t fall konmier en ny avdehiing som 
omfattar hela Stockholms Ian att bildas 
den 1 april i r 2000. Det ar innu inte rik-
tigt klart vilka av de nuvarande brans-
chavdehiingama som ansluter sig f r in 
start, men bl.a. v i r postavdelning liksom 
Trafik Ost gir upp i den nya avdelningen 
vid detta datum. 
Avdehiingama ska ansvara for A-kassan, 

medlemsarenden (in- och uttraden), den 
fackligt-politiska verksamheten, samordna 
studier, vid behov bitrSda klubbama i 
fbrhandlingar, mm. 

Avdetoingen styrs av ett representant-
skap, vars ledam6ter viljs p i klubbamas 
irsmSten. 

Foretagsfacket 
Foretagsfacket bestir - ovanfbr klubbama 
- av t v i nivier: fbretagskommitt^n och 

koncemkommitt^n. 
For de gemensamma fackliga frigoma 

inom Riksnatet ansvarar Foretagskom-
mitten, som sammantrader fyra ginger 
per ir. Antalet ledamoter i Foretagskom-
mitt^n har hittills bestitt av en ledamot 
per terminal. Ev. blir det en utokning och 
nigot annorlunda fordehiing fr.o.m. nasta 
ir. Klubbama viljer ledamoter t i l l fdre-
tagskommitten. I Stockhohn har det hit-
tills varit Terminalklubben som 
utsett representanter for vira tre 
terminaler. I och med att klubben 
troligen delas nasta ir si blir det 
Arsta- och Tomtebodaklubbama 
som utser varsina en eller tvi 
representanter. F6retagskommit-
t6n utser i sin tur ett Foretags-
rid, som ansvarar for den lopan-
de verksamheten. 

Det koncemgemensamma fac
kliga arbetet skots av Koncern-
kommitten, som i sin tur utser / ^ ^ j ^ 
Koncernridet. Ledam5tema i 
koncemkommitt^n valjs dels av 
de olika fbretagskommitteema 
inom Riksnatet, Utdehiing, Pos-
tikeriet, Logistik m.fl, dels ge-
nom s.k. lokala mandat. De "lokala man-
daten" - ett mandat per avdebiing - valjs 
av klubbama inom respektive avdelning. 

Koncemkommitten har 40 ledamOter. 
Terminals foretagskommitte utser tre 
ledamoter i koncemkommitten. 

1 och med att vi nitt fram ti l l Koncem
kommitten har vi nitt vags ande inom 
fdretagsfacket. Varken fdretags- eller 
koncemkommitteema har ratt att utse 
ombud t i l l forbundsmotet, det sker belt 
inom avdehiingama. Litet markligt kan 
det tyckas, med tanke pi att merparten av 
den fackliga verksamheten kommer att 
bedrivas inom foretagsfacket. 

Forbundsmotet 
Det yttersta ansvaret fdr SEKO:s verk-
samhet, vare sig den sker i klubbar, av-
debmgar eller foretagsfacket, har for
bundsmotet, som sammantrader vart 
tredje ir. Forbundsmotet bestir av 200 
ledamoter samt forbundsstyrelsens 13 
ledamoter. De ir det inte hills fdrbund-
smote sammantrader Arsmotet, som bes
tir av de ledamoter som valts t i l l det 

senaste fbrbundsmotet. Mellan irsmotena 
och forbundsmotet leder Forbundsstyrel
sen SEKO:s verksamhet. 

Medlemsavgiften 
I den nya organisationen kommer med-
lemsavgifl att tas ut p i tre nivier: for-
bund, avdehiing och klubb. Administrativt 
blir det aven i fortsatmingen en avgift 
som dras p i lonen - och det ar inte heller 

T f̂bundsmo êt -fFSJ 

tencernkommiUe 
Tosttn KR-P 

Avdelning 
$EKO Stodcholm 

fSreto ŝkommUi-t.' 
Riksnittt -FR-R 

Kiuhb Tomkboda. 

KR-P = KanCtrrriA Posteii. 

meningen att avgiften ska hojas bara for 
att den tas ut p i tre nivier istallet fbr p i 
t v i , vilket ar fallet idag (fdrbund och 
avdelning). 

••• 
Pi Terminalklubbens medlemsrnOte den 13 
november kommer klubbstyrelsen att fores'' 
att klubben delas under vintem/vSren ir 200i, 
Vi foreslir att det bildas en Arstaklubb och en 
Tomtebodaklubb. Beslut om delning och ny 
klubbildning tas av avdelningens represen-
tantskap. 
Det blir dSrefter de nya klubbamas konstitue-

rande moten som fir utse ledamoter till Fore-
tagskommitten. Fram tills dess sitter Anders 
Viksten, PO Brandeker och Jan Atiman som 
Stockholms ordinarie ledamoter i Riksnatets 
fbretagskommittd. 
Riksnatets foretagsrid bestir av PO Brande

ker (ordfbrande), Kenneth Pettersson/Malmo, 
Erik Charlesson/NonkHping, Maria Johans-
jon/GOteborg, samt Jan Erik Ronn-
gvwrAJppsala. 
Riksnatets ordinarie ledamoter i koncemkom-

mit6n ar PO Brandeker, Jan Erik Ronnqvist, 
Heinz Grentzeiius. 

JanAhman 
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Gruppreklamen under Terminalf lagg 
• Gruppreklamen var en g&ng i tiden ett 
lonsamt extraknack for brevbarama. Se
dan gjorde man om brevbaringen; tog bort 
betinget och lade in gmppreklamen i 
ordinarie arbetsuppgifter. En stor forsalj-
ningskampanj drogs iging och resultatet 
blev en kraftig volymutveckling. Darmed 
blev ocksi den s.k. bladningen av gruppi-
sar en mycket tung arbetsuppgift for 
brevbarama. Bladningen innebar att man 

Nagot mindre maskiner an vara.... 
^ Ercan Surer vid utmatningen. 

sorterar ihop de olika sortema ti l l ett Idgg. 
For att underlatta och effektivisera arbetet 
kopte Utdehiing in ett antal mindre blad-
ningsmaskiner som placerades p i de 

^ storsta brevbaringskontoren. 

Bladningscentraler 
For ungefar ett i r sedan togs beslut att 
koncentrera bladningen t i l l ett mindre 
antal bladningscentraler runt om i landet. 
Inrikmingen var att dessa skulle placeras 
p i sorteringstermmalema Tanken med det 
var - och ar - att centraleraa ska ligga p i 
den plats alia spridningstransporter t i l l 
utdehiingskontoren utgir ifr in. I Stock
hohn fanns det emellertid inte plats p i 
nigon av vira terminaler. Darfor lade 
Utdehiing ut jobbet p i en entreprenor, 
IKAB, som dels bladar p i Tomteboda, 
dels - genom ett dotterforetag, Mailin-
ggruppen - i en lokal i Satra. Sammanlagt 
bladar IKAB/Mailinggmppen f n . ca 1/3 

av Stockhohns gmppreklam. Resten har 
bladats av Utdehiing, dels i samma lokal 
som Mailinggruppen i Satra, dels ute p i 
Utdehiingskontoren. 

Riksnatet 
Frin den 1 oktober i i r fordes ansvaret for 
gmppreklamcentralema over ti l l Riksna
tet. For v i r del innebar det att Terminal 
Stockhohn ansvarar for verksamheten 
frin samma datum. Rent praktiskt innebar 
det att IKAB/Mailinggrappen fortsatter 
med sin verksamhet och Terminal Stock
hohn overtar driften av den verksamhet 
som Utdehimg bedrivit i Satra. Det ror sig 
om ca 15 anstallda som med hjalp av fyra 
mindre maskiner bladar gmppreklam ti l l 

ca 15 procent av hushillen i Stockhohn. 

Oidar framtid 
Diskussioner fors nu med IKAB om hur 
bladningen ska ske framover. I botten for 
dessa diskussioner ligger dels att Riksna
tet numera har ansvaret for verksamheten 
(produktion, ekonomi, kvalitet), dels att 
IKAB/Mailinggmppen har ett avtal med 
Posten om att utfora all bladning i Stock
hohn. 

De fiesta anstallda i Satra som arbetar i 
postal regi ar tidsbegransat anstallda fram 
ti l l nyir. Termmalklubben har beslutat att 
Sektion Biltransporten har det fackliga 
ansvaret. 

Jan Ahman 

Millenieskiftet 
Extrabetalt nyarsnatten 
Till den som ailietar mellan kl. 
18.00 pk nydrsafton och kl. 8.00 
p i nyirsdagen utg4r extraersMtt-
ning med hdgst 5.000 kr. Ers^tt-
ningen utgiir ovanpii de ordinarie 
tiliagg som gil ler enligt avtalet 
(PVA): 

Vid ordinarie ^Snstgdring eller 
sSrsldIt beordrad tjSnstgdring 

1. Den som under tidsperioden 
utfdr arbete minst 4 timmar -
utg^r ersattning med 5 000 kr 

2. Den som under tidsperioden 
har jour/beredskap under 
minst 4 timmar - 3 000 kr 

3. Den som under tidsperioden 
utfdr arbete mindre Sn 4 tim
mar - 550 kr per piibdijad tim-
me 

4. Den som under tidsperioden 
har jour/beredskap mindre 3n 
4 timmar - ingen extra ersdtt-
ning 

5. For den som har jour/bered
skap och pa grund av detta 
s k a instaila sig fdr arbete 
mindre Sn 4 timmar tilldmpas 
punkt 2. resp 4. med ett tilligg 

pS 2 000 kr 

AnstSlld som opianerat kallas in 
fSrtjSnstgdring under perioden 

6. Den som under tidsperioden 
arbetar minst 4 timmar - 5 000 
kr 

7. Den som under tidsperioden 
arbetar mindre Sn 4 timmar -
550 kr per pSborjad timme 

Policy fdrledighet under perioden 
Mot bakgrund av de diskussioner 
som fdrts pk olika enheter anga-
ende semester och andra iedighe-
ter under jul och ny&r kan det 
finnas aniedning att ordagrant 
citera koncemchefens "Policy fbr 
sekelskiftesbvergingen": 

"Prin och med 1999-12-15 till och 
med 2000-01-15 miiste stor res-
triktivitet gSlla fbr semester och 
kurserm.m. for olika typeravper
sonal" 

Restriktivitet alltsS. Men inget 
fdrbud! 

Jan Ahman 
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Foretagskommittens 
verksamhetsplan 
for ar 2000 

Foljande fragor ska prioriteras i 
arbetet under det kommande 
aret: 

• forbattra ergonomin i Brevna-
tet 

• driva fragan om kompeten-
sutveckling tili en demokratisk 
arbetsorganisation 

• fullfolja kvinnoprojektet 
• se till att det finns jamstalld-

hetsplaner fSr alia resultatom-
raden 

• aktivtdiskutera arbetstidsfra-: 
gan 

• utarbeta en lonemodell med 
kompetenskriterier 

• sakra anstaiiningsformoch 
hoja anstailningsgraden 

• bevaka l-brevsprojektet 

Foretagskommittens tiostmote 

Tva dagar pa Arlanda 
Foretagskommittens hostkonferens 
holls i i r pi Arlanda den 26-27 okto
ber. Fackliga foretradare M n landets 
alia terminaler flog in for att under 
tvi dagar diskutera aktuella frigor 
inom Riksnatet. Aven cheferna var 
dar, ena halvan av konferensen var 
gemensam. 

Hela Arlanda ar en gigantisk byg
garbetsplats och mellan sprangsalvor-
na fordes intensiva diskussioner i da-
garna tvi. 
Jan Ahman rapporterar. 

Lonebildning 
Den intemt fackliga delen av motet borja-
de med lonefrigor. Undertecknad har 
tillsammans med Anders Viksten f i t t i 
uppdrag av kommitten att sammanstalla 
utfallet av lonerevisionen frin samtliga 
terminaler. Arbetet ar inte klart an, men 
en fbrsta koming visar p i stora skillnader 
mellan terminalema. Nu fmns det bide 
historiska och geografiska och ildersmis-
siga fbrklaringar t i l l det, varfor mer ana-
lys behovs innan siffroma publiceras. 

Kommitten tillsatte en Idnebildningsgrupp 
som ska arbeta fram forslag t i l l kompe-
tenslonekriterier mm infor kommande 
lonerevisioner. I gruppen mgir Erik Char-
lesson G^orrkoping), Micke Tall (Stock
hohn), Micke Hedlund (Sundsvall), Gerd 
Karlsson (Nassjo) samt Jan Anders Lmd-
kvist (G6teborg). 

Fr.v.: Maria Joliansson/Ume^, Gerd Karlsson/Nassjd och 
Sofia GranlundA/Ssteris. 

Gruppreklamen 
Riksnatet har ju fi t t den tacksamma upp 
giften att ta hand om gmppreklamcentra
lema. Det innebar att vi iven fackligt f i r 
ta over frigoma kring cenfralema frin 
Utdelnings foretagsfack. Erik Charlesson 
ansvarar inom vir t Foretagsrid. (Se vida-
re artikel p i annan plats i tidningen). 

Teknikfragor 
Hela organisationen p i tekniksidan inom 
Riksnatet genomgir f n. stora forandring-
ar, bide vad betraffar personal (bl.a. har 
en ny imderhillschef anstallts) och arbets-
metoder. 

I P M (Total Productive Maintenance) ar 
beteckningen for en - inom Posten - ny 
metod att arbeta med underbill av den 
tekniska utmstningen. Enkelt uttryckt gir 
det ut p i att ligga tyngdpunkten p i fdre-
byggande underbill. 

TAK i r en annan aktuell forkortning i 
den bar branschen. T stir for Tillganglig-
het, A for Anvandningsutnyttjande och K 
for Kvalitet. Den har metoden testas f n. 
p i nigra maskiner runt om i landet, bl.a. 
p i Tomteboda. Vad det handlar om ar att 
mata varje maskms driftssakerhet, hur 
mycket den anvands i produktionen och 
hur minga fel den gor. Resultat blir ett 
TAK-varde dar 100% ar ideabesultatet: 
d i blir det aldrig nigra fastkomingar eller 
andra stopp, det fmns post att kora i mas-
kmen dygnets alia timmar och den sorte
rar 0 fel! 

Det fmns mer att saga om dessa i mitt 
tycke intressanta 
projekt. Det ar 
kunskaper som 
varje irmehavare 
av ett maskin-
korkort bor f i 
del av. Facktu
ellt har visserli-
gen ambitionen 
att brett och 
djupgiende skil-
dra den postala 
och fackliga 
verksamheten -
men litet miste 
andi lamnas i t 
vira pressgran-

nar Riksnatet i tiden, och vad de nu heter! 
SEKO anordnar numera regelbundna 

triffar for fackliga representanter frin 
teknikema; den 9 november ar det dagŝ  
igen. 

POStExpo 99 
De fackliga representanter som nirvarat 
vid massan i Hamburg lamnade en rapport 
- se vidare i Anders Vikstens reserappo?^ 
p i annan plats i tidningen! 

Kvinnoprojektet 
Det Natverk av fackligt aktiva kviimor 
inom Riksnatet som bildats holl sitt senas
te mote i Norrkoping. En rapport kommer 
i nista nummer av Facktuellt. 

Ergonomiutvardering 
En ergonomi- och buUemndersokninghar 
genomfdrts vid samtliga terminaler i 
landet. Undersokningen har myrmat ut i 
en rapport som irmehiller en del forslag 
ti l l itgarder. 

En redovisning av rapporten kommer i 
nasta nummer av Facktuellt. 
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Nya skor? 
Bjom Tegstrom, huvudskyddsombud p i 
Umeiterminalen, visade en ny arbetssko 
som tagits fram av en skoleverantor i 
samarbete med Umeitermmalen. Nyheten 
var en forhojd bakkappa p i skon, vilket 
ger ett battre skydd mot fr.a. hSlskador 
frin vagnar och andra lastbarare. 

Den sko som visades p i konferensen ar 
an s i lange en prototyp och det drojer ett 
tag innan den gir i produktion. Den som 
i r infresserad och vil l veta mer kan kon-
takta Lasse Ldvlie (781 75 82) eller Inger 
Donsenius (781 58 67/68). 

Information... 
Den fackliga informationen inom fbretags-
kommitten diskuterades. Kanske blir det en 
nystart for web-sidan (idag har Riksnatets 
Foretagsrid en hemsida p i Postens interna 
web)? Kanske fir Facktuellt annu en avlag-
gare i en "Riksndts-Facktuellt" nasta ir?! 1 
varje fall fick undertecknad i uppdrag att 
tillsammans med nigra andra lagga ett 
forslag till hur en gemensam facklig tidning 
inom Riksnatet skulle kunna se ut. 

• •• 
samverkan 
De gemensamma diskussionema med 
Riksnats- och terminalchefema agnades 
aven i i r i t en uppfoljning av samverkan-
savtalet. l^ol diskuterades utvecklingssam-
talen (som det fortfarande ar si och s i med 
p i sina hill) . I i r stod samverkansgruppema 
och arbetsplatstraffama i fokus. 

Kort sagt kan man siga att samverkans
gruppema fungerar nigorlunda, men att det 
behovs krafttag for att forbattra arbetsplat
straffama. 

Uppgiflen vid motet var att i tre punkter 
sammanfatta de nodvandigaste forbattring-
ama: 

Samverkansgruppema 
• De strategiska frigoma miste in i ett s i 
tidigt skede som mojligt 
• Det miste bli en battre koppling mellan 
samverkansgmpp och arbetsplatstraff 
• Stmkturen p i motena behover forbattras 
• Informadonen frin samverkansgruppema 
miste bli battre (en fjarde punkt alltsi!) 

Arbetsplatstraffama 
• Tid miste avdelas for traffama (si att de 
overhuvud taget blir av!) 
• Aven har ar stmkturen p i mdtena ett 
problem 
• Kompetensutveckling bor prioriteras 
hogre 

Jan Ahman 

Owe Olausson argumenterar. T.v. Lars-Erik Hasselgren, Umea. 

Futurum 
\n arfimirum ett tempus 
som betyder att nagot kommer att 
ske»framt iden . 

1 Posten betyder futurum att du 
har din framtid utanfor Posten. 

Nar detta skrivs pagar slutfor-
handlingar meiian fack och ar-
betsgivare om att inratta "Futu
rum". Avsikten ar att skapa en 
enhet inom Posten - direkt un
derstand VD - med uppgift att 
hjalpa enheter i foretaget som bar 
en "konstaterad overtaltghet", 
som det kaHas. Just nu det 
naturligtvts fr.a. den befarade 
stora dvertaljgheten tnom Forsalj-
ningsomskyndarpibi ldandetav 
Futurum. Verksamheten startar 
den 1 januari kr 2000 omforhand-
lingarna gar i las. Finansieringen 
ska ske genom koncemmedel, 
men man raknar ocksa med att 
det krSvs sarskilda Insatser fran 
agaren, staten. 

Utanfor Posten 
Syftet ar alltsa omstallning till 
annat arbete atanfdr Posten. Den 
som - frivilligt - soker till Futurum 
iSmnar sin hittlttsvarande anstill^ 
ning i Posten och blir anstalld i 
Futurum. Anstailningen darvarar 
i 18 manader. Under denna tid 
arbetar man pa heltid och med 
professionell hjaip med sin egen 

framtid. Efter de 18 ntanaderna 
upphor anstailningen i Futurum 
och Posten. Man forlorar ocksa 
s in foretradesratt till ateranstajt-
ning i Posten. 

Frivilligt? 
Observera al l ts i att Futurum ven
der sig till de enheter dar man har 
overtaltghet och tanker saga upp 
folk. Aiternativet man som an-
stSlW stalls infdr pa dessa enhe
ter blir att antingen frivilligt soka 
sig till Futurum med de mojlighe
ter det ger eller hoppas pa att 
tillrackljgt manga andra soker sig 
dit s a att man kan behalla sin ans-
tSllning eller- om fdr fa soker sig 
till Futurum - bli uppsagd och 
jobba kvar pa sin enhet uppsag-
ningstlden ut. Nu bor det kanske 
tiliaggas att man aven i det sista 
aiternativet kan fa viss hjalp, men 
inte t den omfattning som Futu
rum kommer att erfojuda. 
Det kan ocWsk bli mojligt fdr ens-

kilda anstallda inom enheter dar 
det Inte araktueilt med nagra upp-
sagningar, att sdka sig till Futu
rum. Det ar Futurums styrelse, 
dar de fackliga organ isationerna 
ar representerade, som beslutar 
om man far en plats eller inte i 
Futurum. 
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Infdr starten av Sma/C5 pa Stockholm Arsta: 

vad har vi egentilgen astadicommit? 
• I skuggan av det deprimerande novem-
bermorkret och gripna av det djupaste 
missmod och pessimism ramisakar vi oss 
sjalva och vira gamingar i projekt Syd. 

Redan frin start var vi mycket kritiska 
ti l l det icke ifrigasatta axiomet om pro
duktion i ett plan, av logistiska skal, som 
projektlednmgen hade som ledstjama. 
Detta kan mqjligen stamma i en situation 
dar man producerar efter en sager en linje 
och inte i en process bestiende av flera 
fristiende underprocesser. Att logistiskt 
forsla lidor 150m i horisontalplanet tar, i 
alia fall i v i r varld, langre tid an att forsla 
samma lidor 10m i vertikalplanet. 

Ett annat skal t i l l produktion i ett plan 
som framfbrdes var overblickbarheten. 
Var och en som besokt och guidats runt i 
byggnaden inser ganska raskt att 
overblickbarhet ar en term som knappast 
ar applicerbar p i anlaggningen. 

Flerplanslosning 
N i , vad hade man kunnat viima p i en 
flerplanslosning? Dels fror vi att man hade 
kunnat istadkomma en mer intim rums-
kansla an den stora hall vi nu f i r och dels 
kanske kimnat begransa bullret i nigon 
hogre grad. 

Vad har vi d i lyckats med i denna friga 
? V i har f i t t vissa Idften av terminalchefen 
om en dversyn och matning av bullemivi-
er nar hela maskinparken ar p i plats och 
d i ocksi att itgarder skall kurma vidtas 
om s i skulle behovas, t.ex. hangande 
ljudbaflar frin taket eller vaggar i Ijudab-
sorberande material. Detta skulle natur-
ligtvis ocksi ha den fordelen att skapa en 
batfre rumskansla ( tv i flugor i en small, 
sfrilande! ). 

Kodningspiatserna 
Tekniken har j u i stora delar redan frin 
borjan varit given men vissa piverkans-
mojligheter har faktiskt fimnits framforallt 
vad det giller LTP-systemet och den nya 
KSM:en. P i KSM:en har kodplatsemas 
ergonomi legat i fokus for v i r t infresse 
och gor s i alltjamt eftersom frigan annu 
inte ar belt lost, men dar hoppas v i p i en 
bra losning i samarbete med Crisplant. 

Inriktningen p i LTP systemet har frin 
v i r sida varit att mmimera antalet lidlyft 
och det hoppas v i att vi lyckats med. 

For ovrigt kvarstir en del gamla ergono-
miska och andra arbetsmiljoproblem att 
losa. Vi hanvisartill L-G Karlssons doku-
ment, Projekt Ergonomiutvardering, dar 
en del losningar fmns angivna dock mte 
alia. Kanske andi en liten glipa i det 

Alia som har fatt s in ansokan om 
toyte beviljad har nu antligen fatt 
besked. 

Beslut har tagits att overflytt-
ningen ska ske aven om den man 
bytt med hoppat av. 

D.V.S. "lagt kort IJgger". 
Urvalet har gatt till i stort sett 

som foljer: 

• Alia har placerats in i en av tre 
angelagenhetsgru pper. 
• Inom grupperna har man place-
rats i tjanstealdersordning. 

kompakta mohitacket. 

Allsidig rotation 
Organisationen ar kanske vir t storsta 
sorgebam, framforallt med tanke p i upp-
dehiingen mellan Stora och Klump, men 

• LIstan har gatts igenomfor att 
hitta passande byten, darman har 
borjat med den med langst tjans-
tealder i angelagenhetsgrupp ett 
och slirtat med den med kortast 
tjanstealder i angelagenhetsgrupp 
tre. 

Du som inte fatt byfa star kvar i 
bytesbanken. Men troligtvis kom
mer en ny, kompletterande,fdrfra-
gan att skickas ut. 

Anders Viksten 
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aven mer generellt, den strikta uppdel-
ningen i enheter som ocksi givit en del 
orattvisor i listoma framforalh mellan 
Stora och Smi/C5. SEKO har haft och har 
en arman stravan namligen att skapa en 
storre och mer allsidig rotation over en-
hetsgransema. 

V i tror att en sidan allsidighet kan skapa 
storre intresse for arbetet och ocksi ned-
bringa antalet forslitningsskador och 
darmed piverka sjukstatistiken.Arbetsgi-
varens behov av att kxmna styra och kon-
troUera verksamheten f i r enligt v i r t for-
menande anpassas t i l l dessa minskliga 
behov i stallet fdr tvartom. V i tycker att 
arbetsgivaren har en alldeles for pessimis-
tisk installing ti l l personalen i det bar 
fallet. 
Problematiken kring rast eller mihidsup-

pehill p i natten har inte drivits t i l l vigs Maskiner, maskiner ...och fladder, fladder, fladder! Anne Lie Bentesjo och 
ande annu men ett slutgiltigt resultat lar Lale Wasso plockar bort fladder vid en av BRM:arna.. Stockholm Arsta 
val komma inom en mte alltfor l ing tids- 1 november 1999. 
rymd. 

Utveckling 
Vad som diremot ar bra, ar att man satsar 
en hel del resurser p i att utveckla persona
len synd bara att detta program fick en del 
repressiva fortecken. 

Kraven i videokodningen i r j u ocksi en 
sak som vi reagerat mot. Enligt v i r isikt 
skulle man satsat mer p i kvalitetskraven 
an kvantiteten som sikert andi vixer t i l l 
med tiden (onodigt ingestskapande). 

Inplaceringama som ti l l dags dato annu 
ej f i t t sm slutgiltiga losning i alia detaljer 
har kravt mycket arbete fr in v i r sida och 
fbrhoppningsvis kommer det mesta att 
losa sig i den delen. V i kan bara nimna att 
anciennitetslistan(lista enligt tjansteilder) 
annu ej kommit oss tillhanda. (Skarp-
ning!) 
V i r piverkansmdjlighet har legat i att i 

efterhand forsdka ratta upp vissa detaljer 
s i lingt det nu gir. 

Humanistisk syn 
Ett omride dar vi defmitivt misslyckats i v i r 
piverkan ar nir det galler ombandertagandet 
av personal som under dom olika byggfaser-
na fitt byta arbetsplats, vare sig det galler 
Klara eller Arsta. De krav p i introduktion, 
tilldelning av skip och omkladningsrum och 
guidning i den nya miljon har flagrant for-
summats. 
Over huvud taget saknar man en humanis

tisk syn p i arbetet och organisationen av 
arbetsplatsen. 

Vem skall produktionen egentilgen gag-
na?! 

Janne Gebring 

Klara Sma/C5 - Small and 
beautiful? Aven pa Arsta? 
• Stora Brev pa Klara infor
merar s in personal under 
rubriken " B ig and C l u m s y " 
vilket later kul o c h talande. 
Ar det da inte pa s in plats att 
S m a C 5 antar namnet "Smal l 
and beauti ful"? 

J a g skulle garna o n s k a att 
s a g a sa om var produktlon-
senhe t o c h sekt ion. 

Men. 
I s a m g a e n d e t mellan Klara 

o c h Arsta blir vi ju tvartom 
annu storre - o c h hur f inna ett 
p a s s a n d e namn pa var enhet 
- o c h aven S E K O - s e k t i o n ? 
Plats for goda uppslag! 

Medlemsmoten 
T a g med dig till Terminalk lub
b e n s medlemsmote lordag 
den 13 november nar vi d i s -
kuterar fackets omorgan isa -
tion i o c h med Klaratermina-
lens nedlaggning o c h Arstas 
nya betydelse. 

Dess for innan har vi haft ett 
L 

eget medlemsmote den 30 
oktober pa Klaraterminalen. 
Fragan ar vad s o m aterstar av 
o s s fackl iga da efter ett pa 
nytt uppfr lskande mote?! 

Small and small 
Ar det "smal l and smal l " , "ex
t ra-smal l" el ler "smal l and 
noth ing"? K a n s k e snarare 
"smal l and everything". Myck
et kommer ju att handa i 
S tockholm Arsta postterminal 
o c h i Pos ten s o m helhet - s a 
det blir nog nagot i stil med 
"smal l and more" och "eve
rything". Vi efterstravar ju 
utokad kunskap o c h fler ar-
betsmojl igheter, s o w h a t ? 

Vi far bl icka fram emot nya 
moten och nybildning av 
klubb och sekt ioner in pa 
nasta ar tusende - nagon gang 
i januari eller februari 2000! 

Halsningar 

Ulf Ericsson 
J 
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Intervju med Alf Friman: 

"Nu ser vi ef f elcterna av ett 
langvarigt forbattringsarbete" 
Jag traffar Alf Friman i hans vackra rum pa plan 7 i Klara, med en av stans bdsta utsikter: Stadshuset, Riddarfjdrden, 
Soders hojder, de gamla husen pa Riddarholmen. Nu blir det snart ett litet rum i markplanet pa Arsta istallet, med utsikt 
over trafiken pa Huddingevdgen, om ens det Faktum dr att det verkar bli "industristandard" aven over chefernas och 
administratdrernas rum pa Arsta, till vilken trost nu det kan vara! 

Det sldr mig att denna den forsta intervjun med Friman i Facktuellt, antagligen ocksa blir den sista. Vid nydr skiljs vara 
vagar: Friman foljer med till Arsta och Facktuellts redaktor stannar pa Tomteboda! Pa ett sdtt litet synd: En viktig orsak 
till att de grdl vi har haft under de hdr dren tillsammans inte alltid har lett fi-am till nagot konstruktivt, om man sd soger, 
har berott pd den - enligt min bestamda uppfattning - hopplosa konstruktion som Stockholmsterminalerna varit. Det har 
varit for stort, det har varit ett helvetes jobb att hdlla ihop saker och ting och dra at samma hall, och gora nagot vettigt av ^ 
det. Sa har det varit pd den fackliga sidan, och jag tror att problemen har varit likartade hos arbetsgivaren. Det har 
liksom inte alltid blivit tidfor en fruktbar dialog. Jag tror att det blir bdttre forutsdttningar fdr det, ndr terminalema skiljs 
at. I varje fall hoppas jag det. 

Ddrmed inte sagt att det som gjorts inom Stockholmsterminalerna varit forgdves. Fackligt har vi faktiskt uppndtt en del i 
det gemensamma arbetet mellan terminalema. Och dven postalt; som Friman pdpekar i intervjun sd har vi blivit betydligt 
bdttre pd en rad omrdden. 
Nu var det inte for att bli sentimentala som jag bett att fa intervjua honom, utan for att framfora en del av de synpunkter 

fran folk pd "nya" Arsta. Till frdgorna, alltsa! 

J A : "Kvaliteten mot kund" har ju varit 
fantastiskt bra, sd hdr Idngt i Syd-projek
tet Servicerapporterna har val aldrig 
varit sd blanka som nu? 

Alf Friman: — Kvaliteten ar kanonbra! 
Det ar ett fantastiskt arbete som alia in-
blandade har lagt ner. Det ar j u minga 
som arbetar med det bar, minga som kan 
produktionen och visat ett stort ansvar. 

Jag tycker ocksi att vi nu ser effektema 
av ett lingvarigt arbete di r v i har fokuse-
rat p i effektivitet, tidshilhiing, sortering-
sandelar och kvalitet. Och aven ViP:en 
som nu borjar g i i t ratt h i l l ! 

Jag vi l l ocksi understryka att det ar inte 
bara Syd som gjort bra resultat, aven 
Tomteboda har lyft och gor mycket bra 
ifrin sig! 

Det har nyligen genomfdrts ISO-revi-
sioner. Hur gick det? 

- Revisionen av miljoledningssystemet 
enligt ISO 14001 p i Tomteboda gav ett 
mycket bra resultat, inga anmarkningar. 
Det fmns ett engagemang i de har frigor-
na p i Tomteboda, som kanske bbrjade 
med miljoprojektet. 

Aven revisionen av ISO 9001/9002 i 
veckan gick bra, man hittade bara en 
avvikelse. 

"Kvalitet mot kund" dr lysande, men 

hur dr det egentilgen med "kvalitet mot 
personal"! 

- Vara ambitioner mot personalen dr lika 
hoga som mot kund! Vi har bl.a. satsat 
mycket pi utbildningar av olika slag, 
Personliga Masterskapet, BRM-utbild-
ningen pi Tomteboda, som nu anvands i 
storre delen av landet, osv. 

Vi har fatt klagomdl pd introduktionen 
av ny personal pd Arsta, kommentar. 

- V i har gjort en uppfoljning av den nu i 
veckan. Det har varit nigon bom, men det 
ska vara tillrattat. Jag har sjalv varit dar 
och prata med folk och jag tycker att det 
verkar vara en bra n i v i nu. Jag vet att alia 
inblandade haft hoga ambitioner med 
mtroduktionen. 

Sen miste man ha forstielse for att det 
fmns missnoje med vissa saker. Ti l l ex
empel si har vi j u haft de bista kommuni-
kationema i Stockholm bar pi Klara. Det 
blir en forsamring for en del nar man 
flyttar t i l l Arsta. Men det ar ju ingenting 
som vi kan gdra nigot it. 

Manga undrar om det var nddvdndigt 
att dra igang sorteringen innan bygget 
dr klart! 

- Det blir j u en byggarbetsplats hur man 
an gor, eftersom maskmema miste flyttas 

succesivt. Men vi skot pi IRM:ama si 
mycket vi kimde, eftersom byggfasen inte 
var klar. Sedan har ju nigra bitar i bygget 
blivit litet forsenade, bl.a. pi grund av 
elstrejken. 

Det har riktats hard kritik mot stdd-
ningen. 

- Ja, och jag har tryckt pi om det och vi 
har nu en forstarkt stadning. Jag var dss^ 
senast igir (torsdag 4/11/jA) och di s!^ 
det hek annorlunda ut jamfort med i bor
jan a v veckan. 

Varfdr har ni inte kostat pd bdtf^ 
golv? Ar verkligen rda cementgo^ 
jramtidens standard i terminalema? 

- Det ar den "mdustristandard" som det 
ska vara. Golven kommer att se ut som de 
gSr nu. Det ser likadant ut i t.ex. G6te-
borgstermmalen och pi plan 2 i Tomtebo
da. Daremot blu" det matter runt maski-
nema, det hiller vi pi med. Dessutom ska 
det bli en test i Arsta med arbetsskor och 
ilaggsulor. 

Redan efter ett par dagar besvdras 
manga runt IRM:arna av bullret. Vad 
tdnker ni gdra at det? 

- V i kommer att g6ra mitningar si fort 
inflyttningen ar klar och besluta om vilka 
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Itgarder som behover vidtas. I programs 
krivningen for projektet fmns varden for 
hm- hoga bullemivier det f i r vara, sjSlv-
klart ska vi leva upp t i l l dem. 

Finns det pengar till det? 

- Finns det inte pengar s i fSr vi skaffa 
dem! 

Till sist, ndr flyttar du sjdlv till Arsta? 

- Jag ar redan dar en stor del av mm tid. 
Om du menar mitt rum - det betyder mte 
s i mycket! - s i flyttar jag efter Irsskiftet. 
Som sammanfattnmg vi l l jag saga att jag 

ar unponerad av det oerhorda engage
mang som alia inblandade visar. V i har 
duktigt folk i Stockhohnsterminalema!, 

avslutar Alf Friman, och det kan vdl vara 
goda ord pd vdgen, tycker 

Jan Ahman 

Ljus over posten och 
personalen i skymundan -
ar det mottot for nya Arsta? 
- NEJ, svarar Alf Friman nar 
Facktuellt intervjuar honom. 

Fr.v. Lena de Pomian, fd Tba, 
Susanne Hansson , Klara Sma 
och Maggan Andren, Klara 
Storkund, vid BRM:en pa 
Arsta S m i . 

Nagra fragor till Bertil Nilsson... 

"Tomtebodachefen rekryteras externt" 
Hur gar det med delningen av Stock
holms term inalerna ? 

— V i ar overens med alia berdrda parter 
om delningen, bl.a. med de fackliga 
organisationema i Natsam. Det formella 
beslutet ar inte undertecknat an, men det 
blir troligen klart i veckan som kommer. 

Tidsplanen? 

- V i raknar med en administrativ delning 
redan frin kommande Irsskifte. 

Kommer du att sdka efter Tomteboda
chefen externt eller intemt? Eller bd-
dadera? 

— Externt. Jag kommer inte att g l ut 
intemt. 

Och ndr kan tillsdttningen vara Mar? 

- Jag har haft en forsta fraff med den 
rekryteringsfirma som vi bar tagit t i l l 
hjalp. Forhoppningen ar att den nye 
chefen kan tillfrada senast den 1 april 
nasta Ir . Jag har tankar p i att utse en 
tillfbrordnad chef for Tomteboda fram 

tills dess. 

Du har just kommit hem fran Australi-
en. 

— Ja, vi har besokt den australiensiska 
Posten och bl.a. tittat p i en stor termmal 
utanfor Sydney. 

Du har rest med I-brevsprojektet, har 
australiensarna borjat med maskinell 
finstdllning? 

~ Nej, men de har borjat forbereda sig 
for infbrandet. Bl.a. genom att bygga 
upp en databas, dar varje avlamnmgsstal-
le ges en 8-siffrig unik kod. De har vah 
att identiflera p i avlamningsstalle, vi 
diskuterar j u att kunna g l anda ner p i 
individnivl. 

De hlller ocksi p i att infdra streckko-
der i adressen, som avsandaren satter dit. 
Det kan ocksi ses mot bakgmnd av att vi 
har litet olika fdmtsattnmgar, de har t.ex. 
enbart fyrsiffriga postnummer och f i r 
darfor mte ut lika mycket mformation ur 
dem, som vi fir. 

Och I-brevsprojektet fortsdtter? 

~ Ja, Riksnatet ar mycket aktiva i projek
tet. Narmast kommer frigan om hur vi 
ska g l vidare att diskuteras i Brevs sty
relse i slutet av november. 

Till sist hur dr det med dvernattbefor-
dran i Australien! 

- Ausfralien ar stort! Jag kopte ett vykort 
dar man lagt Australiens karta over Euro-
pas. Australien tacker storre delen av 
Europa! 

Fdmtsattaingama ar som sagt litet an
norlunda. De har en gemensam tdm-
ningstid, kl . 18.00, for brevlldoma i hela 
Australien. Darefter levereras forsandel-
seraa efter en t i l l fyra dagar beroende p i 
avstlndet. 

Jan Ahman 

Det svenska I-brevsprojektet utreder om, hur 
och ndr maskinell finstdllning sica inforas hos 
oss. Projektet leds av Elisabeth Sandberg-
Kolmodin. Lennart Cedelund fran Utdel-
ning/Sundsvall och Heinz Grentzeiius fran 
Riksndtet/Norrkoping ingdr som SEKO-
representanter i projektet. Jag skrev om I-
brevsprojektet i Facktuellt nr 6/1999. Se 
ocksa Abo-artikeln i detta nummer. 
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Samverkansavtalet 

Medinf lytande pa gott och ont 
Nar medinflytandeavtalet kom for nigra 
i r sedan fanns hos SEKO en forhoppning 
att det fackliga arbetet skulle bli mycket 
smidigare och att vi tidigt skulle f i insyn 
och aven att vi skulle f i mojligheter att 
delta i olika processema. 

Medinflytandeavtalet bygger p i foljande 
moment: 

Samverkan 
Samverkansformen skall ersatta MBL-
fbrhandlingar och MBL-information s i 
mycket som mojligt. Samverkan skall 
vara det forum dar vi tillsammans diskute
rar olika losnmgar for att vi skall kunna 
enas om en losning som ar s i bra som 
mojligt. Samverkansgruppen skall ocksi 
fimgera som en arbetsmiljdkommitte och 
behandla dessa frigor. 

Arbetsplatstraffar 
Detta ar det forum dar personalen skall 
ges mdjligbet att diskutera olika frigor 
som berdr deras arbete och dar personalen 
skall ges mojligheter att komma med 
forslag t i l l arbetsgivaren om olika itgar
der. P i grund av vikten i dessa frigor ar 
det viktigt att bide arbetsgivaren och 
facket fmns p i plats n i r dessa synpunkter 
fdrs fram. Det ar viktigt att dessa triffar 
dokumenteras och att man har tillging t i l l 
de mmnesanteckningar som gors vid varje 
mote. 

utvecklingssamtal 
Arbetsgivaren skall varje i r ha ett utvec
klingssamtal med varje anstalld och detta 
samtal skall ligga t i l l grund for den enskil-
des mdjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
Detta samtal skall dokumenteras och den 
anstallde skall f i en kopia p i iimehillet av 
vad man tillsammans kom fram ti l l . Sedan 
skall detta samtal foljas upp och de beslut 
som man gemensamt kommit fram til l 
skall genomfdras. 

Foretagskommitten inom SEKO som 
omfattar Postens brevnit hade en fraff den 
26 oktober tillsammans med brevnatsled-
ningen och terminalchefema dar man 
diskuterade om hur samverkansavtalet 
hade fimgerat och hur vi skall fdrbatfra 
det. 

Iiman denna fraff agde mm diskuterade vi 
lokah om hur det sig ut hos oss och vad 
vi kunde rapportera om. 

Samma sprak? 
I Stockhohn konstaterade vi att nar det 
galler de praktiska frigoma hade vi frin 
SEKO:s sida inte alia ginger samma isikt 
som arbetsgivaren men vi pratar samma 
sprik som arbetsgivaren och forstir va-
randras synpunkter. N i r det galler olika 
personalfrigor ar det mte lika enkelt for 
bar kommer vi belt overens om vikten av 
olika frigor men vid genomforandet visar 
det sig att vi tolkar denna friga olika. 

V i har konstaterat att nar det galler pro
duktionen fmns en mangd olika adminis-
frativa resurser for det lopande arbetet och 
uppfbljningar av det samma. Nar det 
galler frigor som dfrekt handlar om perso
nalen ar det inte lika enkelt. Som exempel 
kan vi namna att nar posten skickade ut 
ansdknmgshandlmgartill den nya organi
sationen p i Stockholm Arsta i borjan av 
sommaren och man borjar omedelbart att 
bearbeta dessa svar. 

Undermaligt 

An i dag (1 november) har inte SEKO fi t t 

sammanstalhiingar av ansokningama med 
de olika altemativ folk har sokt, vi har fitt 
for en del av personalen men inte for alia. 
Vi vi l l i samband med detta fk en forteck-
ning over den tjansteilder som folk har. 
Vi har efterlyst detta material under 
mycket l ing tid, dirfdr det ar ett viktigt 
underlag som vi behover vid vira diskus
sioner med arbetsgivaren fdr de tillfallen 
som anstallda har klagat p i inplaceringer '̂̂ x 
Situationen ar den att antingen har arbets
givaren en undermilig administration 
eller ar det s i att man forsoker mygla med 
frigan. 

Langt ner 
Detta ar ett exempel p i problem som vi 
haft i Stockhohn som framkommit i sam
verkan men det finns fler situationer dar 
vi saknat ett bra underlag for olika friges-
talhiingar gentemot arbetsgivaren. Dessa 
problem ar valdigt viktiga for v i r del fdr 
det mnebar att det blir svirare att foretra-
da medlemmama. 

P i foretagskommittens mote delades vi 
upp i olika arbetsgmpper, fackliga och 
chefer om vartannat och diskutera frigan. 
N i r jamfbrelser med andra terminaler och 
hur de arbetade med frigan att Stockhohn 
l ig lingt ner p i listan nar det galler sam-

Bosse Andersson friin Klara Stora trimmar in den forsta SSM:en. Stocktiolm 
Arsta den 1 november 1999. 
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arbetet. 

Battre arbetsplats 
Nar det gallde arbetsplatstraffama kons
taterade vi att de alh^ fiesta bade problem 
med att fk dessa att fimgera. Forutom 
sjalva planeringen var alia inblandade 
ense om att det mest hade blivit informa
tion frSn arbetsgivaren men ocksi frin 
facket och det ar j u inte meningen med att 
ha en arbetsplatsfraff utan detta skall vara 
det forum dar de anstallda ges mojligheter 
att ta upp olika frigestalhiingar men ocksi 
att komma med forslag hur det kan bli en 
batfre arbetsplats. 

Strategiska fragor 
Utvecklingssamtalen var ocksi ett prob
lem p i de fiesta terminaler, bide ni r det 
galler kontmuiteten men ocksi att det 
minga ginger saknades en bra och plane-
rad uppfoljning av dessa samtal. 
Mdtet kom fram t i l l att samverkansgrup

pema mer skulle jobba med strategiska 
fragor dvs. framtidsplanering, fdrbdttra 
arbetsplatstraffama och utvecklingssam
talen. 

Minga medlemmar frigar sig om samver
kan ar bra eller diligt men min isikt i r 
den att det i r ett bra avtal och att det ger 
oss storre mdjlighet att komma med tidi
gare i processen och d i ge vira synpunk
ter och att det d i ges storre mojligheter att 
piverka besluten och att det blfr en batfre 
arbetsplats. Samverkansformema har varit 
och ar fortfarande "luddigt" och bide 
facket och arbetsgivaren miste bli tydliga-
re i de frigor dar vi har olika isikter. I de 
stora frigor dar vi har olika isikter har vi 
publicerat dessa i Facktuellt och i lokala 

^ nyhetsblad. En iterging t i l l ren MBL-
^ h a n t e -

r i n g 
s k u l l e 
kanske 
bli enk-
lare fdr 
oss ur 
ett in-
fo rma-
t i o n -
s p e r -
spektiv 
men det 
s k u l l e 
ocksi ge oss betydligt mmdre mojligheter 
att piverka arbetsgivaren. 

Owe Olausson 

Niigon hemma? 
Ett litet bus i det stora 
huset 
Stockholm Arsta den 
1 november 1999. 

Postgirots och post-
kontorens framtid? 
• I dag ar det inte mycket som talar for 
att regeringen ar beredd att satsa det 
stora kapital som skulle behovas f&r att 
utveckla Postgirot t i l l fuUsortiments-
bank. Det har talats om summor upp t i l l 
15 miljarder kronor, och lagger man 
ocksi t i l l det ganska tydligaprincipieila 
motsindet mot statliga banker, tyder det 
mesta p i att man kommer att g i p i for-
siljningslinjen. 

Beslut om fdrsaljning? 
Om det blir beslut om att siija Postgirot 
kan detta ske p i minga olika satt. Det 
kan handla om att silja t i l l svenska eller 
utlandska banker, och tankbara kopare 
bar sakert olika utgingspunkter for sitt 
infresse av att kdpa Postgirot. 

SEKO har hela tiden drivit frigan om 
att v i r agare ar tvungen att ta ett ansvar 
f5r den omstrukturering av posticontors-
natet som v i stir infdr. V i menar att den 
mdj ligheten finns kvar ocksi vid forsalj-
nmgsaltemativet och d i i form av att 
man fr in regringens sida villkorar kopet 
p i ett satt som gdr att koparen av girot 
tar p i sig ett ansvar fbr en del av den 
personal som riskerar att bli dvertalig i 
Posten. 

Rikstackande 
En "villkorad" fdrsaljning dppnar ocksi 
mdj ligheter for de politiska beslutsfattar-
na att under en overgingsperiod l6sa 
svira frigor som tex. rikstackande 
kassaservice. Postens mojligheter att 
appratthilla denna service p i nuvarande 
satt forsvinner j u om Postgirot saljs och 

samarbetet med Nordbanken upphor, 
och bar stir regering och riksdag infbr 
ganska svirldsta problem. V i tror dock 
att de kan Idsas p i ett acceptabelt sitt 
samtidigt som man ocksi k ^ hitta Ids-
ningar som stoder personalsituationen i 
Posten. 

V i har haft och k o m m e r ^ ha ytterli-
gare politiska kontakter i denna friga. 

Pos^ontoren 
Posten Fdrsaljning har koncemens upp
drag att uppratta det nya servicenStet for 
Posten. Detta nat ska tydligt stddja 
logistik- ochmeddelandeafFarema. Upp-
draget ar kite alldeles enkelt sarskih som 
det samtidigt handlar om att stegvis 
montera ned det nuvarande natet. Fac
kligt sett hanteras dessa firigor av fore-
tagsridet Posten Fdrsaljning och dialog 
fbrs naturligtvis med dvriga delar av 
koncemfacket. 
De fackliga aspektema kommer i hog 
grad att handla om beraanning av det 
nya nitet, och har fbmtsatter vi att samt
liga inblandade ar beredda att ta ett stort 
ansvar for de manniskor som riskerar att 
"bli 6ver" frin nuvarande postkontors-
nat 

SEKO:s koncernrid 

SEKO:s koncemfack i Posten har nyli
gen borjat med att skicka ut ett "ma-
nadsbrev"med aktuell facklig informa
tion. Facktuellt publicerari det har 
numret nagra utdrag ur Oktoberbrevet 
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Klumpsorteringsmaskinerna 

Tomteboda, Milano och Arsta 
Pa Arsta pagar nu intrimningen 
av den nya Idumpsorteringsmaski-
nen. Har bar man valt en maskin 
fran danska Crisplant. Lasse Ldv
lie rapporterar om projektet och 
de problem som aterstar att losa. 

Den andra maskinen i Stockholm 
fmns pa Tomteboda. Den ar till-
verkad av det italienska foretaget 
C M L . Det har varit en hel del 
problem med Tomtebodas maskin, 
inte minst den ergonomiska ut-
formningen av kodningspiatserna. 
Nu haller man pa att forsdka at-
garda bristerna. Anders Bergstrom 
deltar i det arbetet och han berat-
tar har for Facktuellts lasare om 
nagra Intensiva dagar pa CML:s 
fabrik utanfor Milano i norra Ita-
lien. 

Tomteboda -
Milano tor 
• Onsdagen den 13 oktober kl . 11:30 s i 
stod jag p i Arlanda flygplats. Jag skulle 
Ika t i l l Italien for att kolla p i en ny kodar-

betsplats t i l l v i r KSM. 
PI Arlanda skulle jag trSfifa Gdran Hil l -

ner, som ar ingenjor p i HK, samt ansvarig 
for KSM i Tomteboda, Goteborg och 
Mahnd. Jag skulle ocksi mota David 
Homedal, som ocksi ar ingenjor p i HK 
och som troligen ar den som kommer att 
hllla p i med KSM frigoma i framtiden. 

Malpensa 
V i skulle flyga t i l l Kdpenhamn (Kastmp) 
fdr att dar mota folk frin Goteborg och 
Mahnd och sedan fortsatta t i l l Milano i 
Italien, eller rattare sagt t i l l flygplatsen 
och den mycket mmdre staden Malpensa, 
som ligger ca 5 mil frin Milano. Det 
resulterade ti l l att jag aldrig sig Milano, 
eftersom CML (foretaget som tillverkar 
KSM) ligger nara staden Malpensa. Ho-
tellet som vi bodde p i hette ocksi Mal
pensa. 

V i blev val omhandertagna av mycket 
trevlig personal frin CML, som ocksi 
bjod oss p i vira luncher och middagar 
under vistelsen. Maten var riklig tilltagen 
och smakade bra. 

V i agnade hela Torsdagen och nastan 
hela Fredagen t i l l att vara p i CML:s fab
rik, for att testa och andra s i mycket vi 
fbrmldde p i det som vi var ditskickade 

for, dvs att gdra en s i noggrann genom-
glng som mojligt, av en ny variant av 
kodplats t i l l KSM. 

Eftersom alia fre Terminalema har lite 
olika satt att se p i sina kodplatser, samt 
har olika typ av post, s i forekom det lite 
Isiktsutbyten, men eftersom vi p i Tomte
boda antas ha den besvarligaste posten, s i 
fror jag att vi drog det langsta sfrlet, jag 
fick dessutom ett ganska starkt stod f"̂ ^ 
Goran Hilhier, men det ar j u ocksi frin 
Tba, som han har fi t t mest kritik, s i det 
kanske foil sig naturligt. 

Forbattringar 
Min fbrhoppnmg ar naturligtvis att de 
fiesta kommer att tycka som jag, dvs att 
det blev en forbatfring, aven om det bety
der att vi inte kommer att bli heU t i l l -
fredsstallda, men allting som har med 
sidant har att gdra, kostar mycket pengar 
och darmed blir det kompromisser, men 
naturligtvis s i f l som det ar mojligt. 
Nigra fbrandringar: 

• Styrsystemet som reglerar bandens 
synkronisermg, samt fotoceller ar 
andrade 

• Sorteringsbordetarandrat(vinkel,yta, 
kanter) 

• Mothlllet som ska forse en kodare r*\ 
ena sidan, skapade minga problem fo. 
CML 

• Ett antal vassa kanter ar putsade 
• Ytan under arbetsbordet ar maximerat 

Ritningar och foton 
Aterkomsten t i l l Stockhohn var p i fredag 
kvall vid 22-tiden. Ingen rast och ingen 
ro, men man var i alia fall mte hungrig. 

Det kommer att fmnas ritomgar och 
fotografier uppsatta p i Tba-F:s anslags-
tavla, s i snart ritnmgar och foton ar fardi-
ga. De fmns ocksi p i Sektion Tba-F:s 
Hemsida (seko.just.nu). 

Om det ar nigra frigor om detta s i det bra 
att kontakta 

Anders Bergstrom 

Anders Bergstrom dr sektionsordforande och 
skyddsombudpd Tomteboda Foretagsposten. 
Han nas pd tei 070-524 48 26. 
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Arsta kor danskt 
• I upphandlingen av KSM til l Arsta 
vaim Crisplant frSn Danmark av minga 
skal, men har ar t v i : v i har ett bra fortro-
ende for Crisplant och dom var intressera-
de av att utveckla en klumpsortermgsmas-
kin tillsammans med oss. 

Utvecklingsgrupp 
En utvecklmgsgrupp frin produktionen 
fanns med frin borjan som hade en hel del 
mtressanta ideer. Tyvarr forsvann en del 
manniskor fi-in projektet, dock mte alia. 

^ Jag kom m nigonstans i mitten. Jag tyckte 
redan frin borjan att det var ett mtressant 
projekt. Crisplant hade aldrig tidigare 
by ggt nigon klumpsorteringsmaskin, men 
ville valdigt gama hitta ett vmnande re-

^ cept. Kraven var redan frin borjan valdigt 
hirda, bl.a. ville Posten ha en flexibel 
maskin med mycket hog hastighet. Alia 
ville ocksi ha en bra arbetsmiljd. 

Hur har d i projektet varit s i bar lingt? 
Jo valdigt intressant, tycker jag. Det bar ar 
forsta ging som jag har deltagit i sint har 
projekt dar man har tagit s i mycket notis 
om vad produktionspersonalen tycker. 
Det har varit valdigt bra. 

Har man d i lyckats? Det i r nog lite 
tidigt att uttala sig om det. Facit f i r vi j u 
n i r personalen har anvint maskinen ett 
tag. 

Kodstationerna 
^ V i har haft ett mycket stort problem med 

att f i kodstationerna att bli bra, men jag 
tror att vi nu ar p i ratt spir. V i diskutera
de och provade ett stort antal losningar 
mnan vi t i l l slut fastnade for en liknande 
som den som den forsta arbetsgruppen 
hade varit och nosat p i . Tyvirr kommer 
mte kodstationerna att vara firdiga nar 
maskinen kdr iging, utan kanske fdrst 
nigon minad senare, vilket mnebar att vi 
f i r acceptera ett provisorium i borjan. Jag 
tycker dock att den kompromissen ar 
vettig att gora helke i n att f i en d i l ig 
losning. 

T v i problem iterstir att losa: Hur utfor-
ma buntstationen s i att den blu ergono-
miskt vettig och hur losa sackhantermgen 
p i ett bra satt?? 

Jag tror att vi miste f i iging verksamhe
ten mnan det gir att losa dom problemen 
och att man f i r prova sig fram. 

Lasse Ldvlie 

Tomteboda: 
Ny organisation for 
iciump/interntransport 
• Anyo har det paborjats ett projekt 
vid Pampas. Den harg ingen har det 
utgStt ett pSbud f r i n huvudkontoret 
att DirektinlSmning (DIL:en) skall 
utgora en egen enhet. Det galier 
over hela landet. Syftet med projek
tet ar att skiija klumpen f r i n direktin-
lamningen. G6ra en interntransport 
p i Tomteboda och sammankoppla 
klumpen med interna transporter. 
Den nya organisationen skall vara 
klar att g i i drift 1 mars i r 2000. 

Projektansvarig ar Anders Rydman 
och projektledare ar Ann Thyren. I 
projektgruppen sitter representanter 
f r i n arbetsgivare, SEKO och ST f r in 
b ide Foregagsposten och Storbrev-
senheten. Parallellt p i g i r ett projekt 
om hur Direktinlamningen skall orga-
niseras. Om detta vet jag intet darfor 
behandlas inte den delen av projek
tet hSr. 

underenhet till stora Brev 
Tanken ar att Klump/lnterntransport 
skall fungera som en underenhet till 
Stora brev, med en gemensam chef 
och Direkinlamningen blir egen enhet 
med egen chef. Detta innebar att 
personalen som tillhdr Foretagspos
ten idag, mis te vaija vilken enhet de 
vill tillhora i fortsattningen. Intresse-
anmaian beraknas skickas ut den 
10/1 -00. Inplaceringama skall vara 
klara till den 15/2 -00. Intresseanma-
lan beror endast dem som arbetar p i 
Foretagsposten och all personal 
kommer att placeras in p i n igon av 
enheterna. De t v i projektgrupperna 
ar i full fard med att se over hur per
sonalen bor fordelas, s i att ingen 
enhet behover g i underbemannad. 

Lagledare 
Den 1/11 gick projektgruppen utmed 
anslag om att lagledare soks till den 
kommande organisationen. Antalet 
ar for narvarande ospecificerat, men 
om nigra veckor kommer det att 

klarna hur minga lag det handlar 
om. 

Arbetstiderna 
Nar det galler arbetstider har grup
pen annu inte tittat p i det. Det troliga 
ar dock att det inte blir nigra storre 
forandringar. Posten kommer att 
finnas i huset vid samma tid som 
idag. Vi har daremot diskuterat om 
det finns vinster med att infdra ex-
tremnatt p i klumpen. De som jobbar 
extremnatt idag och tillhdr storbrev-
senheten behover inte kanna sig 
oroliga fdr att deras alternering skall 
fdrsvinna. Projektgruppen har inte 
pratat om att infdra raka veckor som 
nigon p i mitt lag misstankte. 

Rotation? 
Milsattningen ar att de som kommer 
att tillhdra "dotterbolaget" Klump/ 
Interntransport, pifrivill ig basis, skall 
kunna rotera p i klumpsortering och 
transportgoromal. De som jobbar pa 
plan tre, i nuvarande organisation, ar 
inte inblandade ide forandringar som 
kommer ske p i plan t v i . De som 
berdrs ar bara nattarna p i plan t v i . 
Allt tyder p i att de kan fortsatta sin 
rotation aven i framtiden. Det vill 
saga att de borjar sitt pass p i plan 
tre och var tredje arbetsperiod sorte
rar de storbrev. Om det skall kunna 
bli n igon ytterligare rotation mellan 
plan t v i och plan tre i framtiden s t i r 
fdr narvarande skrivet i stjarnorna. 
Vill personalen ha en rotation mellan 
storbrevs-och klumpsortering miste 
vi tala om det fdr vara chefer. 

Inge Sved 

Inge Sved Sr vice ordforande i sek
tion Tba Brev Stora 
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Utrikes tar hem smabreven i 
September ar 2000 
• Utrikes har i samstammighet med 
Brev beslutat att kopa in en G S M och 
sjalva sortera ankommande utrikes 
smi/C5 p& Arlanda. Framfor allt ar 
det Tomteboda som berdrs nar 150-
200.000 forsandelser/dag forsvinner 
frin Stockholmsterminalerna. 

Det projekt inom Utrikes, Bulang, som 
ansvarar for genomforandet, besldt pi ett 
styrgruppsmdte den 1 oktober att Utrikes 
ska dverta en begagnad GSM frin Riksna
tet. Maskmen gir i projektet under be
teckningen "Arsta original", vilket bety
der att den ar en uppgraderad (OCR-fimk-
tionen) och ombyggd (staplarna) 
Siemens-maskin av den typ som finns pi 
bl.a. Arsta. 

Biliigare maskin 
Med det bar altemativet fir Utrikes mte 
den resningsfiinktion (med vandning, vig, 
frankeringsgranskning, mm), som man ett 
tag tankte sig. A andra sidan si blir mas
kinen biliigare och den kan kdras iging ca 
ett halvir tidigare an om man bestaUt en 
ny Siemens av den typ som fmns i vira 
brevresningsanlaggningar. 

Enligt tidplanen ska maskinen vara 
monterad pi Arlanda och klar for intrrni-
nmg senast vid halvirsskiftet ir 2000. 
Den 1 September beraknas Utrikes dverta 
ansvaret for uppsamlingssorteringen av 
ankommande utrikes smi/C5. 

Storbreven och klumpen berdrs mte av 
beslutet. Dessa volymer ska aven i fort-
sattningen sorteras inom Riksnatet. 

Arsta orginal 
Aven om maskinen kallas for Arsta orgi
nal si behover det inte innebira att den 
hamtas frin Arsta. Expertema pi Riksna
tet hade tankt sig det frin borjan, liksom 
att Arsta i sin tur skulle kompenseras med 
en Alcatel frin Tomteboda. Det bdr med 
skirpa framhillas att denna "iiuiktning" -
man talar i de termema - hade lanserats 
utan att Tomteboda - inte ens Stockholm? 
- tillfrdgats om saken. Nu fors en mer 
balanserad diskussion i frigan inom Riks
natet, varfdr det i dagslaget ar oklart var-
ifrin Utrikes maskin kommer att hamtas. 
OM overflyttnmgen av volymer t i l l Ufri-
kes skulle leda t i l l en overtalighet inom 

Terminal Stockhohn har styrgmppen 
beslutat att foljande principer ska galla: 

• Resursema p i Arlanda Ufrikes ska 
dunensioneras utifrin det verkliga 
behovet som den nya verksamheten 
kriver vad galler antal medarbetare 
och kompetens. 
• Medarbetare frin Termmal Stock
hohn kommer i min av behov - resurs-
och kompetensmissigt - att erbjudas 
tjanstgdring pi Arlanda. 
• Affarsomride Brev ansvarar for ev. 
aweckling och loses i fdrsta hand 
mom ramen for dvriga fbrindrmgar 
med aniedning av bl.a. Stockholm 
Syd. 

Cummiartade 
De bar ar nigot gummiartade formule-
ringaraa tillgodoser i forsta hand Ufrikes 
mfressen. Aven i det hir avseendet ar det 
litet markligt hur man frin Riksnatet lovar 
bort saker som - om de blir ett problem -
drabbar Stockhohnstermmalema. Grund-
regeln i sidana bar sammanhang ar j u 

normalt att personalen foljer med voly-
merna. Utifrin denna grundsats kan man 
sedan diskutera awikelser, 

Stockholmsprojekt 
Inom projektet har tillsatts ett Delprojekt 
Terminal Stockholm, med Christer Beh-
nke som projektledare. Delprojektet ska L 
samarbete med Ufrikes planera genomfl 
randet mom Terminal Stockhohn, vad 
galler volymer, dverflyttning av personal 
samt kompetens. Projektet ska ocksi ta 
fram konsekvenser fbr Tomtebodas orga^ 
nisation n i r utrikesvolymema forsvinnei 

I delprojektet mgir (fomtom Christer 
Behnke) Ake Andersson, Ann Thyren och 
Stefan Strdmberg. Frin SEKO deltar 
Bertil Carlsson och Marie Pettersson i 
gmppen. 

I styrgmppen for hela projektet represen-
teras SEKO av Torben Berggren frin 
Utrikes. 

Undertecknad deltar i delprojektledar-
mdtena inom Bulang. 

Jan Ahman 

ASG eller PNL? 
• Det ar for narvarande ganska tyst i 
ASG-frigan men vi vet att det i dagama 
pig i r kontakter mellan tyska och svens
ka Posten. Om det blir nigon samfors-
tindsldsning vigar vi inte ha nigon 
uppfattning om, men v i har for siker-
hetss skull uttalat vira krav infdr mojUg-
heten att en sidan kommer t i l l stind. 
SEKO Postens bestamda uppfattning ar 
att Posten i alia lagen miste behilla 
konfrollen dver sin logistikaffSr. Fdr oss 
ar det avgdrande vi sjalva kan styra s i 
mycket som mdjhgt dver utvecklingen 
av det som beskrivs som v i r framtida 
kamaff^. Anlednmgen t i l l att vi redan i 
fbrvSg tydliggjort v i r mstallning i r 
naturligtvis svaaska Postens svaga 
fdrhandlingsposition gentemot tyska 
Posten/Danzas. 

Det av de nordiska "postama" gemen-
samagda bolaget Pan Nordic Logistics 
ligger p i sitt vis i vantelige beroende p i 

utgingenavASG-affaren. Man har dock 
konceptet ganska klart och beredda att 
kdra i ging nar startsignalen ges. 

Finska Posten har i veckan meddelat att 
man gi r ur PNL, nigot som knappast 
fbrsvirarmdjligheteraaattkonunaover-
ens i nigra frigor som kvarstir att Idsa. 
Det ar dock fullt mojligt att Posten i 
Finland fmns kvar som samarbetspartner 
aven om man inte ar kvar som delagare 
iPNL. 

V i kommer att arbeta vidare med att 
piverka i frigor som inflytande och 
organisation for PNL. Eftersom PNL ar 
ett gemensamt igt bolag utanfor den 
traditionella koncemgemenskapen kan 
dessa frigor bli knepiga att losa, och v i 
fror att mflytandet i detta bolag i r viktigt 
eftersom kopplingar och piverkan p i : 
dvriga Posten kan komma att bli stor. 

SEKOs koncernrad 
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1999 ars Idnerevision i siffror 
• Medellonen for en sorterare i 
Stockholm hojdes i arets Idnerevision 
med 421 kr f ran 15.888 kr t i l l 16.291 
kr/man. Darmed ocksa sagt att medel
lonen ligger hogre an det golv pa 
16.000 som var ett av malen i arets 
fbrhandlingar. 

Lagledamas loner ligger i genom-
snitt ca 3.000 kr hogre an sortemas, 
vilket ar samma nivaskillnad som 
efter forra arets fbrhandlingar. 

Knapp hundralapp 
Det skiljer fortfarande en knapp hun
dralapp i Ion mellan kvinnor och man. 
Resultatet i ar blev nagra kronor at fel 
hall. Analyserar man siffroma mer i 
detalj sa ska man se att v i inom sorte-

rarkollektivet i stort sett har likalon. 
Den skillnad som fmns beror t i l l 
storsta delen pa sadana faktorer som 
att fler f.d. lagledare ar man. 

Leder Idneligan 
Om man jamfbr med ovriga termina
ler inom Riksnatet kan v i konstatera 
att Stockholm fortfarande leder Idne
ligan, numera tatt fdljda av M a l -
mo/Hassleholm och Gdteborg (det 
skiljer ca 200 kr) . Jag raknar med att 
i ett kommande nummer av Facktuellt 
kunna skriva litet mer om den saken. 

Det avtal som nu galler loper dver 
3,5 ar. Det ar indelat i tre 14 - mana-
dersperioder och v i ar nu inne i den 
andra perioden. Den 1 augusti nasta ar 

bdrjar den tredje och sista perioden 
och da ramlar det ut nya pengar. Na
got mindre an i ar p.g.a. en storre 
avrakning for arbetstidsfdrkortningen. 
Fdr var del omfattas endast de med 
40-timmarsvecka av arbetstidsfdrkort
ningen. V i d kommande arsskifte (1 
januari 2000) far de sin andra halv-
timme ner t i l l 39 tim/vecka. 

Kan sagas upp 
T i l l sist kan namnas att avtalet kan 
sagas upp - senast den 30 april 2000 -
for den tredje avtalsperioden. For 
narvarande fmns det inget som pekar 
pa att sa kommer att ske. 

Jan Ahman 

Antal Fore Efter Skillnad kv -man 

Tot Kv M Kv M Kv M Fore Efter Fdrandr 

Sorterare 1 470 534 936 15836 15918 16234 16234 82 90 8 
Sorterare = G-210. Exkl timanstallda octi tidsbegransade. 

Enhet Antal 

Meddelon fore lonerev Medellon efter lonerev Forandring 

Enhet Antal A l l a m e d l j Sorterare Alia medl| Sorterare Alia medl | Sorterare 

Administration 21 20 345 ~ 21 000 - 655 -Biltransporten 61 15 952 15 808 16 334 16 182 382 374 

F-post samordning 7 17 000 17 629 ~ 629 

Specialister 18 18 385 ~ 18 985 — 600 

Lagledare 64 18 397 — 18 952 ~ 555 ~ 

Klara F-post 83 15 964 15 927 16 372 16 329 408 402 

Klara Sma 288 15 805 15 792 1 6 2 1 0 16 197 405 405 

Klara Stora 254 15 990 15 972 16 396 16 377 406 405 

Arsta F-post 13 16 271 16 002 16 671 16 434 400 432 

Arsta Sma 131 1 5 8 1 8 15 769 1 6 2 1 3 16 163 395 394 

Arsta Stora 88 15 972 15 769 16 375 16 163 403 394 

Tba F-post 136 15 993 15 941 16 403 16 352 410 411 

Tba Sma 213 15 938 15 938 16 340 16 340 402 402 

Tba Stora 264 15 857 15 825 16 259 16 228 402 403 

Underhall Syd 17 18 476 18 131 1 9 2 1 2 18 792 736 661 

Underhall Tba 14 17 979 17 658 18 771 18 417 792 759 

Vardet 52 16 135 ~ 16 540 405 ~ 

TOTALT 1725 16 135 15 888 16 556 16 291 421 403 

SEKO-medlemmar Exkl timanstallda och tidsbegransade. Sorterare = kod G-210. "Sorterare" i Biltransportens kolumn galler 
kod L - chauffor och i Underhalls kolumner kod K - tekniker 
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Man kan inte framja mangfald och integrationen med det man gor idag... 

integration: en staende punlct pa 
dagordningen! 
• Jag som utsetts t i l l delansvarig i integ-
rationsfrSgor inom Terminalklubben 
deltog forsta gingen t i l l integrationsuts-
kottens mote som bolls den 12 oktober i 
aulan p i Klara terminalen. 

Raul Garcia (Arsta), Gerardo Berrios 
(TBA) och Ibrahun M'Boob (Klara) 
dppnade motet. V i var mte s i minga, ca 
12 St, inklusive Magnus Rdnstrom (f.d. 
jamstalldhetsansvarig mom klubben). Jag 
hoppas vi blu flera nasta ging. P-0 Bran
deker var med del av motet. P i eftermid-
dagen kom ocksi Anders Viksten samt 
Goran Olsson frin LOs integrationsuts-
kottet 

Under motet foljde vi efter den foreslagna 
dagordningen och efter en kortfattad 
berattelse om vad man har hittills gjort, 
diskuterade vi de nyblivna svenskamas 
frigor i samhallet och ute p i arbetsplat-
sema ur integrationssynvmkel. Gerardo, 
Raul och Ibrahim hade arbetat fram en 
verksamhetsplan i amnet: 

verksamhetsplan 
"Sverige har p i kort tid forvandlats t i l l ett 
samhalle dar manniskor frin minga olika 
kulturer ska leva tillsammans. Idag har 
nastan var femte invinare utlandskt bak
grund. Problemen som invandrare mdter 
i Sverige idag, handlar bl a om segrega
tion i bostads omridena, hog arbetsldshet 
och brist p i delaktighet och representation 
bide i facket och politiken. 

Darfor behovs ett lingsiktig gemensamt 
arbete for integration mellan infodda 
svenskar och "nya svenskar" bide i sam
hallet i stort och p i arbetsplatsema. 
Foljande ar nigra konkreta forslag p i hur 
man kan bidra i det fackliga arbetet for 
integration: 

1. Kartlagga vira individuella behov. 
2. Studiecirklar fdr medlemmar med icke 
svensk bakgmnd (om: svensk arbetarrd-
relses historia, mdtesteknik, arbetsratt, 
ytfrandefiihet, koUektivavtal, medlemsav-
gifter, fbrsakringar.) 
3. Studiecfrklar for alia medlemmar, om: 
"Invandring och konsekvenser"; "likheter 

och olikheter mellan kulturer mte mmst 
religioner"; "Manskliga rattigheter",...) 
4. GFU (Gmndlaggande Fackliga Utbild-
ning) bdr innehilla en punkt dar man 
diskuterar mingfald och ger id6er for en 
batfre integration; 
5. Driva opinionsbildning genom fackliga 
tidningar; diskutera om diskruninering; 
behov av integration och Idnsamheten i 
mingfalden fdr ett utvecklande och val-
miende samhalle. 
6. Bjuda in politiker, mtellektuella och 
fackliga som kan tala om integrationsfri-
gor, t ex p i irsmdten, medlemsmoten, 
fackliga fester, osv. 
7. Att skicka fackliga aktiva som arbetar 
med integrationsfrigor t i l l utbildnmgar 
och seminarier i och krmg amnet. 
8. Organisera tillsammans en Multi-Kulti 
Fest-2000. 

Fragor till dagordningen 
Handen p i hjartat. Det gdrs fdr lite om 
integrationsfrigoma i facket och ute p i 
arbetsplatsema i hela landet fdrutom 
fester/tillstalhimgar fdrstis. Karin Strdm-

back:s artikel i LO tidningen dokumente-
rar de mfodda svenskamas likgiltighet: 
Bara 43 (av 280) LO-fack har svarat p i en 
enkat om fackligt integrationsarbete och 
de erkaimer att de inte gor nigot alls for 
att framja mingfald och integration. L a i 
hela artikehi p i sektion TBA smic5.^ 
h e m s i d a p i a d r e s s e n 
h t t p : / / h o m e . s w i p n e t . s e 
/sekotbasmacS/mangfald. 

Darfor tanker vi , i utskottet, fdresli a{^ 
alia fackliga nivier for upp integrations, 
frigor som en fast punkt p i dagordning
en i likhet med tex . med jamstalid-
hetsfrigor. 

Representation 
Men... Vem som ska ta upp frigoma? 
Vem som ska beratta vilka problem och 
svirigheter fmns i det bar omridet? Fmns 
det nigra "nya svenskar" vid styrelsebor-
det? Man kan se dem p i lokal n iv i dvs 
vid "fronten", dvs p i krigsskideplatsen / 
stridslmjen (som de ar vana vid frin de 
lander de kommer ifrin). Men sen, uppit 
di? Hur ar det representationen i avdel-

Arsta den 1 november: Glada miner mitt i forvirringen. 
Fr.v. Lena Savstrom, skyddsombud Klumpen och Inger Donsenius, 
samordnande skyddsombud pii Arsta. 
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ningamas styrelser i hela landet? I LOs 
styrelse? I forbundsstyrelser och pk deras 
kontor? Bland ombudsman? Skams man 
inte for det nar ca 20% av totala medlem-
santalet / medlemsavgiftsbetalare ar "nya 
svenskar" mom LO kollektivet? 

Farsk rapport 
Det kommer en farsk forskarrapport som 
publicerades i dagstidnmgama harom-
veckan. Den bekrSftar det vi sager: 

"Klyftorna har okat dramatiskt mellan 
invandrade och infodda i Sverige ndr det 
galler inflytande ~ delaktighet till beslut 
processen", 

skriver DN 3/10 -99. Jan Teorell vid 
Uppsala Universitet som tillsammans med 
Anders Westhohn skrivit rapporten t i l l 

^ den statliga demokratiud-edningen, berat-
• tar: 

" Fdrklaringarna till att invandrarna har 
fatt allt mindre inflytande under 90-talet 
ligger inte i invandrarnas bakgrund. 
Svaret finns att sdka i det svenska sam-
hdllet och i hur invandrare bemdts. Jag 
har bara hypoteser om problemet En 
sddan dr att det handlar om det vi brukar 
kalla fdr diskriminering eller utestdng-
ning" 

Metoden ar samarbete 
Ewa Stenberg:s artikel i DN 3/10 fortsat
ter: "Politisk makt dr inte det enda omrd-
de ddr klyftorna mellan invandrare och 

r ) infddda dkat. En statlig utredning, som 
presenterades tidigare, visar till exempel 
att 1980 var 74 procent av de utomnordis-
ka medborgarna sysselsatta. Ar 1998 
hade denna grupps deltagande i arbetsli-

' \ minskat till 39 procent - ndstan en 
halvering. Sysselsdttningsgraden fdr 
infddda dkade ddremot mellan dessa dr 
fran 71 till 75procent". 

Sk hirt och uthilligt kampar man alltsi 
for att framja mingfald och integration 
mom facket, politiska partier och arbetsli-
vet! Bravo! Prata s i mycket N i vi l l om 
kompetensen, om spriket, mm. Konkur-
rensverket har mycket att gdra p i det bar 
omridet, tycker jag! 

Goran Olsson som besdkte v i r t utskott-
smdte p i eftermiddagen hade inte mycket 
att saga. OK att han var ny i LOs integra-
tionsutskottet, han visste inte vilka frigor 
som behandlades vid senaste motet, men 

en sak var klar: pi LO jobbar man fram 
en verksamhetsplan. Han lovade diremot 
att hilla kontakten med gruppen och det 
var bra med tanke p i att det ir viktigt att 
verksamhetsplanemas innehill dverens-
stammer med varann i alia nivier i LO 
kollektivet. Darfdr behovs kontakt och 
samarbete som Maria-Paz Acchiardo, 
LOs integrationsansvariga, sager. Hon 
visar vagen i den senaste LO tidningen, 
(nr 30; okt99) t i l l alia:" Metoden dr sam
arbete" sager Maria-Paz som skickat ut 
ovan namnda enkat t i l l samtliga LO-fack 
i Ian och kommuner: 

"- Det finns de som tycker att det hdr med 
integrationsarbete dr svdrt. (Den bar 
meningen fick mig att komma ihig vad 
vir f d. ansvariga om integrationsfrigor 
inom klubben sade nar han ville lamna 
tillbaka uppdraget). "Egentligen dr det 
mycket enkelt Vi kan fundera over hur 
man gjorde i arbetarrdrelsens begynnel-
se. Da lat vi de mest utsatt sjalva fd vara 
med och bestatnma vad som skulle fo-
rdndras". 

Det ar kanske darfdr det behovs en 
"positiv diskrunmering" som ska ge in
vandrarna plats pi hogre nivier. 

Medlemmar 
kritiska mot facket 
Under utskottsmdtet diskuterade vi ocksi 
en del frigor som rdr pi vira arbetsplat-
ser: Informationsbrist; brist pi piverkan 
och inflytande; om tjanstetillsattningarfor 
maskinoperatdrer och sorteringschefer pi 
Arsta; om vissa frigor kring flyttning frin 
Klara t i l l Arsta; fackets kraftldsa/klena 
roll under hela processen som vi gir ige
nom; om vilka kriterier som gillde for 
dem som har hamnat pi "resursgruppen" 
i den nya Arsta, mm. Frigoma stalldes till 
Anders Viksten nar han ddk upp. Jag ir 
inte saker pi alia i gmppen blev dvertyga-
de av hans fbrklaringar. 

Motion till LO kongressen 
P i motet bestamde vi att skriva/skicka 
motioner t i l l LO kongressen, t i l l SEKO:s 
fdrbundsmdte och ti l l FAI :s (Fackliga 
Aktiva Invandrare) irsmdtet. V i bildade 
en motionsgmpp som kan utvidgas och 
som behover forslag och ideer frin vira 
goda vinner om motionemas innehill. 1 
gmppen sitter nu undertecknad, Marek 
(Tba-F) och Rosa (Arsta). 

V i kommer ocksi att kartligga vira 
mdividuella och medlemmamas (med 
invandrar bakgmnd) behov for utvec-

klmg. Man f i r bara hoppas att detta tas p i 
allvar mom LO kollektivet och fdrverkli-
gas. 

Nasta traff den 6/12 
De som vi l l gdra lite msats i detta imne 
kommer att fraffas fdrst i den 6 december 
nar integrationsministem Ufrika Messing 
hiller ett mote p i Klara. Jag hoppas att de 
som inte var med p i detta forsta integra-
tionsmdte dyker upp d i ; vilket kan fors-
tarka representationen och samarbetet och 
darmed fdrhoppningsvis resultera i en bra 
integrationsverksamhet. 

Erhan Gomuc 

Erhan Gdmiic dr ledamot av Terminal-
klubbsstyrelsen och arbetar pa Tba Sma. 

Facktuellt 
nr 7/1999 

Terminalklubben: 

Tel: 
781 56 60 • Klara 
781 76 1 4 ' T b a 

781 56 67 • Arsta 

Red & foto: Jan Ahman 
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Jamstalldhet planeras -
men vad blir det av den? 
Aleksandra Brintler, fran Termi
nalklubbens jamstalldhetsutskott, 
liar last Terminal Stockholms 
jamstalldhetsplan - och jamfort 
med verkligheten. Jamforelsen 
har gett upphov till en rad kritiska 
fragor. 

• Postens Jamstalldhetsplaner for Termi
nal Stockholm for 1998 och 1999 mnehil-
ler en rad aktiviteter. Hm- minga av dem 
som har blivit genomforda ar svirt att 
saga. Ansvaret for genomforande av 
aktiviteter ar lagt p i P-chefen, ibland p i 

respektive produktionschefer. 1998 hade 
man t.ex. aktiviteter - se dver om arbets-
rotationen ar anpassad for kvinnor (klar -
februari 98 ?) och ufednrng av orsakema 
ti l l den hoga - och dkande - sjukfrinvaron 
for kvinnor (klar juni 1998). 1 redovis-
ningen av genomforda aktiviteter 1998 
skriver man inte ett ord om den forsta 
punkten. Den andra punkten angiende 
dkande sjukfi^invaro redovisas p i foljande 
satt: "Man har tagit fram statistik och 
orsaker i form av diagnoser, vilket utmyn-
nat i forslag om att utredningen fortsatter 

Arbetsmiljoronden 
En av f i aktiviteter fdr 1999 var en fort-
sattning av utredningen. Landstmgets 
Yrkesmedicinska enhet skulle undersdka 
kvmnors arbetsmiljd och genom intervju-
er kartlagga orsaker t i l l dkande sjukskriv-
ningar bland kvinnor. En annan aktivitet 
for -99 var komplettermg av arbetsmiljo
ronden med fern frigor om jamstalldh< 
(klar enligt planen - mars 99). 
Undersdkningen kommer inte att genom

fdras. Aniedning - bestallningen fran 
terminalkontoret skickades for sent !!!! 
Man har missat t v i ginger under 1999 K 

Svar fran Jens Morin: 
Facktuellt bad Jens Morin, som 
ansvarar for Terminal Stock
holms jamstalldhetsplan, om en 
kommentar. 

Stammer det attfragan om arbetsro-
tation for kvinnor har glomts bort/ej 
dtgdrdats? 

— Cheferna fick detta i uppdrag forra 
iret, men resultatet varierar. N i r vi 
undersdkte alhnint hur det var - efter det 
att planen var beslutad - fann vi att 
problemen i stort sett var av t v i slag: 
dels f i r tidsbegransat anstallda p i vissa 
enheter bara rotera p i 1-2 uppgifter och 
dels f i r de som i r duktiga maskinskdtare 
koncentrera sig p i maskinmatning p i 
olika maskmer. Det f i r givetvis t i l l re
sultat att de dvriga anstallda ocksi f i r 
farre rotationsmdjligheter, men vi kunde 
inte se att det specielh var kvinnor som 
drabbades. Dessutom visade det sig att 
de fiesta problem som fmns i samband 
med rotation inte i r kdnsberoende. Ett 
citat frin en produktionschef "Min 
erfarenhet i r ocksi att framforallt unga 
kvmnor ar mycket starkare fysiskt i n 
trdtta gamla man som rdr sig lingsamt, 
tanker sakta och talar sakta och lidelse-
fiiUt om gamla tider". Andra chefer ser 

t i l l att personer med inte tilfrackligt stark 
fysik undantas frin vissa uppgifter, t ex 
kajvakt p i kvallen. Mm motfriga blir: 
om detta ar ett problem p i enheten som 
ger kvinnor belasmingsbesvar, varfor 
reagerar inte fack och arbetsmiljdom-
bud? De ar ju andi narmast att uppticka 
problemen. 

Har undersdkningen om kvinnors 
dkande sjukfrdnvaro inte blivit av 
p.g.a. fdr sen bestdllning?! 

- Denna uppgift miste jag dementera. 
Eftersom vi i somras blev medvetna om 
att Riksnatet gor en liknande undersdk-
nmg for hela Riksnatet ansig vi det 
lampligast att fora in vira problem och 
frigestalhiingar i det projektet. Av den 
anledningen skdt vi upp begaran om 
bidrag frin AMP fdr detta projekt. Nu 
ska vi fraffa Yrkesmedicin den 8 nov 
och diskutera fardigt en bidragsframstal-
lan som ska vara klar t i l l 15 nov. 

De fern fragorna om jdmstdlldhet 
som skulle inga i arbetsmiljoronden, 
vart har de tagit vdgen? 

- Dessa frigor har gitt ut t i l l varje chef 
och har hanterats i ronden, i alia fall p i 
de enheter som jag slumpmissigt har 

kollat. Dock fmns det ingen total sam-
manstalhiing av resultatet av jamstalld-
hetslaget, vilket jag nu tack vare ditt 
pipekande fick en extra aniedning att 
fixa t i l l . Tyvarr g i r det mte att gdra en 
lokal anpassning av arbetsmiljdrondfor-
mularet som fmns p i Posten Personals 
webb. V i kompletterar istallet p i v i r 
hemsida med ett frigeformulir om jam-
stalldheten. 

Ndgon ytterligare kommentar? 

- Inte alia kvinnor har fi t t mdjlighet att 
delta i se-
m i n a r i e t 
om kvin
nors balsa, 
det ska bli 
av i borjan 
p in i s ta i r . 
Chefsse-
m i n a r i e t 
om kvm
nors och 
mins olika 
fdrutsatt-
ningar har 
mte heller 
blivit av, eftersom jag mte vil l stora 
flyttprocessen. Den tar vi i januari -
februari i stallet. 
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Pa sparet 
Lekfulla fragetecken kring posttrans porter i Sverige, 
med Guy Boden, Arne Grentzeiius och Janne Hoglin 

Syd-projektet ser nu ut att resultera i att att bada de 
stora Stockholmsterminalerna kommer att sakna 
direkt taganslutning for A-posten. Sth Arsta har 
ingen forbindelse idag och kommer aldrig att fa det. 
Tomteboda, som praktiskt taget ar byggd pa jarnva-
gen, riskerar nu att trots detta tvingas lasta all A-
post som ska med taget pa lastbil och kdra den till 
en annan hallplats i Stockholm. Ar det inte fantas
tiskt! Guy Boden forklarar turerna i den senaste 
darskapen. 

• Arbetsgruppen for ekonomib-
revstaget (EBT), en partsamman-
satt grupp mellan S J och Pos
ten, har fatt ett tillaggsdirektiv: 
gar det att i nuvarande tagtrafik 
fora over mer A-postvolymer till 
tag? 

Gronsakssparet 
Vad som studerats 1 Stockholm 
ar iedtider fran Sth Arsta till 
Tomteboda. E B T -arbetsgruppen 
konstaterade inte ovantat nack-
delarna med att Sveriges storsta 
brevterminal saknar sparanslut-
ning. I det laget borjade man titta 
pa ett spar 1 anslutning till Arsta 
partihallar: Gronsakssparet. 
Sparet har tidigare anvants av 
Posten till foretagspakettran-
s porter. 

Konsekvenser 
I den fortsattningen studerade 
EBT-gruppen Iedtider fran Sth 
Arsta til Gronsakssparet och 
fran Tomteboda till Gronsaks
sparet. En av konsekvenserna 
skulle alltsa bli att Tomteboda 
forlorar all A-posttagshantering 
mandag t.o.m fredag morgon! En 
andra konsekvens kan bli att 
lastning/lossning av D-vagnar i 
Stockholmsomradet blir utiagt 
pa SJ-personal. For det tredje, 
maste givetvis sakerhetsfragor-
na losas. Det positiva ar, om 
EBT-gruppens kalkyi stammer, 
att ytterligare ca 50.000 brev kan 

transporteras med tag fran 
Stockholm. 

Nulaget 
E n stor brist i hittillsvarande ar
bete ar att de fackliga organisa
tionema och skyddsorganisatio-
nen inte har varit med fran bor
jan. Om vi forstatt allt ratt sa har 
S J beviljats pengar for omfattan-
de atgarder och Posten Brev 
beviljats pengar for de postala 
investeringarna och verksamhe
ten ar tankt att starta 1 juni ar 
2000. Sista veckan i oktober 
beslots att den fackliga och 
skyddsombudsmedverkan skall 
bemannas av Terminalklubben i 
Stockholm trots att Gronsaks
sparet egentligen hdr hemma pa 
Natsam-niva. 

Arbetet begynner nu i novem
ber och kan alltsa anda i att tag-
hanteringen blir bade utsald och 
utomhus. 

Guy Boden 

Terminalklubben har utsett Guy 
Boden, Tba Stora, och Janne 
Hoglin Klara/Arsta Interntran
sport samt Arne Grentzeiius, 
Biltransporten, att arbeta med 
fragorna kring Gronsakssparet. 

skicka bestallning: en ging p i viren, 
andra gingen i augusti. 

Ratt fran borjan 
Sjukskrivningar kostar mycket, mycket 
pengar. Att utreda orsaker horde vara 
prioritet nummer 1 for arbetsgivaren. 
Sarskild i tider dar man jagar kostnader, 
effektiviserar genom att mmimera beman-
ning, lagga ut fler och fler uppgifter p i de 
anstallda. Hur skulle det vara om arbets
givaren borjade gdra " ratt fi-in borjan" 
som vi anstallda fdrutsSttas att gdra - dvs. 
att ledningen angriper orsaker t i l l sjuks-
krivnmgama - istallet for att genom sina 
itgarder oka antalet sjukskrivnmgar. Om 
arbetsmiljoronden med jamstalldhetsa-
spekten har man inte hdrt nigot. Jag har 
frigat skyddsombuden. Det verkar som 
om man av sju aktiviteter for i r 1998 

^ endast har genomfort en belt (mentorp-
rogram for kvinnliga lagledare) och en 
mindre an halvdant (dkande 
sjukskrivningar). 
Synd att jamstalldhetsfrigoma mte vager 

s i tungt! Vaming - sjukskrivningar bland 
man dkar sen en tid tillbaka. Minne skall 
man forsti att: 

Jamstalldhet = Arbetsmiljd 
Arbetsmiljd = Jamstalldhet 

Aleksandra Brintler 

Aleksandra Brintler arbetar pa Tba Sma och 
dr styrelseledamot i sektionen. 

Alltid senaste nytt pa 
Terminalklubbens 

hemsida! 
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Mannlikt - Kvinnlikt 
Rapport fran ett spannande SEKO-seminarium om konsroller 

• Den 14 oktober bevistade Terminal
klubbens utsanda, jag sjalv, Klara Stora 
Brev/Kklump och Arne Grenzelius, B i l 
transporten, ur jamstalldhetsgruppen en 
temadag med ovanstiende titel. Klubben 
ansig att man hade storre behov av att 
satta sig in i amnet an vad kvmnor har, d i 
de fdrmodligen ar mer erfama av triges-
tallnmgen och dess konsekvenser. 

Fdrdomen av en betongsosse som jag 
var att nu vantade en dag av tjat, tjafs om 
inget och en upprepning av det indolenta 
teaterstycke jag sett for nigra i r sedan p i 
ett mote i avdehiingens representantskap. 
Den fbrestallningen av t v i aldre kvmnor 
som fdrmodligen spelat sanuna stycke p i 
dagisnivi sedan sjuttiotalets borjan var 
bedrdvlig. 

Denna fordom kom heh p i skam. 

Kastanjen 
Nival , dagen borjade med att man fick 
motta en kastanj att forvara under dagen. 
Gunilla frin SEKO Civil dppnade tema-

dagen och presenterade t v i hemliga gas-
ter. Dessa visade sig vara en kviimlig 
officer vid namn Charlotte och hennes 
parhast Uppsalapolisen Christer. 

Dessa borjade med att konstatera att 
skitsnack om kolleger grasserar minst lika 
mycket p i manliga arbetsplatser som p i 
kvinnliga. Ex. Polismastaren i Uppland 
har ett rykte om sig att vid utnamning av 
en kviima t i l l lanets narpolischef ska han 
ha valt sin kara alskarirma. Fullstandigt 
skitprat. Bida ar lyckligt gifta och ryktet 
har drabbat deras respektive familjer hirt. 
Lanspolischefen som ar utsatt for en 
fientlig kampanj och kallas i Idnndom for 
"kapten Klanning" har sett mojligheter att 
l i ta kvinnor ta plats i organisationen. 
Siledes har anklagelsema om hans amo-
rdsa eskapader numera utdkats t i l l att 
omfatta de fiesta kvirmliga polisema i 
lanet. 

Den femmistiske polisen Christer ar 
upprdrd dver mins svagsmta beteende. 

Cavle-projekt 
Charlotte beskrev ett projekt i Givle dir 
man forsoker formi dagispersonal att 
verkligen behandla pojkar och flickor 
lika, vilket givit som resultat att pojkar 
samlar sig t i l l langre samtal med dagisper-

sonalen och flickor vigar rasa ut mer i sina 
lekar d.v.s. tvartom mot tidigare beteende. 
Skolstarten har darmed blivit lattare och 
aven pojkar kan sitta still och msupa lar-
dom. Ett battre register i beteende uppnis 
tillsammans med hogre social kompetens. 
Christer tillade att unga kvinnor utvecklas 

genom att studera och flytta mot jobbmdj-
ligheter t.o.m. utomlands medan minga 
unga pojkar p i landsbygden fastnar i skog-
sjobb, hembrant, poker och V75 samt 
saknar kvmnliga kontakter. Dessa man har 
aUt att vinna p i en dkad jamstalldhet i 
samhallet. 

Bagateiliseras 
V i fick reda p i att inom Polisen frakasse-
ras kvinnor sexuellt enligt anonyma under-
sdkningar vilket bagateiliseras vid mer 
dfrekta frigor t i l l kvinnoma. Handling-
sprogram har utarbetats och utbildning har 
skett s i framtiden ser 
ljusare ut. 

Inom Fdrsvaret anser 
sig 59% av kvinnoma 
vara nigon ging sexuellt 
trakasserad. OB offent-
liggjorde undersdkning
en samma dag som bud-
getpropositionen presen
terades, vilket gjorde att 
v i r hillningsldsa press (i 
alhnanhet Folkpartistisk 
o c h B o n n i e r a g d 
fbrf.anm.) inte brydde 
sig om skandalen. Rav-
spel frin OB m.fl. av-
gjorde valet av datum for 
publicermgen. 

Chefer ifraga-
satts mer 
Nu tog ett fdredrag i v i -
deoform av kommenddr-
kapten Lennart Lmden 
dver. Han forelaste om 
"Kreativa olikheter" upp-
delat i nigra avsnitt. Ef
ter ett par korta avsnitt 
dar man bl.a konstaterat 
kvmnors mer analytiska 
fdrmiga vidtog diskus
sion i bikupeform. 
Kraven i arbetet har dkat 

och kriver kreativ attityd. Kreativa olikhe
ter ex. mellan telcninker,humanister och 
miljdfolk blfr utvecklande och nddvandiga 
i framtiden. Chefer ifrigasitts mer. Het-
sen t i l l ibland onddiga forandringar ska-
par osakerhet. 
Tankvarda ord: Kvmnor ska slippa be om 
ursakt for sma styrkor och man ska slippa 
be om ursakt for sina svagheter. ^ 

Blanda 
I sandlidan bygger pojkar torn och i vux-
enlivet hierarkier medan flickor bygger 
girdar respektive nitverk. 

Kvinnor i medelildem vil l ofta satsa p i 
sig sjalva, vilket mannen ser som hot mot 
tryggheten och gldmmer bort att det ar 
vad de sjalva gjort tidigare under aktens-
kapet. 

Kvmnlig oginhet gor det farligt socialt 
att gdra karriar. 

Kazimir [\/lalevitj: Till skorden, 1928-32. 
Millesgarden pa Lidingo visar fram till 31.1.2000 den 
ukrainsk-ryske konstnaren Malevitjs (1878 - 1935) vert<. 
Det ar en stor utstallning som visas i den nya, mycket 
vackra, utstallningstiallen, ritad av Jotian Celsing, som 
invigs i octi med den tiar utstallningen. 
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Man chansar mer an vad kvinnor gor. 
Blandning manligt och kvmnligt ger bra 

problemldsning. 
Kvinnor ar mindre prestigebundna an 

vad man ar. 
Effektivitet uppstSr i balans mellan 

produktion och produktionsformSga. 
Nya ideer kommer sallan bland folk som 

tanker lika. 
Ack ja, v i ca 15% man pi temadagen fick 
sk bar lingt fmna oss i att bli varse om 
vSratillkortakommanden i jamforelse med 
kvinnor. 

Firms nigon trdst att fS? 
Ja, mdjligen att samarbete rekommenderas 
varmt. Tack for ynnesten kara kvmnor i sk 
fall. 

Vidare i handlingen... 
StresskiuA'an varierar mellan man och 

kvinnor under dagen. Man gir p i hirt 
under formiddagen och vid 12-tiden for 
att sedan slockna heh p i kvillskvisten. 
Kvmnor dkar stressen p i kvillen och 
irriteras av maken som mte orkar lyssna 
och hanga med i kvallens familjesociala 
liv. Situationen kanns iter igen av en 
hopplds soffliggare. 

Kvinnor vill ej ha r i d t i l l losnmgar p i 
sina problem av min utan foredrar att 
maimen lyssnar p i hennes egna Idsnmgar. 
Kvinnor drar d i slutsatsen att mannen 
konstruktivt hjalpt t i l l . Nu borjade jag bli 
latt yr av kvinnors pistidda satt att vara. 
Dessbattre hade jag inte borjat fundera p i 
vad kastanjen skulle anvindas t i l l . 
Kvmnor talar ofta mdirekt och frigar till 

exempel humvida man har lust att g i ut 
med sopoma. Frigan i r egentligen en 
order som genast ska expedieras. Pronto! 
P i postsprik CITO. 

Ett gmpparbete om erfarenheter och vad 
vi uppfattat av kommenddrkaptenens 
video om kreativa olikheter drogs iging. 

Redovisning: 
V i t i l precis s i mycket olikheter som v i r 
sjalvkansla tilliter. 

Man miste kunna le i t sig sjalv. 
Blandat i r bast. 
Ldn och status sjunker nar kvmnor kom

mer in p i arbetsplatsen. 
V i bdr lira oss att forsti varandras sprik 

och att bryta det sociala arvet. 
Mingfald och olika ildrar i r bra. 
V i behdver varandra for att forsti varan-

dra och att se olikhetema som en tillging. 

Respeict = ge och fa. 
V i bdr visa generositet mot varandra. 

Milet ar ingenting-Vigen ar aUt. 

V i miste behilla vira olika sirarter i 
kdnen i samarbetet oss emellan. 

Jamstalldhet:: manskligt. 
Kvinna och man ar oslagbara. (Detta pis-
tiende kan mdjligen stora de som lever 
som gay fdrf. amn.) 

Ame halsade frin sin kira hustm: G i 
gama p i motet och lyssna ordentligt, men 
var Dig sjalv nar Du kommer hem. 
Jag sjalv som trdstats av redovisningamas 

olika deviser prisade andi for mig sjalv 
mitt okomplicerade 24-iriga forhillande 
med min hustm, som jag i r bamsligt fdr-
tjust i . Vira duster handlar ju faktiskt i n 
s i lange om trivialiteter. F.d. imponeras 
jag av hennes radikala politiska syn och 
yrkeskunnande inom sjukvirden. 
Daremot i r jag inte imponerad av hennes 
typiska kvinnoskitldn. 

Dar har vi ett verkligt jamstalldhets-
problem i n iv i med dvriga klassfrigor. 

Kroppssprak 
Ett enkvinnas teaterstycke avslutade da
gen. Vi fick p i ett humoristiskt sitt se hur 
olika kroppssprik vi har och betydelsen av 
kroppsspriket gentemot det vi siger oralt. 
Dialekter kan ge olika budskap. Radikala 

texter fdrknippas ofta med gdteborgska ( 
Radikal teaterort sedan linge) och varm-
landska liter guUigt och i r svirt att ta p i 
allvar t.ex. 

Utseende ex. kroppslingd ger olika var-
deringar. Linga min har automatiskt auk-
toritet och vackra manniskor kommer 
snabbare fram i karriiren och Idnemassigt. 
Suck, livet ar orattvist. Att vara 1.73 ling, 
fet och fill kanns tungt. 

Mystisk kvinna 
Nyutexaminerade ingenjdrer i USA har 
enligt statistik 12% hogre ldn om de ar 
dver 1.89 m linga jamfort med de som ar 
kortare an 1.83 m. 

Olika prov p i handsprik visades. 
Diverse tics ex. att hilla for munnen i r en 

sedan bamsben indvad reflex vid smi 
Idgnfbrsdk. 
Kvmnor kan le av andra skal an vad man 

gor. Aterigen mystisk kvmna. 
Olika kulturer ger olika sprik kdnen 

emellan, vilket baddar for konflikter. 

SEKO Sth, SEKO Civil och framfdr allt 
v i r presentatdr och vardinna for temada
gen Gunilla ska ha ett stort tack for en 
tankevackande dag. Fortsattoing kan folja. 

Kastanjen di? Den kvirmliga gitan fortsat

ter. Inte ens 
Arne hade 
nigon ide om 
dess anvand-
barhet. En 
kvirmlig kam-
rat frin f d . 
C i t y i k e r i e t 
Siv sa att den 
skulle tjana 
som lugnande 
att ha med sig. 

Jag foredrar 
betablockerare. 

Leffe Ljungquist 

Leffe Ljungkvist ar placerad pa Klara 
Stora/Klump. For tillfdllet dr han utldnad 
till gruppreklamcentralen i Satra. 

Utkop av hyrpc - | 
reducerad avgift 1 
Utkopen av den forsta omgang-1 
en av IBM hyrpc-datorer har nu 1 
borjat. Priset ar satt till 1.400 k r . | 

Ncigra kopte i borjan en reco- | 
very-CD fran Owell och betala- i 
de 500 kr for den. Det var fel | 
gjort av Owell, meningen var att f 
den som hade problem kost-
nadsfritt skulle fa lana CD:n 
fr^n Posten. Darfdr stoppades 1 
ocksa Owells fdrsaljning efter 1 
ett tag. 

Posten har nu beslutat att de i 
som kopte recovery-CD fran 
Owell far sitt utkdpsbelopp re- | 
ducerat med de 500 kr som 
CD:n kostade. Ange pa din ut- ; | 
kdpsanmalan att du kdpt CD:n ; | 
sa reduceras beloppet. 

Har du ytterligare fragor kring | 
detta, kontakta Anders Berg
strom, som ar Terminalklub
bens IT-ansvarige. Du kan ock- I 
sa na honom pa tel. 070/524 48 i 
26. 
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Resa till postmassan i Hamburg 
En amerikansk maskin med battre ergonomi och till halva priset 

Varje kr hills numera minst en stor 
internationell massa dar det senaste 
inom postal teknologi visas och disku
teras. I i r hdlls den i Hamburg i bor
jan av oktober, nasta i r hills den i 
Caen i Frankrike i maj. Den som ar 
intresserad av den teknik som finns pi 
marknaden rekommenderas att besd-
ka massans hemsida p i Internet; lank 
finns frin Terminalklubbens hemsida. 

Facktuellts utsande Anders Viksten, 
tillika klubbens ordforande, rapporte
rar om sina intryck frin Hamburg. 

• Det ar alltid nyttigt att ta del av vad 
som bander mom postomridet och vad ar 
d i battre an en postmassa for att ta reda p i 
det tankte jag. Tanke ska j u foljas av 
handlmg, s i det var bara att gdra slag i 

National Presorts maskin Foto; 

saken. Men att ta sig t i l l Hamburg, dar 
massan gick av stapehi, ar inte belt gratis. 
Si nu gallde det att hitta ett altemativ som 
var ekonomiskt fdrsvarbart och efter lite 
letande p i Internet och nigra telefonsam-
tal var saken klar. Det fick bli nattiget via 
Kdpenhamn och ett litet familjehotell. 

Hauptbahnhof 

22.30 mindagen 4/10 antrade jag mm 
liggvagnsplats (lumpens logement frams-
t i r som rena lyxhotellet i en jamforelse) 
och efter en natt av mtermittenta sdmn-
stunder nidde tiget Kdpenhamn strax fore 
itta p i tisdagsmorgonen. Tiden att "gdra 
Kdpenhamn" inskrankte sig t i l l 9 mmuter, 
d.v.s. tills Hamburgstiget avgick. I en 
bekvam modem jamvagsvagn, p i vag 

mot resans slutmil, 
Anders Viksten kunde jag mte lita bli 

att refiektera dver att 
det ger en belt annan 
fdrstielsefdroch kans-
la av avstind nar man 
fardas med t ig j imfdrt 
med flyg. 

Trots komforten om-
bord p i tiget var det 
skdnt att f i en 40 mi-
nuters "benstrackare" 
p i farjan mellan R0dby 
- Puttgarten. 

12.15 (exakt i tid) 
mllade vi in p i Ham
burg Hauptbanhof. 
Skdnt, tankte jag, att 
hotellet l i g inom max 
fem minuters gingavs-
tind frin jamvagssta-
tionen. Incheckningen 
skedde p i en bland-
nmg av engelska och 

W, ringrostig skoltyska 
under gemytliga for
mer p i ett gemytligt 
hotell. Nu var det bara 
en sak som gallde, en 
DUSCH! 

H e d e r l i g a 
stamplar 
Vederkvickt och om-

bytt en stund senare bar det av mot tun-
nelbanan for vidare fard ti l l resans slut-
m i l ; massan. Den l i g bara fre hillplatser 
bort och strax fore kl . ett passerade jag 
enfren. Jag visste p i forhand att fyra kom-
pisar frin Riksnatets foretagsrid skulle 
befinna sig dar, men att hitta dem var 
nastan som att leta efter en n i l i en hds-
tack. Vad gor man i ett sidant lage? Aha_ 
nu kommer mobikelefonen ti l l pass. 

En stund senare var vi alia samlade och 
borjade kolla m vad massan hade att 
erbjuda och snart kunde vi konstatera att 
det fanns aUt frin hederliga stamplar t i j ^ 
det alfra senaste inom hybridpostteknL. 
via cyklar och fastighetsboxar. Det var 
m.a.o. mangder av intryck, s i forsta dagen 
gick mest i t t i l l att f i en bild av utbudet. 
Men jag miste erkanna att en av utstallar-
na fingade mitt infresse i hogre grad an 
andra och det var en amerikansk tillverka-
re av sortermgsmaskmer som nyligen 
hade levererat 200 maskiner t i l l Australi
en. 

Simuleringsprogram 
Vid dagens slut, omtumlad och fulhnatad 
av intryck, begav jag och mina kompisar 
oss ut i Hamburgs gatuliv for att f i oss en 
bit mat och en dl. Matta och belitna jam-
fdrde vi vira intryck av massan si l i n ^ 
och diskuterade vad vi skulle koncentrera 
oss p i dag t v i . Fdr egen del handlade det 
mest om den amerikanska sorteringsmas-
kmen och ett infressant simulermgsprog-
ram som en av kamratema tipsade om. ^ 

P i vag t i l l mitt hotell kunde jag inte lita 
bli att refiektera dver det faktum att jam-
vagsstationer i s i hog grad ar en samling-
splats for de som lever i samhallets utkan-
ter. Varfdr det ar s i har jag inget bra svar 
p i men jag har upplevt det p i fiera h i l l i 
Europa. 

Kompakt format 
Efter en natts god sdmn och en enkel men 
god fhikost var det iter dags att bege sig 
ti l l postmassan. Sorteringsmaskinen som 
jag bespetsat mig p i att studera mer mgi-
ende var iging redan nar jag anlande. Det 
som, i forsta hand, hade gjort mig inttes-
serad av maskinen var att ttots att den 
hade staplar i fyra nivier s i var den overs-
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ta inte over axelhqjd ocli den nedersta inte 
under knaiidjd. 

Samtalet jag hade med foretagets repre
sentanter gav foljande fakta: 

• Den ergonomiska utformningen av 
staplarna var ett resultat av de 
australiensiska fackens krav. 
• En fdrutsattning for att fS det kompakta 
formatet var att varje stapel var forsedd 
med en egen liten motor. 
• Utmatningen t i l l staplarna skedde med 
en utmatningsarm istallet for en skruv. 
Kapaciteten var 35 - 40 000/tinune. 
• Maskinen var oerhdrt mycket mindre 
utrymmeskravande an de maskiner som 
finns i Sverige idag. 
• Priset l i g imder halften av vad svenska 
posten betalat fdr A E G - och 
Alcatehnaskinema. 
• Man hade bara c:a t v i irs erfarenhet av 
OCR-teknik 

En del fi^gor som infann sig och som jag 
inte fick svar p i var bl.a.: 
• Hur i r det med magnetfSlten med s i 
minga motorer? 
• Hur stor ar felprocenten? 
• Hur ar precisionen i inmatnuigen? 

Nival, listan kan gdras ling. Men en mer 
ingiende studie av den hi r maskinen ar 
hdgst mtressant den ging det blir aktueUt 
att kdpa nya maskiner t i l l Posten och, om 
inte fdrr, s i borde det uppsti den dag man 
beslutar om att infdra fmstalhiing av post 
i maskin. 

3-D effekt 
Hur var det d i med det d i r simulering-
sprogrammet? Jo, det visade sig vara 
mycket intressant, eftersom man inte bara 
kunde simulera fidden utan dessutom 
kunde simulera den fysiska miljon med 
maimiskor, truckar, lagringsutrymmen 
m.m. i ett 3D perspektiv som man kunde 
vrida och vanda p i som man ville. (Tank 
om vi hade haft tillging t i l l detta nar vi 
planerade Sth Syd). 

I ovrigt lat jag mig imponeras av de 
olika sitt man kunde skdta sin posthante-
ring och portobetahiing via PC och Inter
net. V i har sakert mte sett slutet p i 
uppfinningsrikedomen an. 

Streckkoder 
Andra omriden som har utvecklats 
enormt, om man fkr tro utstallama, ar 
skanner och OCR-teknik och inte mmst 
olika streckkodsstandarder (4-state, 2D 

O.S.V.). Bara framtiden kan dementera 
eller bekrafta varaktigheten av dessa 
iimovationer. 

Knarkhundar 
Efter dryga 29 mtensiva timmar i Ham
burg anfrade jag tiget 17.29 p i 
onsdagskvallen for att pibdrja hemfarden 
och 21.59 anlande tiget fill Kdpenhamn. 
Sex mmuter senare avgick tiget mot 
Stockhohn och den bar gingen var det 
inga svirigheter att sova. De enda stdr-
ningingsmomenten var vaxlingen av tiget 

i Helsingdr och Helsingborg och nosandet 
av tullens knarkhund och, en stund senare, 
passpolisens konfroll. (Tank vilka "syn-
nergieffekter" man skulle bmna f i av ett 
samarbete mellan TuU och Polls. Mer 
ostdrd sdmn t.ex.). 

Torsdag morgon 07.41 tuffade tiget in 
p i Stockhohn Cenfral och sfrax efterit, 
minga erfarenheter rikare, klev jag m p i 
klubbexpeditionen for att iter ta itu med 
det vardagliga fackliga arbetet. 

Anders Viksten 

Riksnatets ViP-resultat 3:e kvartalet 

Terminal ViP +/-̂ > Arbets
platstraffar 

utveck
lingssamtal '̂ 

Arbetsmlljo-
ronder '̂ 

VSster^ + 5 ' 84% 68% 65%^ 

Gdteborg 56 + 2 97% 50% 60% 

Malmd 56 + 1 66% 64% 55% 

Umea 55 + 2 82% 57% 66% 

Alvesta dt̂ O ,80%:; 

Sundsvall 54 + 2 86% 47% 47% 

Norrkoptng iiiis:.::;:;. 84% 71% 

Karlstad 51 + 3 96% 70% 61% 

Nassp -2 •mMiii 39% 76% 

Uppsala 47 + 2 59% 46% 53% 

Slockhoim -45 + 3 55% 
'•j = Procent genomforda 
' = FOrandiing ViP jamfort med 1:a kvartalet -99 

Sa har ligger vi till... med bonusen 
(jan - okt 1999; malet inom parentes) 

Tba Klara Arsta 

Lonsamhet ??? - beraknas hela Riksnatet 

Tidshallning 93,0 (90,0) 89,2 (90,d|i 91,2 (90,0) 

Kod G S M - A 74,8 (74,0) 78,4 (80.0) iu (82,0) 

Kod GSM - B 80.8 (84,0) 86,4 (88.0) 87,3 (89,0) 

FFK 593 (400) 477(325) 238 (400) 

TSI Foretag 66,0(61,9) 62,0 (60,2) 69,0 (64,0) 

TSI Privat 73,0 (69,7) 68,0 (63,3) 73,0 (70,3) 

Vip - s v a r 60.0 (65,0) 
Skuggade rutor = klarar inte bonuskravet 
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Abo postterminal: 

En SSM med virtuella fack 
Maskinell f installning och ABC-sortering i brevbaringen 
Terminalklubbsstyrelsen, for
starkt med fortroendevalda fran 
sektionerna, besokte i slutet av 
September Abo postterminal i Fin
land. Vi fick se en sorteringsan-
laggning som i mycket paminner 
om vara terminaler - men vi kun
de ocksa konstatera att finnarna i 
en del fall valt andra losningar an 
oss. 

• Abo postterminal ligger i ett indus-
triomride nigra kilometer utanfor cen
trum, langs Europavagen mot Nidendal. 
Terminalen invigdes for tio i r sedan. Det 
fmns ingen jamvagsanslutaing. Finska 
Posten kdr det mesta p i lastbil (i Abos fall 
upp t i l l 45 mil) och med flyg (via Hel-
smgfors). En del trailers t i l l norra Fmland 
transporteras p i t ig . 

I termmalen fmns fomtom brevsortering 
och direktuilamnmg/fbretagskassa aven 
paket och ett av Abos brevbararkontor. 
Akeriet ar ett eget postagt bolag (men en 
stor del av kdmingama ar utlagda p i ett 
externt foretag). Stadningen sker i egen 
regi av ett postagt bolag. Kanske var det 
darfdr som det var s i pifallande rent och 
snyggt i lokalema. Fdrst efter mycket 
letande hittade vi t i l l slut en dvergiven 
gummisnodd p i golvet! 

Handvaskorna i fikarummet 
Det ar svirt att efter en dags besdk saga s i 
mycket om arbetsklunatet och stamningen 
p i en frammande arbetsplats. Men visst 
gjorde det intryck p i oss att kvinnoma 
lamnat sin handvaskor obevakade i fika-
rununet... 

Produktion i tva plan 
Produktionen sker i t v i plan. P i plan 1 
(markplanet) fmns postmottagningen, 
klumpsorteringen (all klump sorteras 
manuellt), direktinlamningen och fore-
tagskassan. Aven paketsorteringsmaski-
nen fums p i detta plan, liksom ikeriets 
lokaler. Man har mga A L A eller ALO 
utan all lastnmg och lossning av lidor 
sker manuellt. Man anvinder f d. den lida 

som vi hade tidigare - men gul! 
Hela brevsorteringen ligger p i (ett gans

ka ttingt) plan 2. 
Termmalchefen ansvarar fdr bide brev 

och pakets verksamhet. Verksamheten ar 
indelad i sex enheter: 

• postmottagnmg/klump, planl (ca 30 
anstallda) 

• paket, plan 1 (60) 
• brevresning, plan 2 (30) 
• manuell sortermg, stora och smi, plan 

2(80) 
• SSM, plan 2 (30) 
• GSM/FSM, plan 2 (30) 

Mest treskift 
Totah (med brevbaring, ikeri, osv) arbe
tar ca 500 personer i termmalen. 

De allra fiesta hehidare arbetar treskift 
med treveckorsaltemering. I snitt arbetar 
man 7,39 timmar/dag. Man har mycket 
deltidspersonal p i kvallama, i stor ut-
strackning universitetsstuderande. 
Ldnema ar frin drygt 11.000 kr/min 

(begynnelseldn) t i l l ca 13.000 i slutldn. 
Ti l l det kommer ob-tillagg, som ar hogre 
an vira, 1 0 - 3 0 procent av Idnen. En 
gmppledare tjanar ca 16.000 kr/min. Nar 
det galler sorterarldnema (som forefaller 
liga i vira dgon) s i ar de lagre an fabrik-

sarbetarldner i Finland men hogre an de 
som betalas mom exempelvis sjukvirden. 
Med andra ord ungefar samma forhillan
de som hos oss. 

Det sorteras i genomsnitt ca 187.000 1 :a 

En brevlada i Abo - och den speciella sack-
en. Sari Allen-Perkko (t.h) demonstrerar foi^ 
Elisabeth Kyro, Klara Sma. 
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klassbrev och 160.000 2:a klassbrev per 
dygn i uppsamlmgen. I spridningen sorte
ras ca 230.000 l:a klass och 310.000 2:a 
klass. 

Fmland har numera sju sorteringstermi-
naler. Helsingfors, Abo och Tammerfors 
ar de storsta. Ca 80 procent av volymema 
sorteras i denna triangel. 

Plan 1 
Kajema ligger dppna fdr vader och vind 
som ph nya Stockhohn Syd; man har 
ingen inbyggd lastgird. I gengald anvan-
der man vadertatnmgar. 

De lastbarare som anvands for lidor ar 
^ ett mellantmg mellan vira nya och gamla 

burar. Den rymmer 15 lidor och gav ett 
smackert intryck, pimmner mer om 
"Dagab-modellen". 

^ Fomtom sedvanliga hissar och lidtran-
sportdrer anvande man for 2:a klassbre-
ven en patemosterhiss som samtidigt 
fungerade som lagringsplats. 

^ Simo Nukki, produktionschef for SSM.en, 
visar granskningsstationen. 

h/lanuell brevresning i Abo. Leffe Ljung
kvist, Klara Stora, provsitter 

V i fick ocksi se en 
klurig Idsnmg for 
brevlidoma. Istal
let fdr att tdmma 
alia lidor i en stor 
(och med tiden aUt 
tyngre och bldta-
re!) sick, satte man 
dit en specialsack i 
varje brevlida, 
som sedan byttes 
mot en torn vid 
tdmnmgen. 

Brevresning- ^^M-inmatnlngen 

en 
A l l brevresning sker an s i linge manuelh, 
men man undersdker de maskmella alter-
nafiv som finns. Bl.a. besdker ledningen 
frin Aboterminalen Tomteboda i borjan 
av oktober for att studera v i r BRM. 

Den forsta delen av deras brevresning 
motsvarar vira granskningsstationer -
men hir i vettig arbetshdjd! P i viggen 
fanns en display som hela tiden registrerar 
hur minga lidor med post som fmns inne 
i systemet. 

Brevlidetdmningen och motsvarande 
reser man i smi sorteringsfack i anslut-
nmg ti l l bandet. 

Storbreven 
Abo har som forsta terminal i Finland kort 
iging med maskinell sortering av storb
rev. Tammerfors bdrjar i dagama och 
darefter foljer Helsingfors. Endast dessa 
de fre stora terminalema kommer att 
utmstas med SSM:ar. 

Finnama har valt Muller-Martinis ma
skin. Den har tre inmammgar med en 
genomsnittlig kapacitet p i 8.000 forsin-
delser/tunme/per inmatning. Man kan 
mata in mer, men maskinens totala kapa
citet ar 25.000. Inmammgen ar nigot 
annorlunda jamfort med vir : Istallet for 
v i r "paddel" som trycker posten mot 
mmatningen s i har man ett mllband med 
fickor som man staller breven i . Max-
tjocklek p i fdrsindelsema ar 32 mm.. 

Man har inga lidlager och liners som gir 
anda fram t i l l inmatnmgen och inte heller 
nigon lyftanordnmg for lidoma. 

Det fmns fre (separata) videokodning
splatser fill SSM:en. A l l kodnmg sker 
onlme och man sitter inte heller p i nigon 
kod p i fdrsindelsema. Man anser att man 
tjanar p i detta genom att man slipper alia 
problem med barkod-printrar. Atminstone 
for dem p i Tomteboda som i r vana vid 

ankommande utrikes storbrev kan detta 
verka litet konstigt. Nar man andi miste 
lagga ner tid p i att videokoda en s i stor 
del av fdrsindelsema s i i r det j u sldseri 
om man inte samtidigt sitter p i en kod si 
man slipper gdra om processen i sprid-
ningsledet. Fdrklaringen t i l l att man i 
Fmland - i n s i linge - vah en annan mo-
dell ar att de dels anvinder SSM:ama fill 
den basta posten, dels att de inte kommer 
att installera SSM p i alia terminaler. 

Utlagget sker i 200 riktnmgar fdrdelade 
p i t v i parallella banor. Man har mgen 
lidrobot utan pifylhiingen av tomlidor 
sker manuellt. Utmamingen av lidoma i r 
automafisk. 

De 200 riktoingama ar "vutuella", dvs. 
de existerar enbart i SSM:ens dator. Det 
innebar att de olika rikmmgama mte har 
nigra fasta platser. Nar en riktnmgs lida 
i r full matas den ut och samtidigt valjer 
maskmen en ledig plats (vilken som heist) 
och bdrjar lagga ut riktoingens fdrsandel-
ser dir. Det verkar ganska smart eftersom 
fbrsandelsema p i det sittet i mindre om-
fatming behdver snurra flera varv i kam-
sellen. 

(Bilder: SSM hunatnmg och utmatnmg) 

Sma/C5 - videokodningen 
Termmalen har 2 GSM (NEC) och en 
FSM (NEC). Dessutom har man en aldre 
AEG-GSM. 

GSM:araa har 48 fack (varav tre reject) 
och FSMien 264 ufiagg. GSM:ama ar 
sammankopplade med FSM:en s i att den 
post som ska t i l l det egna spridnmgsomri-
det gir direkt t i l l FSM:en. 

Liksom vid vira nya GSM:ar i brevres-
ningsanlaggningama s i har man bide 
online- och offiinekodning i GSM:ama. 
Med tanke p i de sniva tidsmarginaler 
man har i uppsamlmgen, sistan gir redan 
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2 L10, kan offline-kodningen anvandas p i 
s i satt att man kodar firdigt mider tiden 
som brevet fysiskt i r p i vag t i l l nasta 
terminal. 
Kodningsandelen ligger p i ca 80 procent 

fdr Smi/C5 1 .a klass och nigot hogre fdr 
2:a klass i uppsamlmgsledet. Spridningen 
ligger lagre, ca 55 procent. 

Til l GSM hdr tio videokodningsplatser, 
som ligger i ett eget rum p i ett halvplan 
ovanfdr maskmema. Videokodnmgen 
verkade smartare och batd-e ur arbetsmi-
Ijdsynpunkt an vira anlaggningar. Tan-
gentbordet med tillhorande armstdd kan-
des battre att arbeta vid. Man miste ju , 
eftersom man ocksi ska koda fdr fmstall-
ningen, ha alfanumeriska tangentbord, 
dvs. bide siffror och bokstaver. Det hade 
man lost genom att dubblerade funktio-
ner; samma tangent har bide en siffra och 
en bokstav. P i s i satt slipper man ha t v i 
tangentbord, vilket danskama har i sm 
anlaggning i Kdpenhamn. 

An s i lange kodar man dock bara post 
nummer. 

Man arbetar i 50-mmuterspass i videon. 
Man betonade mycket starkt kvaliteten 
och lat hastigheten komma i andra hand. 
Darfdr vaxlade man ocksi skarmbild med 
ett langre mellaiUTmi an i v i r videokod-
nmg. 

Finstallningen 
Finnama bar nyligen borjat med maski
nell fmstallning av smi/C5 i Abo. Det ar 

an s i lange den enda 
fmstalhiingsmaskmen i Fin
land. Fdr narvarande fms-
talls posten t i l l ca 30 
utdelningskontor inom 
spridnmgsomridet. 

De har vah ett nigot an
norlunda system an dans-
kamas, som jag rapportera-
de om i forra numret av 
Facktuellt. 

Liten NEC 
I Abo har man en liten be-
handig NEC-maskin med 
16 fack i fre rader, totalt 48 
fack (varav fre for rejecten). 
Finstalhimgsposten kdrs i 
t v i omgingar, vilket gor att 
man i sista omgingen teore-
tiskt kan lagga ut posten 
fmsorterad ti l l max 2.025 
avlamningsstallen (45 x 45) 
= fre - fem brevbarmgsdis-
trikt.. Det tar ca 15 minuter 
att fmstalla posten t i l l dessa 2.025 avlam
ningsstallen. 

Den barkod som anvands fdr fmstall-
ningen printas p i breven - med osynligt 
black - i GSMren. Koden uinehiller upp
gift om 

1. ID-nummer 
2. Postnummer 
3. Brevbarardisfriktets nummer 
4. Avlamnmgsstallets nummer 

GSM-videon. Notera artetsstallning-
en! 

Om vi nu ska fdrsdka oss p i att fdlja 
fmstalhrngen steg for steg s i gir det t ^ 
ungefar s i har i Abo: 

1. spridningen 
I spridningen (FSM:en) si irmehiller 

FSM:en 

- utlaggen t i l l varje utdehimgsomride sosp-
i ska fmstallas i maskin hdgst 2.025 avlani 

« nmgsstallen. 

2. Forsta omgangen i f install-
ningsmaslcinen 
Fbrsandelsema t i l l de max 2.025 avlam-
nmgsstallena fordelas i 45 fack. 

Danskama har (till priset av t v i maski-
; ner, varav en mycket stor i forsta ledet) 

gjort det enkeh for sig genom att i forsta 
omgingen sortera ut de maximak ca 600 
avlamnmgsstallen, som varje disfrikt fick 
ha, i varsina fack. Alia forsandelser t i l l 
avlamnmgsstalle nr 1 p i alia distrikt ham-
nade i fack 1, alia forsandelser t i l l avlam
nmgsstalle nr 2 i fack nr 2 osv. Hdll man 
sedan ratt p i buntama s i var det bara att 
kdra ut alia ettor i den andra maskinen si 
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lade sig ettoma fdrst i de 72 distriktens 
fack, tvioma darefter, osv. 

Har man bara 45 fack att spela med s& 
blir det litet mer komplicerat. I fack nr 1 
kan man i sS fall exempelvis lagga ut 
avlamningsstallena n r l , 11,21,31,41, 
51, 61, 71, 81 och 91 t i l l samtliga 3 - 5 
distrikt. I fack nr 2 hamnar avlSmnmg-
sstallena 2, 12, 22, 32, osv. 
Programmen kommer att se litet olika ut 

beroende p i hur distrikten ser ut. 

3. Andra omgangen i f install-
ningsmaskinen 
Nar man nu kdr om fbrsandelsema en 
andra och sista ging s i har varje distrikt 
cirka 10 fack att arbeta med. Man kan d i 
tanka sig att nar man kdr igenom bunten 
fi-in fack 1 frin forsta omgingen s i ham
nar distrikt A:s avlamningsstalle nr 1 i A:s 
fack 1, avlamningsstalle nr 11 i disfrikt 
A:s fack nr 2, sov, osv. Nar man s i tar 
nasta bunt frin fdrsta omgingen s i sorte
ras disfrikt A:s avlamningsstalle nr 2 m 
bakom nr 1 i Ars fack 1, avlamnmgsstalle 
nr 12 lagger sig bakom avlamningsstalle 
nr 11 i fack nr 2 osv, osv. 

Finsorteringsmaskinen.... 

och brevbararens fack! An Kylmanen forklarar. 

Om man ska anvinda sig av maskmell 
finstalhiing fullt ut si numrerar man na
turligtvis varje avlamningsstalle efter den 
gangordning som brevbararen ti l l slut ska 
dela ut fbrsandelsema, och liter maskmen 
sortera ut dem i denna ordnmg. I Abo har 
man vah att istallet numrera (och sortera 
ut) avlamningsstallena efter alfabetisk 
ordning (ABC-principen). Dvs. att A-
gatans nummer 1 laggs ut fdrst, darefter 
A-gatans nummer 2. Nar alia avlamning
sstallen ti l l gator som bdrjar med A sorte-
rats ut i nummerordning si fortsitter man 
med alia B-gator i nummerordning, osv, 
osv. 

Anledningen ti l l att man valt denna 
variant beror pi att man i sista ledet hos 
brevbararen stiller samman den maskins-
tallda posten med den manuella och att 
denna fmstalbmg gdrs enligt alfabetisk 
ordning. (Se vidare nasta avsnitt!) 

4. HOS brevbararen 
Ett av problemen med maskmell fmstall
ning ar - att all post inte gir att kdra i 
maskin. Aven om man ti l l slut lyckas att 
fi igenom den mesta posten i maskin si 

iterstir indi en 
hel del manuell 
post. Frigan ar di 
hur brevbararen 
ska hantera de 
olika buntar han 
eller hon fir. Ska 
man arbeta med 
dem bredvid va
randra pi turen, 
eller ska man stal-
la samman dem? 

1 Abo hade man 
valt det senare 
ahemativet. De 
tillampar nu ett 
s y s t e m med 
mycke t stora 
brevbararfack dar 
man sorterar ihop 
posten frin den 
manuella block-
sorteringen och 
den post som 
kommer fmstalld 
frin maskin. 

Den manuella 
blocksorteringen 
ar uppbyggd pi 
samma satt som 
vira blocksorte-
ringar. Brevbara
ren hamtar sina 

fack i blocksorteringsfacket plus den bunt 
han/hon fi t t f i ^ den maskinella sorte-
rmgen och sorterar upp den p i sitt distrikt. 
Det egna sortermgsfacket har 140 (liggan-
de) fack enligt principen att varje avlam
nmgsstalle har ett eget fack. Eftersom 
sorteringsfacket mte kan gdras hur stort 
som heist s i sker sorteringen i flera om
gingar. Posten sorteras in efter gatunamn 
och adress i nummerordning. Ni r 
sorteringen av all post till den fdrsta delen 
av disfriktet ar klar vander man p i de 
sorteringsremsor som hanger vid varje 
fackrad. P i baksidan finns markerat i 
vilken ordning facken ska tdmmas = den 
gingordning som galler for distriktet. 

En fdrdel med den modell man valt i 
Abo ar att man inte behdver vinta in all 
post innan man fmstaller den i maskin. 
Man kan exempelvis sortera B-posten 
maskmellt under dagtid och darefter A-
posten nattetid. 

Maximalism eller mattf ullhet 
Man kan med goda skal p is t i att svenska 
posten valt en maximalistisk linje for 
maskinsortermg av post. Varenda forsin-
delse som overhuvud taget gir att pressa 
m i en maskin ska ocksi t i l l varje pris m 
dir! Enda undantaget i r klumpen, dar 
man konstigt nog mte kdpt m KSM:ar t i l l 
alia terminaler/altemativt fraktar klumpen 
land och rike runt. V i slapar efter i fms-
talhiingen, men nar man samlar sig ti l l ett 
beslut 1 den frigan kommer det med sa-
kerhet att bli samma upplagg som det 
danskama har valt: alh i maskin. (Det ar 
f d. samma maximalistiskamaskintankan-
de som stanger serviceterminalema - fmns 
det inte fullt underlag fdr en SSM si ska 
man bort!) 

1 Finland har man i alia fall hittills vah 
en medelvig. De umyttjar maskmema ti l l 
det de ar bra p i , och liter resten g i t i l l 
handsorteringen. Det giller bide for stor
breven och i finstalhiingen. Kanske beror 
det bara p i att volymema ar lagre och 
underlaget darfor samre, men kanske ar 
det ocksi'en smart tanke bakom! Ett litet 
smartare tank, som det heter numera! 

Jan Ahman 

Battre 
bilder pa 
tiemsidani 
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Europa som en arbetsmarknad 
LO och arbetsgivarna haller gemensam konferens om EU och EMU 

III: Robert Nyberg 

Hur piverkar E U och E M U lonebild-
ningen och arbetsmarknaden i Sveri
ge? Vilka erfarenheter har man i and
ra lander kring dessa frigor? 
Det var temat nar L O och - det ar

betsgivarna narstiende - studiefor-
bundet SNS for fdrsta gingen traffa-
des i en gemensam debatt. 
Janne Hoglin, Facktuellts utsande, 

rapporterar. 

• Bida parter var overens om att den 
Europeiska arbetsmarknaden fimgerar 
diligt .Frin LOs h i l l framhdlls massar-
betsldsheten, social dumpmg och bristen 
p i gemensamma spefregler som dom 
storsta hoten mot medlemmama. 

Konferensen kom att domineras av na-
ringslivets ekonomer och dess synsatt p i 
Europafrigoma,och d i handlar det mest 
om sndda kapitalmtressen dvs hur skall 
man sakrast hilla tillbaks Idntagama och 
deras ldnekrav,kan man lita p i att EMU 
klarar den rollen. 

Prisstabilitet 
Lars Cahnfors, professor vid Stockhohns 
universitet, var osaker om Sveriges ev 
medlemskap i EMU i en handvandning 
skulle Idsa problemen med loner och 
inflation, foretagsledamas dvertro p i latta 
losningar visar p i naivitet, menade Cahn
fors. 

Villy Bergstrom tran Riksbanken sig 
EU:s krav p i l i g mflation och liga rantor 
som ettprisstabilisermgskrav, som undan-
tar andra krav, t.ex. fii l l sysselsattnmg. 
Han sig en risk att detta kan ge stigande 
arbets ldshet och en nega t iv 
BNP-utvecklmg. 

Fria kapitalrdrelser 
Fria kapitah-drelser kombmerat med dessa 
stabilitetskrav f i r stora sociala konse
kvenser, framst for de ligavldnade. 

Nils Elvander frin Uppsala, talade om 
fbretagsrid och relationer mellan arbetsgi
vare och fack inom EU. Blfr det nigot 
mflytande? 

Gir vi mot samma spefregler p i den 
Europeiska arbetsmarknaden? 

Inte, om man f i r fro Elvander. Smi 
chanser att f i igenom samarbetsformer 

som ens kommer i narheten av det svens
ka MBL-systemet. 

Hur det blir beror p i moderlandemas 
fraditioner. 1 Norden MBL - i storre delen 
av EU blfr det tyvarr tom symbolpolitik. 
D i har vi annu inte sett mer an borjan p i 
attackema p i dom svenska kollektivavta-
len, som fdrmodligen kommer att oka vid 
fortsatt EU-medlemskap. Detta berdrdes 
givetvis mte p i denna konferens, men ti l l 
detta fmns aniedning att iterkomma. 

Smalsparigt 
Det sags ofta att EMU mte ar ett ekono
miskt projekt, utan i fdrsta hand ett poli-
tiskt, dvs, att det kommer att forcera den 

europeiska integrationen. Om vi f i r en 
gemensam skattepolitik kommer dvrig 
mtegration att g i mycket fortare. 

Ekonomema tycks osakra om EMU 
idag, men den dag d i frigan skall avgdras 
kommer dom bara att se fdrdelar, det ar 
fdr sidant som dom avldnas. Darfor miste 
dom granskas kritiskt. P i denna konferens 
hojdes givetvis mga kritiska roster, har 
odlades den nyliberala modellen i smal-
spirig anda, lingt frin den kris som prag-
lar vanligt folks vardag! 

Janne Hoglin 
Janne Hoglin arbetar pa Stora/Klump pa 
Klara. 
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Processagare planerar personalorganisation for pro-
duktionshojande poang. Produktivitet placeras pa 
prioritet. Papassligt prisas personligt masterskap. 

Privatliv pa personliga planet, pulveriseras pliktskyl-
digt. Plotsligt platsar inte personal pa Posten. 

Kanske kan kompisar kompensera konflikter, med 
kritiska kommentarer i komisk kostym. Konsten att 
kommentera en kaotisk kurs, kanske kyler koleriska 

kolleger. Kluriga kaosprofeter kommer att kontrollera 
klassen, i krangliga komplicerade kurvdiagram. 

Manga meningslosa moten maste man minnas med 
munterhet. Mqjligen mister mangen medarbetare me
ningen med munvigheten. Misstankar moter mig, om 

morka moln mot malet. Minns manne mitt melankolis-
ka minne, mqjlighetema i moten. 

Snart seglar storslagna signaler som ska sona 
svarigheter, skapade sedan siare sagt sitt. Synnerligen 

svara sliriga stigar, ska stamma samman i slutet. 
Sorglig seen att skada somliga sociala skador, skapade 

som summa av storhetsvansinne. 

Tilitankta tillskyndare t i l l tidens tema, traskar 
ti l l i tsfullt . Tanker troget ta tag i tampama. Tyst tramp-
ar trossen ti l joma. Tilltufsade tvivlare tassar tvingade 

t i l l tommama. Trotta timmar tar tanken en trasslig 
t i l l f lyk t . 

Tank om talamodet tryter bland tysta tralar. 

Eva Brattstrom Arsta Eva Brattstrom arbetar pa Arsta Sma 
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Millenium, ga och slang dig ... 
Millenieskiftet i all ara. Det vi postisar har 
betydligt storre aniedning att fundera dver 
ar vad VD Grabe har i kikam och tanker 
kungdra den 8:e december 1999. Det som 
fbrestlr inom Postkoncemen Sr en forand
ring som bara kan jamforas med infbrandet 
av posmumren i Sverige. Vilken mdjliggjor-
de det som vi inom Natet forkroppsligar, en 
industriell ('fabriks-') verksamhet som -
markligt nog - ibland benamns som en 
'postal revolution'. 

Medaljens baksida? 
Det Grabe's decemberfdrslag kan innebara 
ar inte bara en fdrsaljning av Girot och kon-
torsnatet, det ar bara den defensiva sidan. At 
vilket h i l l ska "resten", paket- och brevde-
len, utvecklas? Pi ett mycket frimodigt och 
osentimentalt satt bedrivs det inom Postens 
dvre sfarer, med viss forankring nedit -
(inklusive fikonldvsmdjlighet fdr lasare av 
intemwebbsidan Posten Idag att hdra av sig) 
- ett visionsarbete som ska staka ut de verk-
samheter Posten ska satsa p i framover. 

... eller f ramsida? 
Tre rimodeller har tjanat som utgingspunk
ter fdr debatt? 

• Ska Posten noja sig med att vara en "dis-
tributdr" (paket, forsandelser, fysiska & 
elektroniska) 

• Ska Posten utdver det vara med och' for-
packa' (utveckla tjinster) som kan kom-
bineras med distributionsverksamhet 
('konsuU'), som kan utfdras i egen regi 
/eller i kombination med andra som job-
bar p i uppdrag i t Posten 

• Ska Posten 'kreadvt sammanfoga' ett 
antal olika tjanster ('bestallaren', diri-
genten') i stort utan egen produktionsap-
parat (man kdper upp produktion efter t 
ex kvalitets- och priskrav) 

Elektronikens utveckling kommer inte bara 
att medfbra att distributionen (i forsta hand 
'ingpostare' sisom sorterare och brevbira-
re) kan rationaliseras an mer genom t ex 
battre skanner, lasare, sprutor, kameror, 
program m fl. Genom det forestiende valet 
av systembygge, aven benamnd i-brevspro
jektet kan chauffdrers och ePP-ares verk
samhet fdrindras. Genom produktionens 
framtida IT-system kan information tas fram 

om kunder som kan anvSndas fdr att salja 
ny tjanster. 

yem har andan bak? 
Aven om minga av oss inom SEKO ar fliti-
ga IT-anvandare (i alia fall jamfort med 
andra LO-forbund) s i blir frigan om 
(vidare-)utbildning inom och atom foretaget 
alh viktigare. Det handlar om att vi genom 
vira fackliga kanaler piverkar s i att vettig 
tjansteutveckling sker och att rimliga inve-
steringar gdrs. Dom av oss som blir kvar 
inom firman ska ha en chans att hanga med 
i utvecklingen. 

PO i 
f icic sista 

ordet 
Har fir ledningen traffa ett val? Ska produk
tionspersonalen bli till ett produktionsprole-
tariat med l ig status och liga loner? Eller 
ska Posten utvecklas till ett valansett foretag 
som imjuter stort fortroende tack vare kvali-
tativ och teknisk hdgvardig produktion. Och 
hur ska man uppni detta om inte alia grup-
per inom Restposten f i vara med? Distribu-
tionsbasen i foretaget kan vidareutvecklas 
och kompletteras med ett antal nya tjanster 
som framtiden erbjuder. Dock miste det ske 
i samverkan med oss anstallda inom nuva
rande Posten, annars blir det bara —jobbigt 
och diligt 

A sa var det agaren .... 
Den som utgir ifrin att vi blir farre inom 
terminal eller Brev eller Restposten l i r fdr
modligen f i ratt. Van av ordning kanske 
tycker att vi ska saga: NEJ, NEJ och iter 
NEJ. Vad ska vi saga nej till? Vad ska vi 
stoppa? 
Rationaliseringstrycket inom Posten bar vi 

primart fitt genom sattet att genomfbra 
avregleringen och bolagiseringen. Svensk 

postpolitik och vir oformiga att vinna opi-
nionen har forsatt oss i den sits vi har. Jag ar 
bergis p i att med nuvarande 'hdgkapitalis-
tiska' koncemledning hade detta genomfdrts 
p i ett annat satt, ta t ex pensionsskuldsmi-
Ijardema och avreglering fore postlagstift-
ning! 

Ironiskt nog ar det nu privata svenska d i - ^ 
rektdrer (ASG-konkurrenter) som klagar 
dver att tyska Posten med s k monopolpeng-
ar (dvervinster tack vare brevmonopol i 
Tyskland) kdper upp (paket-) bolag. Hittills 
har Deutsche Post kopt upp foretag for t i o ^ ^ 
miljarder DM. Ar det heh otankbart att n i 
gon svensk minister viskar ett ord om detta 
till en tysk regeringskoUega? Vilket ansvar 
har agaren/staten for att Posten satsat ett 
antal hundra miljoner i ASG-affaren? 

Regeringen duckar? 
Det ar inte otankbart att regeringen duckar 
ifriga om kontorsnatet och girot. Kanske 
awaktar till nasta sommar, nasta host, tiden 
efter nasta val? Fdr oss inom Posten skulle 
det betyda att koncemen fortsatter att bldda 
och att framforallt vi inom produktionen 
utsatts for an hirdare rationaliseringskrav? 
Sth Arlanda genomfdrs an tidigare, brevba
ringen utsatts for entteprenad/franchising 
kanske redan hdsten i r 2000! Opinionen 
kanske kan fis till att bli postkontorskrama- ' 
re ovetande om den helvetiska rationalise-
ringspress och sttess kassorer i si fall utsatts 
for. Populister som bara kraver och lovar 
finns det gott om, bland joumalister -bland 
politiker. Men betala - det ar en annan fri-^ 
ga. 

Snart 
Nigra veckor iterstir. Sen ar det december. 
Vi gir mot en mdrkare irstid - astronomiskt 
och postalt. Iskylan blir markbar, mer och 
mer. Vera har namnsdag den 8:e. Vera kom
mer frin 'tro'. Undrar om Lucia kan lysa 
upp mdrkret den 13:e? Bast att gardera med 
kryss. Racker det med att vara dubbelbudd-
hist, Jehova och muslim samtidigt- om man 
nu jobbar i Posten? Eller racker det med att 
man betalar medlemsavgifl till SEKO? 

PO Brandeker 

PO Brandeker ar ordforande i SEKO:s 
foretagsrad i Riksnatet 
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