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Hard kritik mot nya Arsta pa klubbens hostmote: 

"inte det Arsta vi hade velat se!" 
• Klubbens hostmote i 
KongL Myntets lokaler pa 
Kungsholmen samlade 
drygt 100 medlemmar. 

Den viktigaste punkten vid 
motet var besluten kring klub-
bildningen vid terminalerna i 
Stockholm. Ake Kihlberg, 
avdebiingens ordforande, in-
ledde med att informera om 
den nya avdelningsstrukturen 
i Stockhohn. Den 1 april i r 
2000 upploses v i r postavdel-
ning och bildar en ny SEKO-
avdehiing tillsammans med 
andra branschavdehiingar. 

Terminalklubben 
upphor 
Redan vid kommande irsskifte 
upphor terminalklubben. Av-
vecklingen genomfors fram t i l l 
det avslutande Srsmotet den 19 
februari. Samma dag bildas tvS 
nya klubber, en for vardera 

En kvalitetl 
varidskiass 

kraver 
r^urser... 

LMs intervjun 
med 

TomiBboda" 

SIdan 10 

Tomteboda och Arsta. 
Sektionema Arsta och Klara 

Uppsamling, Ess/Transportor 
samt Foretagspost upploses. 
Istallet bildas den 5 februari 
nya sektioner pS Arsta: Sm&, 
Stora, Klump och DIL. 

Hard kritik 
Vid motet riktades h§rd kritik 
mot nya Arsta: storleken p i 
lokalema, bristfSllig utbild-
ning, den psykosociala arbets-
miljon, bemanningen. T.o.m. 
fbrbjudna ord som vild strejk 
namndes: Det Sr skrSmmande 
nar man hOr hur litet som upp-
nitts med samverkan, som ett 
par talare uttryckte det. 

De okant hirda golven kom-
menterades: Folk har redan 
problem med benhinnoma! Det 
ar akut med matter vid maski-
nema, nya skor och ilaggssu-
lor! 

Rast pa natt 
Infbrandet av rast i nattschema-
na diskuterades. Hird kritik 
riktades mot arbetsgivarens 
beslut att forldnga arbetstiden 

I avreglerarnas 
varld... 
Sidan 23 

for nattpersonalen nar alia 
andra pratar om arbetstidsfor-
korming. Styrelsen fick i upp-
drag att arbeta vidare med fri-
gan. 

Jan Ahman 

Las mer om medlemsmotet 
och nya Arsta inuti tidning-
en! 

MiJnchhausen 
bleknade... 

Sidan 16 

Jultrafik tios grannen pa Tomteboda, PSM 14 december 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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"Lediga dagar 
later j u bra, men vad betyder det 
egentligen? I avtalssammanhang a l l -
tsa! 

I den senaste avtalsrorelsen gjordes 
stora fbrandringar i arbetstidsbestam-
melsema. Det gick, som all t id nume-
ra, fort - for fort - och darfor blev det 
ocksa fel. 

Bl.a. sa ersattes det gamla fridags-
systemet med vad som i nuvarande 
avtal kallas for "ledig dag": 

"/ regel ska tva lediga dagar i ge-
nomsnitt planeras och veckovila om 
minst 36 timmars sammanhangande 
ledighet under varje period om sju 
dagar innefattas. Veckovilan ska sa 
langtsom mojligtfdrldggas till vecko-
slut." 
(PVA § 6:2) 

Tolkningar 
Genast uppkom en rad tolkningsfra-
gor. Partema enades darfor i j u n i i ar 
om fbljande til lagg t i l l ovanstaende: 

"For deltidsanstdlld markeras pa 
arbetstidsschemat i regel tva lediga 
dagar per vecka i genomsnitt. 

Ovriga dagar dor arbete ej ar inpla-
nerat or arbetsfria dagar (blanka 
dagar). 

For arbete pd ledig dag erhdlls 
overtidsersdttning. 

For arbete pa arbetsfri dag erhdlls 
mertids- eller overtidsersdttning en-
ligt 7 § och 8 § branschavatalet". 
(SEKO:s cirkularskrivelse frin Koncemfack-
etA-illman 990629) 

Laggas ut i forvag 
Det bar innebar exempelvis att det pk 
deltidares scheman (deltidare med 
koncentrerad tjanstgoring) / forvdg 
ska laggas ut v i lka dagar som ar ledi
ga dagar. Man kan alltsa inte gora sa -
som nagra ljushuvuden foreslagit - att 
man efterdt markerar de dagar dar 
deltidaren inte arbetet som "lediga 
dagar" - for att pa det sattet siippa 
betala ut overtidsersatming for arbete 
pa "ledig dag". 

Information om delta har nyligen gi f t 
ut t i l l alia chefer i Stockholm. 

Det finns fler tolkningsfragor kring 
det har avsnittet i arbetstidsbestam-
melsera, bl.a. huruvida "ledig dag" ar 
lika med ett kalenderdygn eller 24 
timmar. Tolkningar pagar och kan i 
varsta fall hamna i Arbetsdomstolen 
t i l l slut. 

Jan Ahman 

Rattelse: 
I forra numrets redovisning av 
Idneiaget i Terminal Stockholm 
blev det fel 1 en av kolumnerna. 

Den nya medellonen for manli-
ga sorterare skall vara 16.324 
och ingenting annat (16.234 for 
kvlnnorna). 

Facktuellt nr 8/1999 

f^&dakf6r och (oto: 
J a t i A h m a n . 

r̂ tfwmaJFacktueilt har 
getts ill av SEKO post < 

Terminsiiklubben! 
Stockholm. 

Ytt0rl!9»re ett iiuiiiii}«r ^ 
planeras I manadsskiftet 
jan/fieb infor arsmotena, 

H«r<letblir<<$mft0r 
besiutar de nya 

kifibbamal 

TerminafkiubbBti tet 
Afsta • 781 58 €7 
Klara • 781 56 60 

Tomteboda • 781 7e 14 

Arets och den gemensamma 
Terminalklubbens sista Facktuellt innehaller 
val till stor del "baska droppar" - serverade 

bade till facket och arbetsgivaren - men ocksa 
en del "russin". 

Bada ingredienserna har ju dock en tradition i 
vart julfirande. 

Med dessa bidrag onskar SEKO er (trots 
ledighetsforbud) 

COD JUL 
OCH 

COTT NYTT AR 

Anders Viksten ordf. 
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Debatt om nya Arsta pa klubbens hostmote: 

"Det ar manga krav vi inte liar 
fatt gehor for" 
• Klubbens hostmote i KongL Myn
tets lokaler pi Kungsholmen samlade 
drygt 100 medlemmar. 
Diskussionema inleddes - ungeftr som i 

gamla tiders repskap - redan pi punkten 
om dagordningens faststallande. Susanne 
Halvardsson frin Klara Smi med instSm-
mande av Goran Borgqvist frin samma 
enhet ville ha ett beslut om fortroendeval-
das skyldighet att arbeta viss tid pi golvet. 
Gunther Thiele frin Klara Stora m.fl. 
talare instamde i att frigan ar viktig, men 
att den bor diskuteras pi irsmotena. Han 
foreslog att respektive valberedning for de 
nya klubbama fir i uppdrag att utreda 
frigan och lagga forslag t i l l kommande 
irsmoten. Det blev ocksi motets beslut. 

Klubbildningen 
Den viktigaste punkten vid dagens m6te 
var besluten kring klubbildningen vid 
terminalerna i Stockhohn. Ake Kihlberg, 
avdebiingens ordforande, inledde med att 
informera om den nya avdelningsstruktu
ren i Stockhohn. Den 1 april ir 2000 
upploses vir postavdehiing och bildar en 
ny SEKO-avdehiing tillsammans med 
andra branschavdelningar. Ake hanvisade 
t i l l den artikel i forra numret av Facktu
ellt, som utfbrligt beskriver SEKO:s nya 
organisation. Undertecknade instammer i 
denna uppmaning med tillagget att ocksi 
lasa den rapport frin avdebiingens repre-
sentantskap, som publiceras harmtill! 

Anders Viksten och Owe Olausson 
fr&n Terminalklubbsstyrelsen foredrog 
styrelsens forslag t i l l beslut om klubbens 
och sektionemas nya organisation. Motets 
beslut framgir av faktaruta i anslutning 
t i l l denna artikel. 

Klara/Arsta och Guy Bod^n frin Tomte
boda. Janne Hoglin ar sammankallande i 
valberednmgen for Stockholm Arsta och 
Guy Bod6n i valberedningen for Tomte
boda. 

Postens f ramtid 
Ake Kihlberg Sr inte bara avdebiingens 
ordforande utan ocksi ordforande i SE-
KO:s koncemrid for Posten. Han gav vid 
metet en utfbrlig mformation om Postens 
framtid och sade bl.a. fbljande. 

Postgirot - Regeringen har begart en 

analys av Postgbot. SEKO vil l att Postgi
rot bib bank. Det kostar ca. 15 miljarder. 
Problemet ar att regermgen har forbundit 
sig att salja Nordbanken, d i kanske det 
inte ar lage att staten startar ny bank. 
Darfor ar en forsaljnmg trolig. 

Postkontorsnatet - Cbka 20-25% av 
mtaktema i postkontorsnatet kommer frin 
Postgu-ot. Det i r dyrt att distribuera paket 
via "banklokal". Det blu- fMrre och farre 
manniskor vid postkontoren. SEKO 
uppskattar att ca. 5-6.000 anstallda kan 
fbrsvbma frin Posten. Dessa siffror finns 

Klubbmotets beslut om klubb- och 
sektionsbildning vid terminalerna 
Uppldsning av Terminalklubben 
• Foreslci avdelningen att Terminal
klubben uppldses och nya klubbar 
inrattas Tomteboda och Arsta. 

Nya klubbar 
• Terminalklubben upphor 31/12-99 
• Avvecklingen av klubbens verk-
samhet skall vara genomfOrd senast 
19/2 2000 
• Nya klubbar inrattas pli Tomteboda 
respektiva Arsta 1/1 2000 
• Konstituerande irsmoten for de 
nya klubbarna hills den 19/2 2000 
• Fortroendevalda i gamla klubben 
frin resp. arbetsplats, bedriver interi-
mistisktden fackliga verksamheten i 
de nya klubbarna, fram till arsmote-
na. 
• Ev. kvarvarande medel i den gam
la klubben fordelas proportionerligt 
p i de nya klubbama. 

Nya sektioner pa Arsta 
• Sektionema Klara ESS/Transpor-
tdr, Uppsamlingen och FOretagspost 
samt Stockholm Arsta uppI6ses. 
• Sektion ePP upplOses om medlem-
marna dSr s i vill. 

• BerOrda sektioner hanterar ned-
laggningama i samrid med klubben. 
Nediaggningama ska vara genomfor-
da senast 5/2 2000. 
• Sekt ionema Varde, Tek-
nik&Service resp. Biltransport ingar i 
Klubben for Stockholm Arsta. 
• Sektion Teknik&Service ansvar-
somride begransas till Stockholm 
Arsta. 
• Medlemmar inom Teknik&Service, 
med placering p i Tomteboda, Over-
fors till klubben pi Tomteboda. 
• Sektioner bildas, om s i ar mojligt, 
inom enhetema Stora, Smi , Klump 
och Direktinlamning pi Stockholm 
Arsta. 
• De nya sektionema hiiler konstitu
erande irsmoten 5/2 2000. 
• Fortroendevalda i de gamla sektio
nema frin respektive enhet, bedri
ver, tillsammans med klubben, interi-
mistiskt den fackliga verksamheten I 
de nya sektionema, fram till irsmbte-
na. 
• Ev. kvarvarande medel i de gamla 
sektionema fOrdelas p i de nya sek
tionema i samrid med klubben. 

Utokad valberedning 
I den valberednbig for Termmalklubben 
som valdes vid irsmotet mgir Janne 
Hoglin, Ann Christine Pilsson och 
Miroslav Jelic frin Klara/Arsta och Janis 
Rubulis och Aleksandra Brintler frin 
Tomteboda. Styrelsen foreslog mOtet att 
valberednmgen forstarks med t v i ledamo-
ter, en frin vardera Klara/Arsta och Tom
teboda. Barbro Soderberg mvaldes frin 
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faktiskt ocksi namnda i den analys som 
gitt in t i l l regeringen. Medelildem pS 
dem som arbetar utanfor Stockholm ar 
6ver 50 i r . Man miste gora insatser for att 
komma ti l l rStta med detta. 

Futurum, har framfotts ur denna situa
tion. Minga har gitt frin jobb i Posten t i l l 
arbetsloshet. Overtaligheten och SEKO's 
agerande har fott fram FutiuTun. Man 
miste Sven se t i l l att de som blir kvar 
kompetensutvecklas for att kunna stanna 
kvar varaktigt. 

Den langsiktiga utvecklingen 
Vad ska Posten syssla med i framtiden? 
V i r nya VD har tittat p i det. Varfor finns 
vi till? Jo vi sysslar med 3 olika rikstack-
ande verksamheter namligen: brev, paket 
och betahiingar. Om man overlat detta t i l l 
marknaden, s i skulle den inte klara detta. 
Posten ar ett disfributionsforetag. V i mis
te vara radda om vi r styrka, d v s riks-
tackande nat och att vi moter kunder. Det 
Sr viktigt att tillfora nya tjanster. V i kan 
inte fortsatta att skara i kostnadema utan 
miste istallet oka intaktema. OBS! Brut-
tointaktema ar ungefMr lika 1990 och 
1999! Posten-Danmark har namnts bl a i 
Dagens Indusfri, men den diskussionen Sr 
overdriven. Man har daremot haft diskus-
sioner inom de nordiska landema angien-
de ett samarbete. Dock har det gitt lite 
grus i maskineriet d i det visat sig att 
svenska och finska posten har missat 
samarbetet. 

Logistik 
(Posten lever p i Brev), har varit i ett 
utvecklingsskede och fixat ett nytt nat. 
Men den mtemationella hanteringen ar 
liten. V i ar ett litet land i norr... ASG-
affaren visar att kommunikationen mellan 
agaren och Posten ar di l ig . Deutsche Post 
ar kaxiga och har planer p i att borsinfro-
ducera nasta i r . Svenska Posten kan bli 
underleverantor... men det ar inte mycket 
att striva efter... Det ar batfre med nor-
diskt samarbete. Ska Posten utvecklas 
miste samarbete uppnis inom Norden. 
Om Brev tappar volymer miste Logistik 
fyUa pi . . . V i miste aga besluten sjalv! 
Mer och mer blir intemationellt. Av de 10 
stdrsta foretagen i Sverige ar det ingen 
som arpaketkund intemationellt i Posten! 
Det finns utrymmen att vaxa. 

Posten 2000 
Vad galler Posten 2000 s i hanvisade Ake 
iter t i l l Facktuellt. Denna ging rekom-
menderade han sista sidan (i nummer 

Avdelningens ordforande Ake Kihlberg 

7/1999) som beskriver framtiden. Det 
finns brister hos agaren. Ake kunde se fre 
utvecklingsomriden: distributionsforetag, 
serviceforetag, och konsulter inom 
kimdbehov-marknaden. Det behovs en 
lingsiktig inrikming. Man miste se frigor 
i ett koncemperspektiv. Vad kan d i bli 
batfre? V i miste oka investeringama fbr 
att p i s i satt oka intaktema. Mycket verk-
samhet gir med minus, men den viktiga 
sista s i f f i ^ gir med plus! 200 milj ar 
agaren villig att bidra med for postkon
torsnatet, men kosmaden kan vara t v i t i l l 
fre ginger hogre. Klimatet i Sverige ar nu 
speciellt V, S, O stir hogt i kurs dvs. 
V i r d , Skola Omsorg! 

Futurum ^ 
har diskuterats lange. Personalchefen har 
haft ett uppdrag sedan lange utan att kom
ma t i l l skott. Nu har det avsatts en rejal 
siunma pengar (18 minader for dem som 
beraknas bli overtaliga). Man satsar p i 
kompetensfbrbatfring under 18 minader. 

Nu ar det viktigt att fylla Futurum med 
bra innehill. Det skulle kannas bra om 
uppsagningar sker genom frivillighet. Det 
slis fast att i samband med Qvertalighet 
ska enhetens framtid beskrivas. Avtalet 
startar frin irsskiftet och giller t i l l okto-
ber 2001. Det finns ett antal preciseringar. 
Nar det galler produktionspersonal ar det 

Fiepresentantskapet beslot: 
Avdelningens repskap fattade den 
18 november fbljande beslut om 
avdelningsbildningen i Stock
holm: 

• S E K O post Stockholm ansluter 
sig till den nya avdelningen. 
Beslutet fattas dock under forbe-
hali att antalet aktiva medlemmar 
i den nya avdelningen vid starten 
uppgar till ca 15.000. Skulle s a ej 
bli fallet kommer fragan att un-
derstallas representantskapet for 
en ny provning^' 
• Ake Kihlberg och Dan Persson 
utses till interimstyrelsen 
• Kjell Ekdahl utses till valbered
ningen 

• intradesavgift pa 120 kr per aktiv { 
medlem betalas under 1:a kvarta-
iet 2000 
• beslut om uppldsning av S E K O 
post Stockholm och fordelning av 
avdelningens tiligangar sker pa 
arsmotet den 24 mars. 

Foljande avdelningarhar sagtja 
till att ansluta sig till den nya av
delningen: Post, Vard, Civil, Tra-
fik; sammanlagt drygt 20.000 
medlemmar. Den nya avdelnings
bildningen blir darmed av trots att 
Teleavdelningen och Vag & Ban 
har sagt nej och tillsvidare star 
utanfor. -ĵ jsŷ ^̂ ^̂ ^̂  
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som forr. Vid huvudkontoret 
ar det en rora. Man har inte 
Iclarat att ta hem rationalise-
ringama inom administra-
tionen. Men produktionsper-
sonalen fSr som alltid betala. 
Det har j u varit s i att bast 
betalda har haft storst 
anstallningstrygghet. Nu kan 
det bli tvSrt om. 

Ake var nqjd med avtalet, 
SEKO har drivit p i . Ytterli-
gare en oversyn av adminis-
trationen p i HK ar p i ging. 
Forr anvinde man osthyvehi, 
nu borjar man fi-in noil. HK 
flyttar t i l l Tomteboda, med 
farre rum! Enda sSttet att 
minska administrationen. 

^ Fragestund 
Efter Ake Kihlbergs anfbran-
de inleddes en - som alltid 
for kort om tid! - fi"igestund. 

P C Brandeker frin Termi
nalklubbsstyrelsen och Fore-
tagsridet pipekade att det 
iterigen inforts anstalhiing-
stopp inom Brev och att Ut-
dehiing har problem men att 
Riksnatet gir battre. Ann 
Christine P^lsson, Klara 
Smi, frigade om nigon dri
ver p i om 6-timmars arbets-
dag. Hon menade att vi borde 
delapi arbetslosheten. Finns 5^ av debattdrerna: GOran Borgqvist 
det nigon arbetsgrupp? Go-

^ ran Borgqvist undrade over Logistik som 
gitt med forlust i minga i r . Hur ISnge kan 
det fortgi? Det fysiska brevet - ar det 
hotat, kommer det att ersattas av en it-
faktura p i skarmen istallet? Vad blir i s i 
fall konsekvensema for brevnatet? Firms 
det nigon defmition p i kompetensutvec-
kling, frigade han vidare och vamade for 
att ordet kan missbrukas. 

Sjalvkrtik om avregleringen? 
Janne Hoglin, Klara Stora, undrade om 
det fanns nigon sjalvkritik hos dem som 
genomfbrde avregleringen av postmark-
naden. Och vad galler for avgingsveder-
lag nu nar Futurum gir iging? Ben Ek-
str6m,Teknik & Underbill, frigade hur 
det bib med vardehanterbigen om man 
lagger ned kassanatet? Eva T6rn, Klara 
Smi, tyckte att det kandes fel att lagga 
fcjretagsekonomiska perspektiv p i Posten. 
Atmbistone den fackliga organisationen 
borde ha ett annat perspektiv! 

Ake Kihlberg svarade att 6-tbnmarsda-
gen ar en friga for kommande avtalsrSrel-
se. Han konstaterade emellertid att arbets-
tidsfbrkortnbigen har ifrigasatts mtemt i 
facket. Nar det galler Logistik s i har deras 
resultat gitt upp och ner, frigan ar vad 
som ar koncemsatsningar och vad som ar 
lokala dito, men problem fmns, t i l l exem-
pel OLC och dyra ufrikessatsnbigar. Inte 
heller Torget ger nigon vinst innu, det ar 
snart dags att utvardera den satsningen. 
Framtiden for det fysiska brevet kan mgen 
svara p i , men vi miste aven vara aktorer 
p i marknaden for elekfroniska brev. Fy
siska brev har hi l l i t volymema. Gruppre-
klamen har en l i g intjanbigsfbrmiga, 
medan adresserad dito har hog. 

ingen aterreglering 
Visst fmns det sjalvkritik vad galler av
regleringen. Nigon iterreglerbig blir det 
dock mte. Avreglermg kommer i Europa. 
Fortfarande har dock de tunga Tyskland, 

Holland och England mono-
pol p i hemmaplan. V i var 
fbrst med att avreglera och 
fick ta stryk. Det var dil ig 
tbnmg. 

Vad galler Futurum och 
avgingsvederlag bib nog 
bitresset for sina losnbigar 
p i lagre n iv i mmdre. Futu
rum hanteras p i koncemnivi 
och avgingsvederlagen p i 
affarsomridena. 

Posten ska vara ett statligt 
fbretag aven i framtiden aven 
om det kommer att fmnas 
enfreprenader, sade Ake och 
namnde fyra viktiga punkter 
i SEKOrs verksamhetsplan 
fbr i r 2000: 

• kompetensutvecklbig 
• postarbete ska utforas av 
postpersonal 
• hehid - en rattighet, deltid -
en mqjlighet 
• arbetsmiljonharfbrsamrats 
under nedskammgama! 

P i en friga frin Borgqvist 
om vad kompetensutvecklbig 
betyder, svarade Ake Kihl
berg att kompetensutvecklbig 
ar lika med gapet mellan 
1999-irskompetensnivi och 
kravet i r 2010. Det gapet 
miste fyllas! 

Stockholm Arsta/Syd 
Janne Gebring frin Termbialklubbsstyrel-
sen och sektion Arsta lamnade en utforlig 
rapport om erfarenhetema av Syd si har 
lingt och Guy Boden biformerade om 
Gronsaksspiret. P i annan plats i detta 
nummer av Facktuellt fmns aktuella arti-
klar i dessa imnen. 

Flera talare hade kritiska synpunkter och 
frigor kring nya Arsta: storleken pi loka
lema, bristfailig utbildnmg, den psykoso
ciala arbetsmiljon, bemanningen. Ord som 
vild sfrejk nimndes: Det ar skrammande • 
nar man hor hur litet som uppnitts med 
samverkan, som ett par talare uttryckte 
det. 

De okant hirda golven kommenterades 
av Barbro Soderberg: Folk har redan 
problem med benhinnoma! Det ar akut 
med mattor vid maskmema, nya skor och 
ilaggssulor! 
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Arbetsmiljon 
Klockan borjade bli mycket s i Lasse 
Ldvlie fick begransa sig t i l l en kort rap
port kring den ergonomiutvardering, som 
genomfbrts inom Riksnatet. Som tur ar s i 
finns en utforligare rapport p i annan plats 
i FacktuelW. 

Rast pa natt 
Anders Viksten rapporterade om arbets
givarens ensidiga beslut att ersatta mil t id-
suppehillet p i natteraa med en obetald 
rast. Styrelsen har forsokt stoppa forsam-
ringen men hittills inte lyckats. I de natt-
scheman som galler p i Arsta Smi fr.o.m 
den 1 november fiims rast utlagd. Motet 
gav styrelsen i uppdrag att fortsatta att 
driva frigan. 

insandare till SEKO-magasinet 
Motet stallde sig bakom en insindare t i l l 
SEKO-magasinet. Mot bakgrund av mor-
det p i fackfbreningsmannen BjQm Soder
berg frigar insindaren "Vad gbr SEKO" 
och staller fre frigor t i l l ledningen och 
medlemmama i SEKO: 

• vad gbr vi inom forbundets alia delar 
fbr att stodja FAI (Fackligt aktiva invand-
rare)? 
• Tilliter vi att medlemmar i nazistis-
ka/rasistiska organisationer ar medlemmar 
i SEKO? 
• hur ska vi stSrka och koordinera kam-
pen mot demokratins morkerkrafter -
inom fbrbundet, inom LO, tillsammans 
med andra fackliga organisationer? 

MedlemsEI 
Ingemar Olsson frin LO hade bjudits in 
for att informera om LO:s MedlemsEI. 
Han undersfrok att det viktigaste inte ar 
vilket man valjer av alia de elbolag som 
nu finns p i marknaden. Det viktigaste ar 
att man GOR nigot. Aven om man vi l l 
behilla det bolag man hittills haft s i mis
te man anmala sig dit for att f i ett lagre 
pris. Om alia LO-medlemmar gbr ett val 
s i kan v i tillsammans tjana 1 miljard, 
framholl han. 

Jan Ahman/Hasse Rosen 

6 

• Lfirdag den 19 februari hi i ler 
Terminalklubben sitt avslutande 
i rsmSte i ABF-huset p i SveavM-
gen. 
• Samma dag hi l ls konstitueran
de mdten fdr de nya klubbama 
Arsta och Tomteboda i ABF-hu
set. 
• Lordag 5 februari bildas de nya 
Arsta-sektionema S m i , Stora, 
Klump och DIL. Lokai: Medbor-
garhuset 

De gamla Klara- och Arstasek-
tionerna hil ler separata avslu
tande irsmoten. Se lokal annon-
sering! 
• Sektion Virdet - inte bestSmt 
datum 
• Sektion Biltransporten - Idrdag 

29 januari. 
• Sektion Teknik & Underbill -
inte bestSmt 
• Sektion Tba S m i / C 5 - Idrdag 29 
januari 
• Sektion Tba Stora Brev - Idrdag 
Sfebruari p i Tomteboda 
• Sektion Tba-F fredag 11 februa
ri p i Tomteboda 

Motioner 

till forbundsmdtet ska vara klub
ben tillhanda senast 14 februari. 
De behandlas ddrefter p i klubb-
mdtet den 19 februari. Fdrbund-
smdtet h i l ls den 25-27 Septem
ber. 

Alltid senaste nytt 
pa klubbens 

hemsida! 
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Debatten fran medlemsmotet fortsatten 

Fortroendevalda till golvet! 
• Pa medlemsmotet den 13 
november togs aterigen fragan 
upp, hur mycket de fortroen
devalda ska arbeta i produk-
tionen. Motet gav valbered-
ningarna i uppdrag att utreda 
fragan och komma medforslag 
infor kommande arsmoten. I 
dagsldget ar det inom Termi
nalklubben sa, att ordforan-

•̂ 1^ den, kassdren samt sekretera-
ren arbetar fackligt pd heltid. 
Det samma gallerfor ordf oran-
dena i nagra av de stdrsta sek
tionema. Ovriga fortroende
valda arbetar mer eller mindre 
(oftast mer) i sina ordinarie 
jobb. 

Vid drsskiftet delas klubben i 
tva mindre klubbar. Rimligen 
bor da de fdrtroendevaldas 
mojlighet att arbeta pa sina 
ordinarie jobb oka. I varje fall 
tror Facktuellts redaktor, som 
i sa manga ar forfaktat samma 
uppfattning som dem som un-
dertecknat skrivelsen nedan, 
det. Samtidigt mdste jag - nar 
detta skrivs en sondag kvall -
erkanna att jag sjalv ar en av 
syndarna. 

Nagra medlemmar pa Klara 
Sma har i en skrivelse begart 
att aven jdmstdlldhetsgruppen 
ska diskutera fragan. Skrivel
sen aterges i sin helhet, liksom 

•iffK svaret fran gruppen. 
/Red 

fortroendevalda deltar i pro-
duktionen p& fbljande punkter: 

• Battre dialog och kontakt 
med medlemmama. 
• Okad praktisk kunskap om 
t ex organisation, arbetsmiljbns 
verkningar och bemanning. 
• Lattare att driva frigor med 
medlemsstod. 
• En mbjlighet t i l l breddning 
och oppning uti t av det fackli
ga arbetet. 

Ar detta en jamstalldhetsfra-
ga? 
Delvis ar det det. De fackliga 

postema med forhandlingsan-
svar innehas oftast, som det ar 
nu, av man. Och p i arbetsgi-
varsidan innehas chefspostema 
oftast av man. Det ar alltsi t i l l 
stor del man som sitter i sam-
verkansfbrhandlingar och dis-
kuterar t ex sjukfrinvaro, ar-
betsrotation och bemanning. 
(Sjalvklart behbver aven 
kvmnliga foretradare forankra 
sin verksamhet p i golvet.) 

V i tycker att denna friga skall 
diskuteras seribst fram t i l l nas
ta irsmbte. Hur stor skall kvo-
ten i s i fall vara? Skall detta 

galla i lika stor utsfrackning p i 
sektions- och klubbnivi? Syf-
tet ar att fbrbatfra det fackliga 
arbetet och att motverka det 
glapp som ofta uppstir mellan 
medlemmar och fortroendeval
da. 

Klaraterminalen den 24 nov. 
1999 

Susanne Halvardsson 

samt ytterligare ca 15 st nam-
nunderskrifter." 

"Till jamstalldhetsgruppen 

Fdrtroendeval
das arbete i 
produktionen 
V i vi l l att jamstalldhetsgrup
pen skall diskutera vilka fbrde-
lar (och ev nackdelar) som 
fmns med att de forfroendeval-

, da arbetar en viss kvot p i gol
vet. (t ex minst 20%) 

V i tror att det fackliga arbetet 
kan fbrbattras genom att de 

Jamstalldhetsgruppen svarar: 
• All vi har en dalig repre
sentation av kvinnor pa hogre 
positioner ar ett fakium, och 
atl iiagol Ixir gora.s al del kan 
vi skiiva under pa. Tvviirr iir 
del viildigt svari atl la Irani 
kvinnor som vil l arbeta ("ac-
kiigi pii den h(ir niviin. Det 
kraver en aktiv medlemskar 
som Ic'lmnar lorslag till kandi-
datcr inlbr arsmoten. Det krii-
ver att medlemmar visar silt 
stOd fbr de kandidater som 
vaijs. Det kraver ocksa att 
kvinnor oppet vagar ta inak-
tcn ifran man som sitter p i 
doin positionerna. 

Fti av jiinLstiilldhetsgrup-
pens syfte. ar att aktivt arbeta 
lor Her fortroendevalda kvin
nor. Darfer ar det bra att det 
tydligen linns ett engage-
mang For dessa fragor bland 
vara medlemmar. Underteck-
narna av denna skrivelse ar 
medlemmar som visar intres-
se fOrjamstalldhetsrt-agor. 

20 procent 
i skriveisen ombedes vi dis
kutera fordelar respektive 
nackdelar med att krava att 

fOrtroendevaida arbetar minst 
20 piocent pa "golvet". Vi liar 
foljande .s> npunkter: 

• Redan idag arbetar don 
slorsla gruppen lackligt lor-i. 
troeiidevalda pa "golvet",;;; 
Ledanioter i sektionema. crM 
satlare i sektionema. kontak-l'; 
tombud. skyddsombud. 

Heltid 
Dc som ar valda att represen-
tera facket i enheternas sam-
verkansgrupper, och pa 
terminal-, respektive brev-
natsnivii ar i mycket liten ut-
siriickning i produktion pa 
"golvet". Dejobbarmed fac
kliga fragor pa heltid. Vi an-
tar att det ar dessa som avses!? 

• Tenninalklubbensledamo-, 
ter miiste kunna disponera sin 
tid sa att det bast gagnar alia 
medlemmar. Darfftr tycker v | 
alt det vore mycket oiyckligt 
om man borjar organ isera 
klubbledamfttemas arbetslid 
pa torhand, utit'ran hur stor 
andel av arbetstiden som ska 
anvandas till det ena eller 

andra. 

Battre information 
Del som man istallet behover;; 
diskutera. ar en forbattrad:.;̂  
intb-verksamhet i den facklt-| 
ga organisationen. Vi uppr| 
manar alia !! som p i nigot:;: 
satt iir inblandade i den fac-| 
kliga organisationen. att koni- j 
ma med bra forslag. 

En (raga fran en medlem,;--
eller ett problem som pita las 
i produktionen, ska fbiiastI 
mojligt hamna diir den basti 
kan bchandias. Sa fort som:| 
mojligt ska svaret ga tillbakaf 
tillmedlemmen igen. Da kan ' 
fler ocksa la del av den kun
skap som enskilda ledanidterl 
har tStt p i kurser och seminaji 
rier. Med ett val fungerandel 
intbrmationsflode far vi e t t i 
dkat fbrtroende fbr varandral; 
pa olika nivaer. och en battrei 
kunskap om vad fackliga fo
retradare pa olika nivaer arbe-' 
tar med. 

J a mstill I till etsi^ruppent 
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Medlemsfdrsakringarna ar 2000 
• Inga fbrandringar av betydelse genom
fors i de fackliga forsSkringama 2000. 
Premien hbjs med 2:50 kr/min for grup-
plivet och sjukkapitalet i GF 15000 och 
med 1:50 fbr olycksfallsforsakringen. 
Hemfbrsakringspremiema ar mte klara 
nar detta skrivs. 

dverforsakrad? 
Det talas mycket om risken for att man ar 
miderfbrsakrad. Den risken ska natur-
ligtvis inte imderskattas, t i l l exempel nar 
det galler hemforsakringen. Saknar man 
hemfbrsakring kan det bli en bide dyr och 
sorglig historia om det hander nigot. Det 
galler mte bara vid brand och stold utan 
ocksi om du skulle drulla t i l l det och 
skada nigon annan manniska eller hennes 
egendom. Hemforsakrmgen kan ocksi ge 
ersittning om du sjalv skulle r ika ut fbr 
ett overfall. 

Samtidigt ska man vara klar over att 
hemforsakrmgen galler for alia familje-
medlemmar som ar mantalsskrtvna pa 
samma adress. Kolla darfor att inte bide 
du och din make/maka/sambo och kanske 
ocksi nigot vuxet bam, alia sitter och 
betalar p i varsm hemfbrsakring. Det ar 
bortkastade pengar! 

Och om du ska ut och resa: kolla forst 
reseskyddet som mgir i hemforsakringen, 
innan de betalar for en sarskild resefor-
sakring! 

Grupplivet 
Minga har tecknat den grupplivforsakring 
som ingir i GF 15000. Kom ihig att den 
fbrsakringen ocksi iimehiller ett sjukkapi-
tal, vilket mnebar att du kan fk ersattaing 
frin fbrsakringen om du varit lingtidssjuk 
(= 1,5 i r eller mer) eller att du beviljats 
sjukbidrag/fbrtidspension. 

Man bor ocksi kanna t i l l att man som 
anstalld i Posten redan har en grupplivfbr-
sakring, vilken ger de efterlevande som 
mest narmare 300.000 kronor. Den grup
plivforsakring som facket och Folksam 
erbjuder {dodsfallskapitalet i GF 15000) 
utfaller med som mest drygt 100.000 
kronor utover den forsakring som s i att 
saga ingir i anstalhimgen (men som regle-
ras genom ett avtal med facket). 

Huruvida man behover denna exfrafor-
sakring eller ej, avgbrs av den egna fami-
Ijesituationen. Har man familj och bam 
och kanske ocksi bus och/eller sommars 

FORSAKRING Premie/ Premie/ 
man 1999 man 2000 

GF 15000 
Gruppliv med enkelt sjukkapital 

48:00 50:50 Medlem 48:00 50:50 
Medforsakrad 48:00 50:50 
Pensionar 16:50 16:50 
Pensionar, medfSrsakrad 16:50 16:50 

TrygghetsfQrsSkring fritidsskador 
18:00 19:50 Medlem 18:00 19:50 

Medforsakrad 25:50 27:50 
Pensionar 8:00 8:00 
Pensionar, medforsakrad 16:50 18:00 

MEDLEMSBARN 
Per barn 35:00 38:00 

talle etc, 
fmns det 
all anled-
ning att 
noga se 
dverfamil-
jens hela 
efierlevan-
deskydd. 
Det galler 
inte bara 
gruppliv-
f b r s a k -
r i n g a r n a 
utan ocksi 
exempel
vis efterle-
v a n d e s -
kyddet i 
avtalspen-
sionen och 

ev. egna pensionsforsakrmgar. 
Om man daremot saknar familj och 

kanske inte ens har nigon som i r arvsbe-
rattigad ar det antagligen bortkastade 
pengar att sitta och betala for en gruppliv
forsakring. 

"Foiksampremie" 
P i Ibnebeskedet redovisas forsakringspre-
miema i klump ("Foiksampremie"), vilket 
gbr det svirt att veta vilka forsikringar 
man egentligen betalar for. Varje medlem 
som tecknat nigon eller nigra av de kol-
lektiva forsakringama f i r ett fdrsakrings-
besked hemskickat vid irsskiftet. Spara 
fbrsakringsbeskedet! Med hjalp av detta 
och uppgiftema nedan kan du konfrollera 
att beloppet p i ditt lonebesked stammer 
med avgiftema for de forsakringar du vil l 
ha - och fror dig betala fdr. 

Fragor? 
Om du har frigor krmg de olika forsik-
rmgama kontakta din egen sektion! 
Tomteboda- och Arstaklubbaraa, tel 781 
76 14 respektive 781 56 60, kan ocksi 
svara p i frigor, liksom avdehiingen, tel 
24 34 00. Man kan ocksi ringa du-ekt t i l l 
narmaste Folksamkontor. 

Ytterligare skriftlig information om 
forsakringama ges i den broschyr som 
Folksam skickattill alia forsakringstagare 
samt i det hafte som Terminalklubben 
skickar ut t i l l sektionema vid irsskiftet: 
VARA GRUPPLIVS- OCH 

OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR 2000. 
Denna lathund finns aven tillganglig p i 
klubbens hemsida p i Intemet. 

/JA 

Gaffeltruck ar 
Sveriges farligaste^ 
arbetsredskap ^ 
Av 66 dodsfall i arbetsplatsolyckor 
under forra krei dog 26 personer \ 
maskin- och redskapsolyckor. 

Bland yrkesman som anvander na-
gon form av maskin eller redskap, ar 
truckforarna de som lever farligast p§ 
arbetsmarknaden. Det visar statistik 
fr§n Arbetarskydsstyrelsen. 

Truckar var under 1998 inblandade 
i var tionde arbetsolycka med mas-
kinskada, av totalt 6.6.72. Och farli-
gaste trucken ar gaffeltrucken som 
forra iret orsakade 102 olyckor med 
dodsfall, invaliditet eller mer an en 
miinads sjukskrivning. 

- Det fmns foreskrifter om hur ma-
skiner ska anvandas, men trots det ar 
det svirt att f i bort olyckorna helt och 
hillet, sager Henrik Nordin pa Arbe
tarskydsstyrelsen. 

Kalla: ASN 
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Vikariaten ar 2000 

Nya regler till liten nytta? 
• Stockholmsterminalerna har haft 
minga tidsbegransat anstallda under 
senare i r . Hundratals manniskor har 
arbetet som vikarier under langre 
eller kortare - oftast kortare! - perio-
der. Det har gallt sidana som helt 
saknar fast anstallning, men ocksi 
v ira deltidare, som p i det sattet fitt 
forhojda itaganden. Nar man lagger 
samman anstallningsperioderna, s i 

T har minga arbetet iratals utan att fi 
en fast anstallning. 

F r i n nyir trader en ny regel i kraft, 
som kan innebara att man efter alia 
irens vikarierande fir en fast anstall-

' ning. 

Den nya regel det giller ar 5§ i Lagen om 
anstalhiingsskydd, LAS: 

"Om en arbetstagare varit anstalld 
hos arbetsgivaren som vikarie i sam
manlagt mer an tre ar under de se
nastefem aren, over gar anstdllningen 
till en tillsvidareanstdllning" 

1080 dagar 
Det mnebar att den som under tiden 
1.1.1995-31.12.1999 har haft vikari-
atsanstallningarimder sammanlagt tre 
i r (= 1080 dagar) blu- tillsvidareans-

^ talld ("fast anstalld"). Forutsattaingen 
ar dock att man, nar kvalifikationsti-
den uppfyllts, innehar en vikarieans-
tdllning. Om man inte innehar en 
vikariatsanstallning den 1.1.2000 men 

^ senare f i r en sidan anstalhiing raknar 
man vid den tidpimkten fem i r bakit 

- och ser om man imder denna tid haft 
• vikariat i sammanlagt tre i r . 

ExempeL Man har ingen vikariatsanstallning 
den 1 januari 2000 men far en sidan den 1 juni 
2000. Man raknar d i fem i r bakit (1995-06-01 
- 2000-05-31). Om man under denna tid haft 
vikarieanstailningar i sammanlagt tre i r ar man 
berattigad till en fast anstallning. 

Endast Vikariat 
Endast tidsbegrdnsade vikariatsanstdll-
ningar riknas med, mte vikariat som jag 
haft i mm fasta anstalhimg (t.ex. att jag 
vikarierat som arbetsledare eller dyl.). 
Fr.a. s i f i r inte heller tidsbegransade 
anstalhiingar av andra skal an vikariat, 

' exempelvis arbetsanhopnmg, raknas m. 

Vikariaten behover inte vara samman
hangande, utan alia vikariat raknas ihop. 
Aven vikariat hos andra affarsomriden 
eller bolag inom Postkoncemen raknas. 
ExempeL Jag har huvudsakligen haft tidsbeg
ransade vikariat inom Terminal Stockholm, 
men ocksi nigra minader hos Postgirot. Den 
tiden fir d i ocksi raknas med. 

Nar man kvalificerar sig for en fast 
anstalhimg ar det villkoren i den anstall
nmg som d i ar aktuell som galler. 
ExempeL Jag har under de senaste fem iren 

haft tidsbegransade anstallningar i sammanlagt 
mer an tre i r med skiftande anstallningsom-
fattoing, alhifrin 20 procent och upp till hel
tid. Nar jag den 1 juni erbjuds ett nytt vikariat 
p i 50 procent fir jag en fast anstallning p i 50 
procent. Detta ar grundregeln; har fmns utrym-
me for manipulationer och det bor d i bli en 
fbrhandlingsfriga. 

Foretradesratt 
Det bor ocksi tilliggas, att en forsta forut-
satmmg for att overhuvud taget f i en 
vikariatsanstaihiing som kan berattiga ti l l 
fast anstalhimg, ar att man har foretrddes-
rdtt. Antingen genom att man saknar fast 
anstallning men har arbetat i sammanlagt 
mer an tolv minader de senaste tre iren 
eller att man har en fast deUidsanstallning 
och har anmdlt t i l l arbetsgivaren att man 
vi l l ha utokat itagande. Glbm inte heller 
att man behiller sin fbretridesratt endast 
i nio minader, riknat frin senaste anstall

nmg. 

ca 60 personer 
Inom Termmal Stockholm har vid irsskif
tet ca 60 personer (av alia de hundratals 
som stir pi fbrefrideslistoma) uppfyllt 
villkoren fdr fast anstalhimg. Din sektion 
har uppgift om vilka som kvalificerat sig, 
och din chef kan naturligtvis ocksi infor
mera dig! De kan ocksi mformera dig om 
din plats pi forefradeslistoma. 

Har man di nigon gladje av de nya 
reglema och att man har kvalificerat sig? 
Det ar tveksamt, i varje fall den forsta 
tiden. 

Fr.o.m januari 2000 kommer det fortfa
rande att anstallas ett ganska stort antal 
tidsbegransade pi Klara/Arsta, men knap-
past nigon pi Tomteboda. De som ans-

talls kommer att anstallas med 
"arbetsanhopnmg" som skal. I 
och med att man inte fir en vika-
riatsanstallnmg har man inte hel
ler ratt t i l l fast anstalhimg, aven 
om man kvalificerat sig. Det 
enda hoppet stir t i l l de fi vikari
er (max 10) som kommer att 
anstallas som vikarier for "kun-
skapslyftare". Dar kan nigra av 
dem som stir hogst pi den all-
manna fdretradeslistan hysa ett 
visst hopp om fast anstalhiing. 

Laget kan fbrandras nar Arsta 
ar inflyttat och klart. D i finns det 
inte langre skal t i l l att anstalla 
p.g.a. arbetsanhopning. A andra 
sidan pistir arbetsgivaren att det 
di mte ska behovas nigra tids
begransat anstallda langre... 

sorgliga besked 
Detta ar sorgliga besked for alia dem som 
staUt upp for Stockhohnstermmalema 
under si l ing tid, men det ir den informa
tion vi kan ge idag. 

V i vi l l samtidigt tilligga, att arbetsgiva
ren har ganska diligt reda pi sig vad det 
galler personalbehovet framover. Det 
fmns darfor en hel del osakerhet i utvec
klingen under det kommande iret. Denna 
redovisnmg bygger pi vad vi kinner t i l l 
idag. 

Jan Ahman 
for Terminalklubbsstyrelsen. 
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Samtal med Kenneth Johanneson 

"En kvalitet i varldsklass kraver 
resurser..." 
• Kenneth Johanneson ledde den 
Controllergrupp som 1996 akte runt 
pa terminalema i Natet. Uppdraget 
var att hjalpa till och reda ut det kaos 
som Brevnatsstarten fororsakat. Grup-
pen gjorde manga skarpogda iaktta-
gelser och lade fram atskilliga forslag 
till fbrbattringar. Nar vi laser igenom 
rapportema fore vart samtal med Ken
neth Johanneson kan vi konstatera att 
mycket av det som foreslogs har ge-
nomforts. Dessvarre ocksa den forma-
tindelning, som gruppen forde pa tal 
angaende Tomteboda: "En formatin-
delad organisation kan vara ett bdttre 
alternativ speciellt nar SSM.arna 
kommit pa plats ", skrev man. 

All t f r a n kaj t i l l ka j 
~ I Karlstad gor varje lag aUt fran kaj 
till kaj, berattar Kenneth Johanneson, 
till var fbrvaning, nar vi traffar honom 
for ett samtal pa kvallen den 7:e de-
cember. Han ar i Stockholm for en 
fbrsta genomgang med Bertil Nilsson 
och Alf Friman infbr det nya jobbet 
som tillfbrordnad chef pa Tomteboda. 
~ Det ger en battre overblick och ett 

storre ansvar for helheten, sager han, 
och berattar dessutom att man i lagen 
har utbildat lagtekniker, som kan 
avhjalpa enklare fel och skota under-
hall pa maskinema. 

~ Det ger ju utvecklingsmqjligheter 
for personalen. 

Mer p o s t i h u s e t 
Karlstad ar med sina 190 anstallda en 
avsevart mindre terminal an Tomtebo
da. Drygt en fjardedel av personalen 
ar under 25 ar. Det ar en effekt dels av 
att terminalen tagit at sig ataganden 
fran Utdelning, dels nyrekryteringar 
p.g.a. studieledigheter och andra le-
digheter. Det har ocksa skett en natur-
lig fbryngring genom att man tidigare 
hade en hog medelalder. 
Det finns ocksa likheter mellan vara 

terminaler, skillnaden i storlek till 
trots. Karlstads uppsamlingsvolymer 
ar till storsta delen brevresning som 
kraver en stor andel videokodning. 
Det pam inner oss om vara utrikesvo-
lymer - som vi snart tappar mycket 
av. Det ar nagot som vi tar upp med 
honom, att vi vill se en vandning for 
Tomteboda. Vi vill inte langre vara en 
terminal som hela tiden tappar voly-
mer. Vi vill ha in mer post i huset! 
Och namner den utredning som pagar 
om Lidingos volymer. Det vore en bra 
borjan att flytta dem dit de hor hem-
ma - pa Tomteboda! 

S m a l t a Ihop 
Vad kan du som tillfbrordnad chef 
gora for Tomteboda, fragar vi. 

- Basorganisationen fungerar pa 
Tomteboda, det fmns ingen anledning 
att borja med att rora i den. Min upp-
gift blir att borja smalta ihop Tomte
boda till en enhet efter stymingen fran 
Klara. Jag ska - med er hjalp! - bereda 
vag for den nye chef som kommer 
senare i var. 

Rekryteras den nya chefen for att 
lagga ner Tomteboda och flytta verk-
samheten till Arlanda? 

A r l a n d a p r o j e k t e t 
~ Arlandaprojektet ligger nere for 

narvarande pa grund av nya A r s t ^ 
men det kommer att vackas sa sma-
ningom. Vi tittar hela tiden pa olika 
planer framat i tiden. Arlanda ar ett 
projekt som beror Tomteboda, Uppsa^ 
la, Vasteras och Karlstad, Det kan 
ocksa vara intressant med ett liknande 
projekt i sodra Sverige. Det ar natur-
ligt att placera terminalema vid en 
flygplats. Men trots allt detta sa ar det 
en chef for Tomteboda som soks. Den 
nye chefens uppgift blir - atminstone 
pa kort sikt - att utveckla Tomteboda. 
Den nye chefen soks enbart extemt? 
- Han eller hon ska ha en logistisk 

kompetens. Grabes vision innebar att 
vi ska koncentrera oss pa brev- och 
paketrorelsema dar vi idag har minst 
tva olika nat. 

F o k u s p a k v a l i t e t e n 
Det ar budgettider och det ar harda 
krav som galler for nasta ar, 10 pro-
cent ska dras ner pa tid i produktion 
pa Tomteboda. Kenneth Johanneso^ 
har inte hunnit diskutera budgeten i 
detalj annu, sa det kan han inte kom-
mentera. Men annars tycker han att 
det ar bra att fokuseringen inom Riks-
natet de senaste aren legat pa kvalite
ten. 
- Vi har en kvalitet i varldsklass, och 

det kraver resurser... Det ar inte bara 
osthyvel pa produktionen som galler, 
istallet har vi koncentrerat oss pa 
kvalitet: NKI, ViP, osv. 

Vi frarahaller att vi ar trotta pa en 
"diskussion" dar man hela tiden pastar 
att vi ar samre pa det ena och det 
andra, utan att forklara saker och ting. 
Vi vill jamfbra applen med applen, 

Arlanda
projektet 
Arlandaprojektet, eller Stock
holm Nord som det ocksa 
kallats, har ju legat pa Is i 
vSntan pk att Syd ska bli 
klar t Bertil NUsson, Riks-
natschefen, har nu aviserat 
att han vi l l dra igang projektet 
jgen. Fragan skulle ha disku-
terats pa Natsams mote den 
9 december, men fragan 
bordlades av tidsbrist t i l l nas
ta mote I Januari. 
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Namn: Kenneth Johanneson 
Aktuell som: Tillfbrordnad chef pa 
Tomteboda 
Fodd: 1948 i Eksharad i Varmland. 
"Jag ar varmlanning men har varit 
mycket i Stockholm, bade privat och i 
jobbet. En fin stad". 
Familj: Hustru och en 23-arig dotter 
som arbetar som sjukgymnast 1 
Stockholm. 
Bor: I villa i Karlstad, veckopendlare 
fran nyar. 
I Posten sedan: Arbetade som 
sommarvikarie i Hagfors, borjade i 
Posten efter studentexamen. Gick AG-
kursen, klar 1970 och har darefter 
arbetat inom de fiesta affarsomradena 
i Posten. Terminalchef i Karlstad 
sedan 1992. 
Andra intressen an Posten: Idrott, 
mycket fotboll och basket nar jag var 
yngre; lasning; har ett fritidshus i 
Halmstad. 
Senast lasta bok: Liza Marklunds 
Sprangaren. 

och inte applen med paron! 
- Jag ar intresserad av siffror och 

jamfbrelser, svarar Kenneth Joharme-
son. Men man maste bryta ner sifiror-
na, och jamfbra fakta och undersbka 
vad skillnadema verkligen beror pa. 

En sadan diskussion valkomnar vi, 
blir vart svar. 

B r a m e d t v a p a r t e r 
I Karlstad har terminalfacket tidigare 
ingatt i Akeriklubben. Nu har man 
bildat en egen klubb pa terminalen. 
"Packet har blivit tydligare pa termi
nalen", sager Kenneth Johanneson 
redan i borjan av vart samtal, och 
tycker att det ar "bra med tva parter 
som kan driva fragorna". Han avslu-

tar vart samtal med att fraga vad vi 
fbrvantar oss av honom. 

— Vi vill ha in mer post i huset, sva
rar vi, och fortsatter pa bnskelistan: 
Vi vill ha sondagsorganisationen kvar 
pa Tomteboda och vi vill att en ev. ny 
Arlandautredning blir series. Vi vill 
utveckla arbetsorganisationen och 
rotationen. Och sist men inte minst: 
Vi vill att Tomteboda ska bli en ter
minal dar alia drar at samma hall och 
vi ser fram emot ett battre diskus-
sionsklimat! 

Nagot n y t t 
Dar slutar samtalet denna december-
kvall; en diskussion som vi hoppas 
och tror kan vara borjan inte bara pa 
nagot nytt - utan ocksa nagot positivt 

fbr alia som arbetar pa Tomteboda! 
Bertil Carlsson, Inge Sved och Jan 
Ahman samtalade med Kenneth 
Johanneson. 
Vidprotokollet: Jan Ahman. 

Kenneth Johanneson ar pa plats pa Tomtebo
da efter helgerna. Han och "staben" kommer 
att sitta i Tba Storas hittillsvarande rum. 

Navet 
Navetprojektet starstflla i av-
vaktaft pa besiut om Logistiks 
framtid I huset. Besked fran 
Logtstik {om de ska stanna kvar 
«H^r t^gga ny terminal eller hur 
de «ka ha det) vSrrtas efter fors-
;ta koncernstyrelsesammantra-
iidetiiraOOO. 
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Klumpprojektet pa Tomteboda 

Mer folk pa fdrmiddagarna 
• Mindagen den 13 december blev pro-
jektgruppen i stort klar med bemanning-
splan och forslag t i l l altemeringsschema. 
Nar detta gSr i tryck har gruppen haft 
representanter ute pS en kortare informa-
tionstum^ bland lagen pk TBA-F. 

Dar presenterades, i fbrsta hand, sche-
mafbrslag for tviskift. Som jag p&pekade 
i den forra rapporten blir det inga stora 
fbrandringar mot i dagslaget. Den skill-
nad som ar mest pStaglig ar att klumpen 
kommer att bemannas upp med mer perso
nal pk formiddagsskiftet. Detta torde 
innebara att B-posten kan avslutas tidigare 
an idag och medfora lagre belastning p i 
fbrmiddagspersonalen. Eftersom det lig
ger ett visst besparingskrav p i Tomtebo
da, ar det viktigt att vi forsoker utrota den 
mesta overtiden och minimera anvandan-
det av Bemanningsfbretag, nasta i r . V i 
tror att en stor del av losnmgen t i l l det ar 
att satta in fler kodare, p i fbrmiddagen. 
Nar det galler nattscheman, har gruppen 

inte diskuterat nigon forandring mot i 
dagslaget. 

Utrikes klump ater 
Trots att projektgruppen tappade lite i 
tempo, p i grund av nya forutsatmingar, 
ligger tidsplanen fast. Ankommande utri
kes klumpen skall iterforas t i l l fadershu-
set frin och med den fbrsta april, eventu-
ellt nigot tidigare. Det innebar att vi f i r 
en volymokning med cirka 10 000 forsin-
delser per dag i uppsamlingsflodet. Den 
posten ar i huset tidigt vilket gor att 
avslutaingstiden p i kvall inte borde p i -
verkas, om vi bemannar ordentligt. Det 
gor vi . 

intresseanmalan 
Enligt plan skall det g i ut en intressean
malan t i l l TBA-F:s personal den 10/1 -
2000, dar de valjer om de vi l l arbeta p i 
direktinlamningen eller klump / inter-
ntransport, fr in och med den 1/3 -2000. 
D i skall personalen ocksi f i rosta p i 
vilken tviskiftsaltemering de foredrar. 
Det forslag som f i r majoritet kommer 
anvindas som huvudaltemativ. Projekt
gruppen foredrar naturligtvis att alia ros-
tar p i samma forslag. Det medfor farre 
administrativa problem, men jag citerar 
motesprotokoUet fi-in den 13/12 -99, dar 
fbljande stir att lasa; "MOjlighet kommer 

Julvikanerna Legase Woldu och Feben Kebedom kodar klump i Tomtebodas 
KSM. 

att finnas fbr avsteg / anpassad tjinstgO-
ring om produktionen tilliter." Det kom
mer den sannolikt att gora om det inte ar 
alldeles for minga som vil l ha annan 
altemering an huvudaltemativet. 

Rotation 
Til l den fbrsta februari skall gruppen ha 
tittat over rotationsmSjlighetema. Det ar 
viktigt att forsoka minimera risken for 
belastningsskador. Rotation mellan klump 
och intemtransport skall i fbrsta hand ske 
p i frivillig basis. I klumpen vi l l vi hitta en 

modell som alia kan acceptera, men vi 
miste forsoka korta ner arbetspassen vid 
varje station. Det vi l l saga ingen bor gora 
samma arbetsuppgift i mer an cirka en och 
en halv timme, som regel. Sedan ar vi 
medvema om att verkligheten kommer att 
medfora vissa avsteg frin detta. Represen
tanter ur projektgruppen skall ta frai^^ 
olika ahemativ, sedan kommer personale"^ 
att f i ta stall ing t i l l om det verkar vettigt 
eller ej. 

Inge Sve^ 

Tomteboda-notiser 
Bullervagg 
Fragan om det ska byggas en bul
lervagg mot Smk.s manuella sorte-
ring ar en segdragen historia. Nu 
har saken avancerat en iiten bit till, 
i och med att en konsult gjort tester 
under vecka 49. DSrav denvSggbit 
som sattes upp under nigra dagar. 

FlyttavGSM14 
Samverkansgruppen har begart in 
en prisuppgift frin Teknik & Under-

hSIl pS kostnaden fdr att flytta GSM 
14. Svar vantas i slutet av decem
ber. 

Uppsamlingsomradena 
utredning p ig i r om att ev. flytta 
LidingO frin Klara/Arsta till Tomtebo
da. Fardigutrett senast 1 mars 2000. 

Produktionsgolvet plan 2 
skall itgdrdas snarast efter helger
na. 
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Utrikes tar hem smabreven 

Oenighet om maskinen 
• Utrikes har i samstam-
mighet med Brev beslutat att 
kopa in en GSM och sjalva 
sortera ankommande utrikes 
smS/CS p& Arlanda. Fram-
for allt ar det Tomteboda 
som berors nar 150-200.000 
forsandelser/dag forsvinner 
frin Stockholmsterminaler-
na. 

Styrgruppen fbr projektet 
(BULANG) beslot tidigare i 
host att Utrikes ska kopa en 
battre begagnad Siemens-ma-
skin fr in Riksnatet (en IRM -
Siemens), och inte en sprillans 
ny som Utrikes ursprungligen 
hade tankt sig. Riksnitsled-
ningen anser att det fmns over-
kapacitet p i GSM inom Natet. 

S i kanske det ar, men frigan 
ar VAR denna overkapacitet 
fmns. Riksnatsledningen anser 
att den fmns i Stockholm och 
vi l l darfbr flytta en av Arstas 
nyare Siemensmaskiner t i l l 
Arlanda. 1 gengald skulle Arsta 
fi en (aldre) AEG frin Nassjo. 
Det hiller inte terminalled-
ningen i Stockhohn med om, 
och inte Terminalklubben hel
ler for den delen. Det har dir-
for frin det hillet foreslagits 
andra losningar. Nar detta 
skrivs (10 december) har tvis-
ten annu inte slitits. 

uppgradering 
Siemensmaskinen ska uppgra-
deras fbr Utrikes bruk: 

Tank att en maskin kan v^cka s^dana k^nslor! VarfQr 
inte en vSl intrimmad NEC friin Klara istSllet? 

• staplama ersatts med 4 x 20 
fack av FSM-modell 
• inmatningen byggs om (rak 
istallet for snedstalld) 
• 10 St videokodningsplatser 
• offlinekodnmg 
• export och importtnode 

1 September 
Utrikes har fitt forsakringar 
frin Brev Riksnatet att maski
nen - oavsett vilken det blir -
ska fmnas pi plats pi Arlanda 
si att intrimningen kan borja 
under viren ir 2000. Den 1 
September tar Utrikes hand om 
hela sorteringen av ankom
mande utrikes smi/C5, om 
tidsplanen hiller. Stora brev 
och klump ska aven i fortsatt-
ningen sorteras inom Riksna
tet, det mesta pi Tomteboda. 

Det kan i sammanhanget no-
teras att Utrikes under viren 
infbr ett nytt statistiksystem, 
IBA, och att det fmns en del 
frigetecken kring detta. Om 
dessa inte ratas ut kan de stalla 
ti l l problem for maskinprojek-
tet. 

Aweckl ingskostnader 
Utrikes nya organisation for 
importsorteringen blir prelimi-
nart klar i februari. Forst daref
ter kan konkreta diskussioner 
piborjas om hur minga och 
vilka som kan folja med voly-
mema t i l l Arlanda. Det har kan 
bli en het potatis att ta i for den 
nya Tomtebodachefen! 

Det kan ocksi vara vart att 
lagga marke t i l l att det i pro
jektet finns budgeterat 5 miljo
ner for "avvecklingskosmader 
for Brev". Darmed lingt ifrin 
sagt att dessa pengar kommer 
att forbrukas - "varje kosmad 
ska verifieras", som projektle-
daren uttrycker det - men det 
fmns alltsi pengar anslagna i 
projektet for detta. 

Tysklandsvolymer 
70 procent av Tysklandsvoly-

mema tas idag in via Mahno. 
Dessa volymer ska flyttas t i l l 
Arlanda, ev. redan i minadss-
kiftet januari/februari, vilket 
innebar att de ska sorteras hos 
oss den tid som vi har sorte
ringen kvar. Det ror sig i ge-
nomsnitt om ca 500.000 l:a-
klassbrev/min, varav 75 pro-
cent ar smi/c5. 

Jan Ahman 

Postens 
Fotoklubb 
Tillhor du dem som 
tycker det ar roligt att 
fotografera? Du skulle 
vilja lara dig mera -
dina bilder blir inte 
som du tankt dig! 

Eller ocksa ar du en 
duktig fotograf som 
tar jattefina bilder. Du 
skulle vilja visa dem 
for andra eller fa dem 
bedomda pa tavtingar. 

Bra! Det ar just ervi 
vill se som mediem-
mar i Postens Foto
klubb! 

Pa vart program star 
klubbtraffar med bild-
visning, utflykter och 
tavlingar. Som med-
lem har du aven t i l l -
gang till vart valutrus-
tade morkrum pa 
Tomteboda posttermi-
nat. 

Vil! du veta mer sa 
ring: 

Lars Erik 
08' 35 14 25 
Lennart 
08 - 581 725 93 
Anders 
08-761 80 46 i,,imiim 
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Fackllg vardering av Nya Arsta: 

Inte det Arsta vi hade velat se" 
• Det nya Stockholm Arsta som alltmer 
trader fram ar inte i alia delar det Arsta 
som vi fackliga fdretradare skulle vilja 
se. V i har i minga frigor haft en awikan-
de isikt men inte alltid vimnit gehor for 
den. Vad man framforallt saknar i projek
tet ar en empatisk formiga frin arbetsgi-
varhill, en formiga att satta sig in i de 
svirigheter hos olika individer som ett si 
har stort projekt skapar. V i ska punkt for 
punkt forsoka rekapitulera vad vi i olika 
frigor har istadkommit och var v i har 
stitt. 

Viss inverkan pa y torna 
Det fbrsta som vi fackliga och skyddsom-
bud blev tvungna att ta s tal l ing t i l l var, 
vilket behov av yta och olika lokaler som 
det skulle komma att fmnas behov av. 

Nar det galler den totala ytan si tror vi 
att, utan v i r medverkan hade terminalen 
varit mycket trSngre in den nu blev, s i 
utan att forhava oss si har v i nog haft en 
viss inverkan dar. 

Man kan j u tycka att det Sr lite motsagel-
sefullt att vi forsokte f i t i l l en storre total 
yta nar vi i grunden ar motstindare t i l l 
dylika mastodontbyggen, men nar vi 
fbrlorat tviplansstt-iden och forlorat fri
gan om att s l i samman Klara och Arsta, 
miste vi andi se t i l l att ytoma racker. 

Mindre enheter 
Nasta stravan blev att forsoka bryta ner 
lokalen i lite mindre enheter for att skapa 
rumskansla. Det vi framholl di var att vi 
ville f i t i l l en del mellanvaggar pi olika 
stallen, framforallt vid de manuella sorte-
ringama men aven pi andra stallen. Ty
varr ronte dessa tankar ingen framging 
hos arbetsgivaren men frigan lever tvivel-
sutan vidare. 

Pausrummens antal har ocksi varit en 
friga som vi stridit for men inte nitt si 
lingt som vi onskat. V i r t krav har varit att 
itminstone f i t i l l t v i pausutrymmen t i l l 
fbr att kunna tillfredsstalla olika preferen-
ser . I ovrigt vad det galler pausrummen 
har experter varit involverade i fargsatt-
ning och moblering si det ar inte i vad 
skit som heist ni tar igen er. 

P i ett tidigt stadium sig vi att dagslju-
sinslSppet skulle bli relativt diligt ,darfbr 
fbreslog vi att man skulle satta in ett antal 
lanteminer(takfdnster) vilket ocksi gjor-

des. MQjligheten att f i lite ordentligt 
dagsljus ligger numera i en takterrass som 
vi faktiskt tar i t oss aran av. 

Golven... 
Golvet blev en friga som tog mycket 
energi och som drog ut i tiden. De blev 
inte p i det satt som vi forordade och blev 
darmed relativt hirt. Losningen p i proble-
met ligger kanske sager kanske i en in-
liggssula . Ni som i dagslaget har prob
lem med fotter, ben eller hefter ta kontakt 
med Inger Donsenius s i kan ni evenmellt 
f i sulor redan nu innan utvarderingen ar 

klar. 
Nar det galler parkeringsmojligheter i 

terminalen kommer det att fmnas platser 
i den gamla delen, bara ett fital fasta 
markerade platser kommer att fmnas. 

Langa strackor 
Ladtransportoren ( LTP) 'sr ett relativt 
stort och komplicerat system som vi nog 
tycker att vi lyckats piverka i positiv 
riktoing. Med den nya LTP:en hoppas \
att minga onodiga lyft kommer att fbr-
svinna t i l l fromma for personalen. I stora 
drag kan man nog saga att vi fitt den som 

_ — . — 

Miljokonsekvensbeskrivning 
Stockholm Syd: + eller - ? 
• Riksnatet gjorde en bestalhiing av en 
miljdkonsekvensutredning med anled
ning av flytten ti l l Arsta. Det normala 
nSr man bestaUer en sidan utredning ir 
att den ska goras innan man tar ett besiut 
om genomfbrande si att den kan ing i 
som en del i beslutsunderlaget. I det har 
fallet gjordes bestaltningen i efterhand. 
Om det skedde fbr att man verkligen ST 
intresserad avmiljokonsekvensema eller 
bm man kande sig fbrpliktigad att gora 
det, for att man anvant miljCargumentet 
i sin fbrklaring ti l l beslutet att avveckla 
Sth Klara, ska vara osagt. 

inte sa lysande 
Nival , utredningen Sr nu i det narmaste 
klar. Ansvarig fbr arbetet har varit en 
konsult som har tagit hjalp av I V L (insti-
tutet fbr vatten och luftvird), transport-
sakkunniga i Terminal Stockhohn m.fl.. 
SEKO har ocksi varit representerade 
(Anders Viksten). 

Resultatet ir nog inte si lysande som 
ledningen skulle Onska. Det visar sig 
namligen att antalet transportkilometer 
okar i regionen och darmed den lokala 
miljSpiverkan. Pipekas bor dock att det 
blir en minskning (dock ej mitbar) i 
innerstaden och en <5kning (inte heller 
den matbar) i fororten. Tar man med 
effektema av minskad energianvandning 

fbr uppvarmning och elkonsumtion blir 
dock det sammanlagda resultatet nar det 
galler utslappen av CO2 en minskning. 
Men den effekten Sr mer global/nationell 
an regional. 

Trenden viktig 
Pi SEKOs initiativ gjordes ocksi en 
berakning av personalens ev. 6kade 
biianvindande. Okningen visade sig,J^ 
som vantat, relativt stor i forhillande tiU 
nuvarande bilanvandning. Ganskasjalv-
klart med tanke pi de begransade parke-
ringsmojlighetema pi Klara. 

Nu ska man kanske inte stirra sig b l i n d ^ 
pi okningamas/minskningamas storlek, 
for enligt I V L ir de i det nSrmaste "f6r-
sumbara" i forfiillande t i l l de totala 
utslappen i Stockholmsregionen. Det 
intressanta ar om trenden positiv eller 
negativ, eftersom det fmns miljomil som 
ar inriktade pi en minskad miljOpiver-
kan. 

ui f tpaste j 
Sammanfattningsvis kan man nog kons
tatera attmiljSargumentet fbr en flytt t i l l 
Arsta var en luftpastej. 
For den intresserade rekommenderas att 

lasa slutrapporten som vantas vara klar 
inom kort. 

Anders Viksten 

9 
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vi velat ha den s& nSr som p i nigra f i 
midantag. En fordel med systemet ar att 
smi och stora brev ar separerade och 
kommer inte att koUidera med varandra. 
En nackdel kan mojligen vara den linga 
stracka som lidoma miste transporteras 
vilket har en inverkan tidsmassigt. 

Tyst KSM 
KSM:en som ar ett nytillskott har visat 
sig vara forhillandevis tyst vilket vi natur
ligtvis uppskattar med tanke p i det samla-
de buller som andi kommer att fmnas i 
lokalen. Tyvarr kommer inte kodplatser-
na att ha den utformning som v i stravat 

— efter vid starten men detta skall under 
^ hand rattas t i l l .Vir t storsta bekymmer 

med KSM Sr annars sackhanteringen som 
miste f i en tillfredstallande l6sning. 

^ I R M dvs. brevresningsmaskinen har visat 
^ sig vara den mest bulhiga maskinen i hela 

konceptet. Mataingar har redan vidtagits 
men resultaten har inte tillkannagivits 
men kommer s i sminingom. Framst Sr 
det t v i stallen som skapar hoga ljudnivier 
det ena ar fladderutsorteringen och det 
andra sitter p i sjalva GSM delen. V i 
kommer naturligtvis inte att slappa taget 
om detta. Grythundama ar redan slappta. 

Ergonomiprojekt 
Ovrig teknik ar j u sedan lange i stora 
delar kind och har som vi alia vet sina 
brister. Brister som ti l l stora delar fmns 
noterade i det ergonomiprojekt som be-
drivs p i brevnatsnivi. Dar har man inven-
terat arbetsmiljon i terminalema for att 
kunna jobba vidare med fbrbattringar och 
losningar. En sak for skyddsombuden att 
bevaka och medverka i . 

^ Organisationen 
Frin den fackliga sidan och aven frin 
skyddsombuden har arbetsvariationen 
varit det grundlaggande kriteriet for en 
god organisation detta p i grund av den 
utarmning och ensidighet som tyvarr 
blivit fbljden av inforandet av maskinkon-
cepten. 

V i r ide gick ut p i att lagen inte skulle 
vara enhetsknutna utan kurma cirkulera p i 
alia arbeten i terminalen vilket naturligtvis 
gick stick i stav mot arbetsgivarens format 
organisation och ide om fasta enheter. 
Vidare skulle denna typ av organisation 
namrligtvis nigot forsvira fbr arbetsgiva
ren att kontrollera och mata produktionen 
men inte omojliggora detta. 

Som alia sakert redan markt fick vi foga 

gehor fbr vira isikter. 

Lagorganisationen 
I samband med lagorganisationen diskute-
rade vi iven hur pass sjilvstyrande lagen 
skulle vara. V i ansig frin borjan att det 
skulle racka med en sorteringschef i varje 
lag och i ovrigt skulle man kunna klara 
sig sjalv. Arbetsgivaren var skeptisk t i l l 
att personalen skulle kunna klara mas-
kinproduktionen p i ett effektivt satt och 
ville tillsatta speciella maskmoperatorer 
med extra kunskap om optimal! umytt-
jande av maskinkoncepten. 

Overenskommelsen blev i slutandan att 
maskinoperatorema ska overfora sin 
kunskap t i l l ovrig personal och darmed 
avskaffa sig sjalva, ett pedagogiskt ansvar 
med andra ord. Vad det blir av detta i 
slutandan iterstir att se. 

Personalutveckling 
Att utveckla personalen p i olika sitt bide 
teoretiskt och praktiskt ser vi i grunden 
mycket positivt p i . Daremot kan man 

stalla sig tveksam til l de krav som stallts 
upp for terminal- korkort och d i framfo
rallt kvantitetskraven i videokodningen. 
Ett battre satt att hantera detta fmns i vir t 
grannland Finland dir kvaliteten sitter i 
hogsatet och kvantiteten ar nigot som f i r 
komma med tiden. Helt onodigt var ocksi 
att antyda om mojligheten att avskeda 
personal av personliga skal, en antydan 
om en repressiv ledningsfilosofi. 

introduktion? 
Tyvarr har valkomnandet p i Arsta inte 
varit det alha basta p i alia h i l l , man har 
t.ex.. inte erhillit skip och omkladnings-
rum med en ging och inte blivit guidad i 
environgema, kort sagt blivit bjuden med 
armbigen. Dessutom har lokalema och 
tekniken varit ofardig s i forhillandena 
har varit minst sagt provisoriska. Persona
len har varit ytterligt tilmodig under hela 
byggperioden med de pifresmingar som 
det inneburit och borde enligt vir t forme-
nande f i en ordentiig gratifikation hirfor. 

Janne Gebring 

"SEKO def ensivt" 
Lordagen den 13 november var ning om man blir uppsagd fran 
jag med pa SEKOs terminal mote. Posten? Daremot ar ett Datakort 
Det var manga deltagare och det eller Truckkort bra att ha. 
blev en del intressanta (och hafti-
ga?) meningsutbyten. Sjalv faste Ingripa tidigare 
jag mig vid tva fragor som jag Ett skyddsombud beklagade sig 
tanker kommentera vidare. Dessa att det stalls for stora krav pa om-
ar (1) forbundets installning till buden, och tyckte att medlemmar 
kompetenshojande atgarder och borde vara mera aktiva, i synner-
(2) skyddsombudets syn pa sin het da det galler att rapportera 
roll. skador" for att kunna dokumente-

ra och sedan ingripa.." Sjalv ar jag 
Kompetenshojande overens till 100 procent nar man 
Nar det galler forbundets install- menar att det kravs aktiva, delta-
ning till kompetenshojande atgar- gande grasrotter for att det fackli-
der, tycker jag att den arfordefen- ga arbetet ska bara frukt. Nar det 
siv och inskrankt. Det ar klart att galler detta specifika fall, om man 
man ska krava av arbetsgivare tanker efter, ar resonemanget 
utbildning sa att man kan klara de farligt dock. Det innebar att man 
nya krav som stalls in ett snabbt ska "offra" nagra medlemmars 
foranderligt arbetsliv, men det halsa innan man kan ingripa. 
racker inte. Vi har redan en fot i en Jag tycker att i dagens lage finns 
varld dar anstallningstrygghet blir det tillrackligt med kunskap och 
ettminneblott, och da maste man dokumentation fbr att man ska 
krava inte bara fbretagsspecifik kunna ingripa tidigare och framfo-
utbildning, men ocksa sadan som rallt fbrebyggande. 
man kan ha gladje av i arbets-
marknaden i ovrigt. Vilken gladje Jose M. Caba/Arsta sma/C5 

. har man av GSM- eller IRM-utbild-
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Biltransporten 

Munchhausen bleknade.. 
Hastigt, som skjuten ur en ka-
non, for Bmtransporten alias 
Biltransporten ivag t i l l Arsta. 
Miinchhausen pk sin kanonku-
la bleknade av avmid nSr vi for 
fbrbi honom. Ihoplastad i pos-
tala burar lamnades Klara den 
sista oktober, flera minader 
tidigare an beraknat. Soc Norr-
mabn skulle utoka sm undre 
yta och behovde snarast 
moblera om vaggama pk plan 
2. 

Sverigestol 
Inne vid ett horn av Terminal 
Syd Arsta har det byggts upp 
en kur pk lSOm\r har hjar-
tat, radiocenO-alen, sittelbelys-
ta - fn . . adventljusstakefbrs-
tarkta - tillhSll, samsandes om 
en hoj- och sankbar Sveriges
tol. Pk var sida om en avski-
Ijande glasvagg Sr den admi
nistrativa papperstransporten 
samlad, forutom chefen. Han 
har sitt ensliga kryp-in ett par 
hundra meter bort, i ett horn av 
chauffbremas pauslSda. Utan-
fbr lecablocksvaggama kom
mer en av terminalens hejdun-
drande nya maskiner att ha sin 
drift. Dess personal agnar Bi l -
transportens placering en tack-
sam tanke: Utan oss skulle det 
inte ha blivit nigra toaletter i 
denna \rk av terminalen. 

Borstig gran 
Genom plastrutoma i kajpor-
tama anas tiden, dygnets ging. 
Bilamas nya parkeringsutrym-
me skymtas i det fria. Tidigare 
stod de inomhus i Klara eller 
Tomteboda. En liten undran 
fmns bland oss: Blir det en 
snoig vmter? Hur avlagsnas 
denna nederbord frin biltaken? 
Hur skrapa rutor p i en storre 
lastbil? Tidsitging? Stegar? 
Chauffbrers varierande langd: 
1,65 - 1,95. Kanske en borstig 
gran hangande horisontalt p i 
lagom hojd ti l l jul? 

Myrstack 
Terminal iuppbyggnadsskede: 
En del maskiner ar i ging; en 
del i planlaggande. Myrstack 
under bildande? I dagslaget ar 
lokalen bitvis ode och ser 
sience-fictionlopande ut med 
kullager p i band som gir i 
tomning. De danska maskinkil-
lama, som har f i r bygga sitt 
Meccano i storstilig skala, har 
gjort sig en myshOma i en lis-
bar container med tradgirds-
mobler och fMrggranna julg-
ransprydnader inuti. Vid en del 
terminalportar ar det aktivitet, 
lastning och lossning; vid and
ra ar det helt ode. An s i lange 
harskar lugnet utanfor Biltran-
sportens trafikledningskur. 
Men haromkvillen trodde per
sonalen att det var minst 

jordbSvning i denna del av varl-
den. Ett par chaufforer stortade 
ut i "save our souls"- tankar. 
Det befanns vara en rod hjul-
bock i form av en jattetruck 
som hade sina vagar fbrbi, tur 
och retur dessutom. 

Klara aviagset 
Vanans makt Sr stor. Vid det 
har laget har vi varit har i en 
minad. Klara kanns aviagset, 
utom for de chaufforer som ar 
dar dagligen flera ginger. For 
10 i r sedan var vi p i Gamla 
Stockhohn 1 och hette d i Ex-
pressexpeditionen. Sedan dess 
har "kirt bam' haft nigra namn 
och olika arbetsuppgifter, som 
har varierat aUt frin dehids-
gingare, mopedare t i l l extrem-
nattare. 

/ brist pi nytagna chauffOrsbilder - kommer i n^sta num-
mer- fick red. ta fram en urgOmmorna: Helmer Gustafs-
son tdmmer brevlidan i NSsbydal, nagon giing i bOrJan 
pa 60-talet. Foto: Nils Johansson. Nisse J varbrevbSra-
re i Danderyd och skicklig fotograf Hans stora bildarkiv 
finns deponeratpit Postmuseum. 

Enbart lastbil 
Personalen idag ar 56 perso-
ner. Med nigra fi undantag ar 
a l i a S e k o - k a m r a t e r . 
Huvudarbetsuppgiften har bli
vit enbart lastbilstransporter 
med hamta/lamna samt 
Bladningscentralen. Nigon 
enstaka smibil finns kvar pi 
dehid. Den 5 September f ly t t a^ • 
de mingen chauffor, som var-
ken ville eller kunde kora last
bil , framst till de olika 
utdelningskontorens nya orga
nisation. Enligt rykten lar d ^ 
trivas pi sina nytilltradda plat
ser dar de fortsatter med sina, 
sedan en massa i r tillbaka, 
gamla invanda arbetsuppgifter 
sisom brevlidetomning, ham
ta/lamna m.m. 

stympad styrelse 
Avsked togs i en "Sista Kval
len Med Ganget" - fest i kallar-
valv frin 1600 pi Sodermahn. 
Det kandes lite vemodigt for 
minga av oss. V i hade hunnit 
bli "som en familj" med allt 
gemensamt kabbel genom alia 
i r av anstalkingsstopp och l a i j ^ 
kanna varandra - pi gott ocT^ 
ont 

Sektion Biltransportens styrel
se har blivh stympad i och m e ^ 
arbetsplatsens omorganisatio:~ 
och med kamrater som har 
fbrsvunnit. Valberedningen 
har fi t t i uppdrag att fi fram 
namn till en ny styrelse, eme-
dan den gamla avgir i sin hel-
het vid irsmote den 29 januari 
2000. V i r sektion berors inte 
av sektionsdehiing och borjar 
om frin 0. 

For hur lang t id? 
Men nu ar vi har pi plats; fbr 
hur l ing framtid? Anstalhiing-
sstoppet ar havt och nya namn 
fmns pi dagrapporteraa. Den 
genuina samkanslan saknas. 
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Inga spontana hastiga gnabbi-
ga skamt som fbrr i glasluckan 
vid spring fbrbi radiocentralen 
ti l l pausrummet, dar kaffeap-
paraten aven har har sin plats. 
Luftburen forbindelsekontakt 
saknas ocksi. Sherlock Hol
mes kan dock dra sin slutsats 
av de bnma spSren i betongen 
om att en viss handburen trafik 
ager rum. 

Bonus till Jul? 
Bonus ti l l Jul? 12 000 kr blir 
4 000 kr? Men hor och hSpna 
ever vira "forlorade" kamra-
ters undran: De har bidragit t i l l 
resultatet under riden januari -
augusti, men f i r inte vara med 
i kronsvangen for att de gick 
over t i l l Soc-sidan? Kanske 
slutresultatet av bonusen en
bart fbder ett skratt frin deras 
sida. Men om ett gott sidant, 
fdrlanges livet. Minntro denna 
manskliga ljudklang kommer 
att overrosta maskinemas? V i 
kan d i forvanta oss minga 
glada stunder i Terminal Syd 
Arsta, och som en foljd darav 
f i njuta av livet darefter sisom 
en glad pensionar. Det var vSl 
en av orsakema t i l l forsaljning-
en av Klara? Hej! Ses i Arsta? 

Solveig Alsmo 

"Den centrala admlnls-
trationens flytt till Tom
teboda i Stockholm har 
flera plusvarden enligt 
Lennart Grabe", skriveri 
man p<i Postens hemsi-
da, och fortsatter med 
attclteraVd: 

~ Det finns fbrdelar 
med att arbeta nara ter- • 
minaien i Tomteboda 
och kombinera traditio-
nell verksamhet med IT. 
Det framjar kommunika-; 
tjonen i koncemen och 
manifesterar fbrnyelse. 
S i nara terminalen ser 
vi ocKsit vad som beta-
larvara Ibner varje dag! 

Sa synd att han inte vet 
vad den andra handen 
gbr: Bide Brev och Lo-
gistik utreder en flytt 
danfran! 

Sektion Klara/Arsta Sma 

Fran Ax till Kaka 
• Har nagra ax-plock ur 
sektionens verksamhet. 
Forhandlingsgruppen, Ing
er, Ulf, Elisabet och Peter 
har hittills genomfort den 
samverkan som galler Sma 
- framst pa Arsta - fram till 
dess vi nasta ar far en ny 
sektion Arsta Sma. Pro-
duktionsenheten startade 
ju redan den 1 november i 
ar. Det defmitiva samga-
endet mellan sektionema 
Klara Sma och Arsta Sma 
antas bli av vid ett arsmote 
lordagen den 5 februari 
2000. Val av ny styrelse 
ska da ske. 

Erik ger ax 
Ordspraket sager "Om Erik 
ger ax ger Olof kaka". Sa 
var det i naturen detta ar 
"med rage". Nu aterstar 
det att se om "Det som 
goms i snb kommer upp i 
to"!? Vi fran SEKO och 
medlemmama har ju fatt 
vara med och harva for 
den nya terminalen pa Ars-
ta-faltet. Vi har fatt satta 
ett och annat kom. Men 
blir det frukt och skord far 
vi se? 

Tunn bemanning 
Det vi fran SEKO patalat 
vid samverkan med led
ningen for Sma ar bl a: 

• Bemanning, buller, be-
motande och behov av be-
loning • En mycket tunn 
bemanning av maskinema 
har blivit foljden av den 
utspridda organisationen 
bade pa Arsta och kvarva-
rande pa Klara • Vi har 
efterlyst en tydlig presen
tation av organisation och 

bemanning av var enhet 
och varje Xag* Arbetslagen 
maste under sorteringschef 
fd arbeta flexibelt och 
bemanna upp t ex GSM 
efter behov och enligt tidi
gare normer. Till det be-
hovs det personal • Rota-
tionsmojligheterna bor 
utvecklas ytterligare inom 
enheten • Deltidare har 
uttryckt starkt intresse for 
utokat tjdnstdtagande. Se 
detta som en personalre-
surs. Det kommer att be-
handlas som en terminal-
frdga. Ratten att utvidga 
mertidsrdtten och heist 
atagandet 

Planering efter iyses 
• Vikten av introduktion 
och utbildning i och med 
Arsta-starten. God plane-
ring efteriyses • Persona
len maste tas val om hand 
i samband med detta stora 
steg. Vad bjuder arbetsgi
varen? • Uppmarksamhet 
pa ergonomin vid maski
nema • Tillgdng till skap 
pa nya arbetsplatsen • 
Mattor vid maskinema och 
manuella sorteringen • 
Tillgang till stolar • Fler 
hoj och sankbara fack 

Harda golv 
• Horselskydd, personliga 
kan utprovas framst vid 
BRM' Angaende det harda 
golvet sker ett sko- och 
sul-projekt pa prov. Fler 
intresserade kan hora av 
sig till Inger Donsenius 
Utvardering ska ske • Vat-
ten-sifoner for personalen 
• Storre rok-spott vid FSM 
efteriyses • Dammet har 
varit besvdrande • Extra 

stadning begard. Fler 
dammsugare kommer att 
bestallas • Kylan har lett 
till behov av trojor och 
vdstar • Personaltelefoner 
• Information om brand-
och utrymningsvdgar 

Manga fragor! 
Manga fragor och behov i 
smatt och stort tas upp di-
rekt i samverkan. Under 
julen blir det trangt for 
overlaggningar med ar
betsgivaren. Ideer och aku-
ta fragor bor darfbr lamnas 
direkt till din sortering
schef eller ovrig ledning. 
Kontakta gama facket -
men du vinner tid pa att 
tala med din chef sa snart 
du kommer pa nagot ange-
laget! 

"Inte heller Rom byggdes 
pa en dag". 

God Jul bnskar 

Ulf Ericsson 
fbr SEKO Klara/Arsta 
Sma 

I: 
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Dags for utvardering av nya Arsta 

Arbetsmiljon i syd-projektet 
• Nar Syd-projektet startade p i viren 
-98, s i forsokte vi lagga fast milsattning-
ar och arbetsmetoder. 

V i ville inte ha en liten organisation ( t v i 
man heltid), som man traditioneUt brukar 
ha i sina har sammanhang. Istallet skulle 
vi fbrdela jobbet och ha minga arbets-
grupper. T v i man (en facklig och huvuds-
kyddsombudet) skulle forsoka hilla ihop 
tridama. Til l en borjan lyckades det har 
riktigt bra, men ju lingre tiden led j u 
mindre jobb lades av arbetsgivaren ut p i 
arbetsgrupperaa. 
Trots detta har vi haft samordningsmOten 

med fackliga och skyddsombud, i snitt en 
ging per vecka. Detta for att skapa en s i 
bred fiirankring som mqjligt. 

luialsattningen: 
V i skyddsombud beslot att satsa p i tre 
huvudomriden, namligen 
• ventilation, 
• belysning 
• buller. 
Dessutom ett antal andra omriden som 
fargsattoing, golv, arbetsutrymmen och 
LTP-utrusming. KSM- projektet kom ti l l 
som ett viktigt omride, framfor allt p i 
grund av kimskapen som vi hade om den 
diliga ergonomin p i tidigare maskiner p i 
Tomteboda, i Mahno och i Goteborg. Har 
hade vi ocksi vissa problem att f i fram 
tilhacklig kompetens i vira led. Som tur 
var s i fick vi ovantad hjalp ifrin ett 
skyddsombud fr in Mahno som flyttade 
hit t i l l Stockhohn. Tyvarr fick vi inte 
behilla honom under hela projektet, vilket 
hade varit onskvart. 

Hur har det lyckats? 

Ventilation: 
Har tror jag att vi har hittat en bra modell. 
V i har fi t t ett deplacerande system som 
har forutsatmingar att bli riktigt bra. Dock 
ar ett sidant system lite kansligt och miste 
trunmas in valdigt noggrant. Det kravs att 
produktionen har bra kontakt med fastig-
hetsdriften. 

Belysning: 
Ett ganska stort arbete lades ner p i belys
ning. V i hade kontakt med belysnmgsex-
perter frin Arbetarskyddsstyrelsen, efter
som vi hade hort om en del nya varianter 

med s.k. plasmaljus. V i blev dock rekom-
menderade att inte kopa ett sidant ljus 
eftersom det inte hittills har visat sig ha 
dom onskade effektema. 

V i bestamde oss for ett konventionellt 
belysningssystem med hog kvalit6'. Do-
nen skulle vara av HF-typ, dvs. flimmer-
fria och ha ett bra skydd mot blandning. 
Belysningen vid inmatningama skulle 
dessutom g i att reglera med s.k. dimmer. 

Vad vi har sett s i har lingt s i verkar det 
som om vi har f i t t en bra belysning. En 
del armaturer kom att hinga lite fel frin 
borjan eftersom dom hangdes upp innan 
maskinema hade kommit p i plats, men 
sint ar j u latt att i tgirda i efterhand. 

Buller: 
Det har ar val det sviraste omridet, men 
vi kom tidigt overens om att forsoka avs-
karma dom manuella sorteringama s i att 
man itminstone dir skulle slippa utsattas 
for bulhet som vi visste skulle uppsti med 
alia dessa maskiner. Men p i nigot satt 
fbrsvann dom avskarmningama ifrin 
bygget till v i r stora fortvivlan. Efter en 
del overlaggnmgar kom vi dock overei^ 
om att starta ett ordentligt buUerprojeR 
efter att bygget var klart, s i frigan ar an 
s i lange inte lost, aven om det fmns en 
fbrhoppning om att det skall losas. 
Det vi ar overens om ar att hela termina^ 

len skall buUermatas och att sedan itgard: 
bulket i t v i steg: 

Ergonomiutvarderingen 
• Det har gjorts en ergonomi och bulle-
ruppfbljning i Riksnatet efter pitryck-
ning fr&n facket och terminalemas 
huvudskyddsombud. Samverkansgrup-
pema p i varje terminal har f i t t rapporte
ra in sina problem och eventuella forslag 
till losningar. Aven Stockholmsterminal-
er har gjort en probleminventering. 
(Publiceras p i annan plats i Facktuellt). 

Tanken i r att man skall starta upp 
projekt fbr att I6sa problemen och sedan 
skall vi lara av varann. 

Nar man laser terminalemas rapporter 
s i upptacker man ett antal omriden dar 
vi verkar ha samma problem. 

L H a r d a golv. 
Man har fijrsokt med mattor och sarskil-
da skor, men kan konstatera att proble
men kvarstir. Folk f ^ problem med 
muskelvark, benhinneproblem, halsspor-
rar och ryggvark. 
Har p ig i r ett projekt p i Stockholmster-

minalema med en speciellt utprovad 
ilaggssula som verkar lovande s i har 
lingt. 

2. Hantering av lador. 
Trots LTP-anlaggningar och dyl. s i har 
man p i nastan alia terminaler fortfaran-
de en massa manuella lyft,ofta under 

stress. 

5. Buller. 
Dom fiesta terminaler, framfor aUt dom 
stora, rapporterar att man har problem 
med buller. Man mater och mater men 
har valdigt f i fbrslag t i l l losningar. En-
dast Stockholmsterminaler verkar ha 
ide^r t i l l I6sningar s i har lingt. 

4. Arbetsrotat ion. 
Endast tre terminaler siger sig ha sidana 
problem, vilket forvinar mig. 

5. sackhanter ing. 
Nigra termmaler pist ir sig ha begyn-
nande problem med sackhantering. 
Troligtvis i r detta ett problem som kom
mer att bli tydUgare framover. 

Det har var ett axplock ur terminalemas 
probleminventering. Man kan konstatera 
att problemen ser ratt lika ut overallt. 
Det borde borga for att det blir lattare att 
f i fi^ besiut om itgarder. Det stora 
probleraet ar dock att f i fi^ losningar 
p i alia problem. Har gSUer det att akti-
vera s i minga som mOjligtpi alia n iv i -
er. 

LasseLSvlie 
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1. Avskarma dom manuella sorteringama. 
Man vet j u nufortiden att dom som lider 
mest av buller ar dom som, sk att saga, 
"inte har framkallat bulhet". Varst ar det 
med ett diffust buller dar man inte riktigt 
kan avgora variMn bulhet kommer. 

2. Titta pk buUerkalloma och forsoka 
minska eller dSmpa bulhet. 

Det sista ar en modosam process dar 
man miste jobba metodiskt och det ar 
darfbr mycket viktigt att frigan bevakas 
av fack och skyddsombud. 

Bullerfrigan har tagits upp av "nitet" 
och vi vantar nu p i en uppstart av ett 
fbrsta projekt. 

Fargsattning: 
Har kan vi konstatera att vi inte fi t t ige
nom specieUt mycket. Det enda i r val 
fargema i pausrum och inforum. V i ville 
ha heh andra farger bide p i viggar och 
golv, men fick inget gehor varken hos 
arbetsgivaren eller arkitekten. 

Golv: 
Har tyckte vi att man miste tanka p i dom 
ergonomiska problem som personalen kan 
drabbas av om golvet ar for hirt. Dock fmns 
det ett problem som man miste komma 
ihig, namligen att om golvet ar mjukt s i blir 
det tyngre att dra gods p i . Det visade sig 
ocksi tamligen snart att ett mjukare golv 
skulle bli valdigt dyrt och vi fick inte gehor 
for vira synpunkter. Daremot s i har det 
visats sig vara ett problem p i alia termina
ler, s i darfbr har vi fitt starta upp ett projekt 
i Stockholm for att f l bukt med problemet. 
Vi hiller for narvarande p i att prova ut en 
ny typ av inlaggssulor, speciellt anpassat for 
varje Individ. Dyrt, men kanske ett battte 
altemativ an ett mjukare golv. Utvardering 
skall ske i borjan av viren. 

Arbetsutrymmen: 
Har vill jag nog pisti att vi har haft fram
ging. Man hade frin Postens sida satt ett tak 
p i kosmadema fbr bygget, och darfbr ville 
man inte ha for stora ytor. Arbetsgruppema 
tryckte p i frin andra hillet och resultatet 
blev att man byggde ut s i mycket som gick 
utifrin tomtens storlek. 

En arbetsplats som troligen inte blir si 
lysande ar administrationen. Man har tankt 
sig att ha ett "storkontor" eller kontorsland-
skap, eller vad man skall kalla det. Det har 
inte mottagits s i val ifrin personalen. Dess
utom fmns risken att det kan bli tringt. 

Personalutrymmen: 
Har ar det lite " ttint". Inte s i att antal paus-
rumsplatser kommer att vara for nar 
terminalen ar fardig, men pausrummen 
kommer att hamna lite fel i forhillande till 

arbetsplatsema. Darfbr ville vi ha fler paus
rum, men vi kan konstatera att vi inte fick 
gehor for dom tankama. Vi anser nog att vi 
blev lurade pi tvi pausrum i samband med 
upphandlingen, di rQdpennan harjade. 
Infoplatsema ar ocksi, som vi tycker, for fi 
och smi och for bullriga. Men, som nigon 
sa: verkligheten kommer nog ikapp dom 
som fattade besluten. 

Omkladningsrummen kommer tyvarr inte 
att finnas pi samma stalle i terminalen, utan 
sprids pi olika plan. Om det ar diligt, fir val 
framtiden utvisa. 

LTP-anlSggning: 
Det var minga och linga diskussioner om 
hur mycket LTP som vi skulle ha, och 
arbetsgivaren jamforde oss med vissa andra 
terminaler dir man tydligen kor det mesta 
for hand. Si sminingom kom vi dock fram 
till det koncept som galler idag. Arsta kom
mer att ha mest LTP i hela Sverige for att i 
mojligaste min slippa att iyfta lidor. Om 
detta ar det basta receptet iterstir att se, man 
kan ju fbrlora en del nar det galler flexibili-
tet. A andra sidan ar det bra att spara ryg-
gar, om systemet nu hiller vad det lovar. 

KSM: 
Det bestamdes ganska tidigt i projektet att 
Arsta skulle fi en ny KSM-anlaggning, 
framfor allt med tanke pi att mangden 
klump okar och aven antalet utsorteringar. 
Crisplant frin Ahus i Danmark fick anbudet. 
En av anledningama till att dom fick anbu
det var att dom var intresserade av att utvec
kla en maskin tillsammans med oss. Enligt 
chefsteknikem pi Posten si ville man inte 
ha samma problem med ergonomin som pi 
dom andra terminalema. 

En annan anledning var att vi har goda 
erfarenheter av Crisplant sedan tidigare, 
dom gor bra och hillbara maskiner. 

Projektet har varit mycket intressant att 
fblja och jag tror att vi kommer att f i en bra 
maskin. En friga som har varit svir att losa 
ar ergonomin runt kodplatsen, men jag tror 
att vi nu kommer att f i se ett bra recept. 
Tyvarr drog det hela ut p i tiden, s i kodplat-
sema kommer inte att vara helt fardig forran 
en bit in p i det nya iret. Frin borjan fir vi 
sti ut med ett provisorium. Men vi tyckte att 
det ar battre att f i en bra losning an att ha 
brittom. 

Ovrigt: 
En diskussion som vi hade relativt tidigt var 
att se till dom elektromagnetiska falten i 
huset. Har finns det inte nigra faststallda 
gransvarden, men vi var eniga om att g i p i 
det som bukar kallas forsiktighetsprincipen, 
namligen 0,2 mikrotessla p i platser dar 
manniskor skall vistas. Ett problem var att 
det fanns en del forhojda varden redan i det 
gamla huset, vid stallverket. Nu skulle tro
ligtvis dom vardena bli innu hogre tack vare 
fler stromfbrbrukare. Atgarden blev att kla 
in hela stallverket med aluminiumplit och 
det verkar som att det har lyckats. Vardena 
har gitt ned till ratt nivi. Dock vet vi inte 
annu hur det kommer att se ut nar samtliga 
maskiner ar p i plats. Dirfor miste man folja 
upp med mamingar langre fram. 
Nar det sedan galler dom elektromagnetis

ka falten i maskiner sijobbas det med den 
frigan. Dom allra fiesta arbetsplatser har 
inga eller valdigt liga fait, men vi hittade ett 
par arbetsplatser som man miste itgarda. 
Dock ar vi helt Sverens om att "forsiktig
hetsprincipen" skall galla. 

Lasse Lovlie 

basse Lovlie ar Huvudskyddsombud vid 
Stockholmsterminalerna. 

Mikolajczyk Anarzej vid kodningen, Tomtebodas KSM. 
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Ergonomiutvarderingen 

Manga forslag till battre miljd 
TEKNISK UTRUSTNINC 
CSM (inmatning) 
Som framgSr av Previas analys av arbetskra-
ven pS Stockholm Klara, medfor lyfit av lidor 
frin lidvagn till lidbord hOg belastning p i de 
olika kroppsdelama. Det galler framfor allt lyft 
av den understa lidan som miste utforas 
under knahojd. 
Vid urplockning av brev frin lidor anvander 

vira medarbetare till stor del enhandsgrepp. 
Detta ger tyvarr hog belastning p i hander och 
underarmar. 

» Atgarder 
For att minska belastningen planerar vi att 
installera nigon form av lyftanordning vid 
inmatningen. 

Vad avser problemen vid urplockning av 
brev kommer vi att satta upp en instruktion 
som visar att man bor anvanda bida han-
derna vid urplockning. Denna instruktion 
kommer att sattas vid flera arbetsplatser 
dar man bor visar p i den arbetsteknik som 
bor tillampas. 

Vad avser On- och GfT-Iinebanorna har vi 
f n inte hittat nigon bra losning, men det 
borde gi att Idsa tekniskt. 

KSM 
Kodningsplatsema ar inte ergonomiskt bra 
utformade. Har har bl a Previas ergonom pekat 
p i stora brister som bor losas. En del itgarder 
ar vidtagna men annu iterstir en del problem 
att losa. 

Nar det galler den nya KSM:en p i Stockholm 
Syd sker f n ett utvecklingsarbete tillsammans 
med leverantoren vad avser den ergonomiska 
utformningen. 

Anvandningen av sackar i verksamheten 
medfor ergonomiska problem p g a att vi 
saknar hjalpmedel. 

• Atgarder 
lawaktan p i mer genomgripande itgarder 
ser vi bara en okad rotation som den enda 
mojligheten att undvika/minska besvaren 
vid KSM:en p i Tomteboda. 
Vad avser sackhanteringen efteriyses iamp-
liga tekniska hjalpmedel. 

Truckar 
Minga-arbetsskador^esvar har uppkommit 
vid truckkoming, framfor alU med s k sidsit-
tande truckar. 

• AtgSrder 
P i Tomteboda har vi bedrivit ett utvec-

• Inom hela Riksnatet har det -
inte minst tack vare fackliga pa-
tryckningar - genomforts en 
ergonomiutvardering. Varje ter
minal skulle redovisa problem 
och vilka atgarder som vidta-
gits/kommer att vidtas for att 
losa dessa. Meningen ar att 
utvarderingen ska mynna ut i en | 
atgardsplan for hela Natet. 

Facktuellt publicerar har den 
rapport som Stockholmstermi
nalerna lamnade. Rapporten 
innehaller en rad forslag till at
garder. Exempelvis betonas ar-
betsrotationens betydeise, men 
ocksa t.ex, vikten av att losa 
bullerproblemen. Fragan ardock 
den vanliga: Hur minga av des
sa goda ideer kommer att ge-
nomforas? Hittills har vi kunnat 
se hur losningen av bullerf ragor-
na drar ut pa tiden • forhalas 
pastar somliga- och arbetsrota-
tionen har sa har langt medvetef' 
forsamrats. Nar det galler en sa; 
viktig friga som de harda golven 
sa ar ju den nya Arstaterminalen^ 
ett bottennapp med sina raa 
cementgolv. 

Vi f i r verkligen hoppas att ergo-: 
nomiutvarderingen inte blir ett 
slag i luften, ett kamouflage for 
att genomfora annu mer av "en-
kel industristandard", utan ieder 
till verkliga forbattringar! 

:;::r::.::::;::•::..:/:::.1:::.T;:.•:̂ ..:J..;:7Rec/' 

klingsarbete tillsammans med trucktillver-
kare. Detta har resulterat i en ny trucktyp 
dar man vaxlar mellan sittande och stiende. 
Dessutom slipper man vridna kroppsstall-
ningar. 

Lastbarare 
Inforandet av de nya lidvagnama och brevbe-
hillama har avsevart forbattrat miljon. Det bor 
dock pipekas att nya risker har skapats som 
inneburit att ett relativt stort antal av vira 
medarbetare fitt skador p i p i halsenan. Ska-
doma beror p i att man oftast drar brevbehil-
lama bakom sig, vilket innebar att risken for 

pikoming Okar och darmed skador pi halse
nan. De gamla postbehillama skot man oftast 
framfor sig och darmed hade vi farre sidana 
skador tidigare. 

• Atgarder 
All personal upplyses om riskerna och 
tydliga instruktioner ges utdardetframgir 
att man skall skjuta brevbehillarna fram
for sig for att p i s i satt undvika skador pi 
halsenorna. 

OVRICT 
Manuell sortering 
I anslutning till den manuella sorteringen fmns 
ett antal moment som innebar icke onskvarda 
belastningar p i olika kroppsdelar. Av Previas 
kartlaggning p i Klara framgir t ex att lyft 
lidor frin lidvagn innebar hog belastning 
(galler framforallt lyft av nedersta lidraden). 

Nar det galler sortering av framfor allt stora 
brev ar det svirt att f i vira medarbetare att 
vaxla mellan att sti och sitta. For kroppen ar 
det battre att sti vid sortering av stora brev, d i 
man i storre utstrackning har storre moj ligheter 
att fbrflytta sig i sidled, vilket iiuiebar mindre 
belastningar. 

I dag har vi ett antal sorteringsfack som inte 
gir att hoja och sanka. Daremot ar de stolar vi 
anvander hoj- och sankbara. 

Vid tomning av facken anvands ofta enhands-
fattning, vilket ger belastning p i hander och 
underarmar. 

• Atgarder 
Nigon form av lyftanordning for lyft av 
lidor frin lidvagn bor inforskaffas som 
innebar att lyften kan minska eller he|L 
undvikas. ^ 

Som vi ser det ar det bara genom utbildning 
och information som det gir att piverka 
v ira medarbetare att anvanda ratt arbets
teknik, t ex att sti i stallet for att sitta vid 
sortering. 

Vid ev inkop av nya sorteringsfack kom
mer dessa att vara hoj- och sankbara. 
Aven har kravs instruktioner som beskri-

ver vilken arbetsteknik som bor 
anvandas. 

Harda golv 
Sedan lange upplever minga av vira medarbe
tare besvar med att g i och sti p i betonggol-
ven. Pi postterminalen Stockholm Arsta har 
67 personer tillfrigats och 63 har svarat att de 
upplever besvar med att g i och sti p i de hirda 
golven. 
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• Atgarder 
Det basta sattet att I5sa detta problem ar att 
inforskaffa arbetsskor som har en stotdam-
pande effekt alternativt en ilaggssula som 
ar anpassad for foten och som kan anvan
das i vilken sko som heist. 

Vi har darfor rekommenderat v&ra me
darbetare att anvanda den av f d Central 
arbetsmiljokommltt^n (CAMK) framtagna 
modellen. Tyvarr ar det endast ett fital som 
tycker att den passar den enskildes fotter. 
Det visar att det nastan ar omdjiigt att hitta 
en modell som passar alia. Det bor siledes 
finnas ett storre utbud som vira medarbe
tare har att vaija bland. 

Vi avser ocksi att prova en ilaggssula som 
pistis vara den som nastan loser alia prob
lem. 

r 

• Atgarder 
Nar det galler att organisera arbetet har 
detta diskuterats i de olika samverkans-
grupperna, vilket har utmynnat i att det 
rider stora mdjiigheter for medarbetarna 
att sjalva bestamma (utifrin givna forut-
sattningar) over hur arbetet utfors. I grun
den ar dock rotationen schemalagd. Man 
bor som chef/ledare exempelvis ta hjalp av 
t ex foretagshalsovirden for att upplysa om 
vikten av att rotera pi ratt satt mellan olika 
arbetsuppgifter. 

^ Utbildning 
Vira medarbetare liar i olika sammanhang 
erhillit utbildning i ergonomi och kunskap i 
att arbeta p i ratt satt. 

^ 1 »Atg&rder 
I samband dverflyttningen frin Stockholm 
Klara till Stockholm Syd ar det inyo plane-
rat att all personal skall erhilla utbildning 
i ergonomi samt i ratt arbetsteknik. 

om man inte kan piverka buUret. 

• Atgarder 
Bullerdampande itgarder bor sattas in som 
minskar problemen. Atgarder bor vidtas 
for att minska bullret vid kalian men aven 
for att minska piverkan t ex vid manuell 
sortering, fbretradesvis i form av buliers-
kyddande vagg eller motsvarande. 

Belysning 

Felaktig belysning kan skapa ergonomiska 
besvar framfor allt i samband med bildskarm-
sarbete. Ofta ar det si att belysningen gloms 
bort i samband med fbrandringar p i arbetsplat
sen. 

• Atgarder 
I forekommande fall bor experthjalp aniitas 
i form av foretagshalsovird nar forandring-
ar sker. 

Rast pa natt 
• Enligt Arbetstidslagen (ATL, § 15) 
"skall" raster "fdrlaggas sa, att 
arbetstagarna inte utfor arbete mer an 
fern timmar i foljd". Poingen med "rast" 
ar att det ar ett uppehill i arbetet som har 
hbgre status an miltidsuppehill och 
pauser: rasten ska schemalaggas och 
under rasten har man laglig ratt att lamna 
arbetsplatsen. 

V i r t branschavtal (PVA) ger 
arbetsgivaren ratt att i nigra fi sarskilt 
angivna fall ersitta rasten (ett minst 30 
minuter lingt obetalt uppehill) med (ett 
hogst 20 minuter lingt och betah) 
miltidsuppehill. Det gSller bl.a. i det fall 
som ar aktuellt i diskussionema om 
nattamas scheman: 

"Rast far bytas mot maltidsuppehall nar 
den sammanlagda tjdnstgoringen under 
ett arbetspass ar mer an sex tim och 
tjdnstgoringen till mer an halften ar 
forlagd till kl 22.00-06.00. Detta galler 
aven da tjdnstgoringen under ett 
kalenderdygn / arbetspass or mer an 10 
timmar. 

Onormait 
I avtalet stir t.o.m. att denna avvikelse 
frin ATL "galler normalt". Det har den 
hittills ocksi gjort vid vira terminaler, 
och for den delen ocksi vid de fiesta 
terminaler i landet. P i senare tid har 
arbetsgivaren borjat anse att det tydligen 
rider en onormal situation och de har 
darfbr pi flera h i l l lagt ut rast istallet fbr 
miltidsuppehill. Hos oss har det blivit 
aktuellt genom de nya schemana p i 
Arsta, dar man konsekvent ligger in en 
obetald rast istallet for miUidsuppehill. 
P i si sitt blir det fler vakter for nattama; 
det ar det som ar vinsten fbr 
arbetsgivama. 

Darigenom har det som i ATL ar avsett 
som ett skydd fbr den anstallde har vSnts 
t i l l sin motsats. Nattpersonalen har 
accepterat det kortare och mer flexibla 
mihidsuppehillet dirfor att det forkortar 
en redan mycket l ing och tung 
nattjans^6ring. P i Tomteboda och Arsta 
har man ju dessutom som bekant inte 
nigon storre gladje av att ge sig av 
utanfbr huset under rasten. 

Pekar uppat 
Frin SEKO har vi i overlaggningama 
med arbetsgivaren pipekat att 
miltidsuppehiliet borde liggai Imjemed 
den flexibilitet som arbetsgivaren i andra 
sammanhang propagerar for. Rasterna 
ska namligen, oavsett om det gdller dag-
eller nattscheman, tas ut den tid som 
angetts i schemat. Arbetsgivaren har inte 
ratt att ensidigt flytta pa en rast. 

Det orat vill man inte heller lyssna p i . 
Det ar hela tiden s i i den hSr frigan att 
man frin arbetsgivarhill i Stockhohn 
pekar uppit. Man kan dirfor friga sig 
om arbetstidsfbrlangning och tyngre 
nat tarbete v e r k l i g e n ar en 
RiksnatspoUcy? Kanske har riktlmjema 
lagts fast anda upp p i Brevnivi? 1 s i fall 
kan "rast p i natt" ses som annu ett 
exempel p i att avregleringspolitiken 
syftar t i l l att forsamra viUkoren for 
personalen. 

Protester! 
Efter de overlaggningar som hall its i 

f r di g an kan v i fran 
Terminalklubbsstyrelsen konstatera ett 
det endast tycks vara mycket starka 
protester som kan aterstdlla ordningen i 
denna fraga och forhindra ytterligare 
forsdmringar av arbetstidernal 

Terminalklubbsstyrelsen 

organisation 
Det ar viktigt att arbetet ar organiserat p i ett 
bra satt. Rotationen utgor bar en viktig del 
bide vad galler att minska belastningama och 
nar det galler att skapa ett bra innehill i arbe
tet. Det bOr dock pipekas att rotation mellan 
olika arbetsuppgifter skall ske med sunt fOr-
nuft och skall ocksi anpassas till vad som ar 
lampligt ur verksamhetssynpunkt. 

Som komplement till utbildningen kommer 
vi p i vissa arbetsplatser att satta upp en 
instruktion, exempelvis i bildform, som 
beskriver hur man bast skall utfora de olika 
momenten. 

Buller 
Vira medarbetare klagar ibland p i fbr h6gt 
buller. Matningar som i olika sammanhang har 
utforts har emellertid visat att bullret hiller sig 
inom de nivier som for de fiesta inte lar vara 
medicinskt skadliga. Daremot upplevs bullret 
som mycket trottande och trottande buller har 
som bekant en stressande effekt framfor allt 
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Delarsrapporterna recenserar avregleringspolitiken: 

Ett lonsamt blev tva oldnsamma! 
• CityMail redovisar i sin niominaders-
rapport en kraftigt okad forsaljning. Om-
sattningen har okat med 21 procent t i l l 
280,6 miljoner under irets fdrsta nio 
minader (232,2 milj samma period fore-
giende i r ) . 
Styrelsen aviserar en kraftig orderinging 

p i distribution av ankommande utrike-
spost. CityMail "forhandlarfdrnarvaran-
de med ett flertal stora kunder vilka sam-
mantaget kan ge en omsattningsokning 
under ar 2000 pa mer an 100 MSEK", 
heter det i rapporten. 

Fortf arande fdrlust 
Bolaget har ocksi aviserat att man frin 
borjan av i r 2000 kommer att infora ut-
dehimg varje arbetsdag i veckan och 
fortsatt expansion i Malmo-Goteborg. 

Nu racker det inte med detta for att f i 
bolaget lonsamt. CityMail gir fortfarande 
med kraftiga fbrluster. Den redovisas t i l l -
22,5 miljoner vilket liter som en forbat-
trmg jamfbrt med fbregiende irs -44,6 
miljoner fbr samma period. Men d i ingir 
i irets resultat den forlikningsersatmmg 
som man fit t frin Posten. Beloppet ar 
hemligt, men SvD gissar att det ror sig om 
ca 50 miljoner. Eftersom hela beloppet 
tycks ha lagts ut imder andra och tredje 
kvartalet (rapporten ar litet kryptiskt 
formulerad) s i i r resultatet, rensat frin 
denna engingsersattning (f i r vi hoppas!), 
- 72,5 miljoner. Det ar en forsdmring av 
resultatet, aven om v i tar hansyn t i l l den 
okade omsittoingen (25 procent p i om-
sattningen i i r , 19 procent forra iret). 

Inte s i konstigt alltsi att man ocksi 
aviserat att en "ny utdehimgsstruktur" ska 
ge en kostnadsbesparing p i 10 procent! 

• Posten okade sina rorelseintakter med 
blygsamma 1 procent under irets fbrsta 
nio minader t i l l 17,5 miljarder. Resultatet 
blev 230 miljoner (714 miljoner), en 
fbrsamring med 484 miljoner. Nu har man 
belastat irets resultat s i har lingt med vad 
man kallar "engingskostnader" p i 260 
miljoner; drar man bort dem s i blir resul
tatet nigot battre (490 MSEK) - men i n d i 
klart samre an fbregiende i r . 

FOrsamringen fbrklaras med de ligre 
ranteniviema (vilket slir hir t mot Postgi-

rot) men aven "satsningar och okade 
Icostnader inom fdrsdndelseaffdrerna". 

Tunga lasset 
Det ar fortfarande Brev som drar det 
tunga lasset, i varje fall s i som koncemen 
redovisar sitt resultat. Men nar denna den 
tyngsta delen i foretaget minskar sin vinst 
med 447 miljoner frin fjolirets 1.316 
miljoner t i l l irets 869 miljoner - s i i r det 
klart att det fmns anledning ti l l oro. Moti-
veringen ti l l forsimringen uppges "//// 
vdsentlig del /bero pa/ atgarder for effek-
tivisering och kvalitetsarbete inom pro
duktionen samt okade satsningar pa 
produktutveckling", vilket man inte blir s i 
mycket klokare av. 

Pensionsskuiden okar 
CityMail pistir i sui rapport att snittintak-
ten per forsandelse okat med 3,4 procent 
jamfbrt med fbregiende i r . Det vore 
intressant med samma uppgift for Posten. 

• Posteii mcddeladc den 13 decem
ber att man siiljcr samtliga aUtier i 
ASG. Bade dc 2,2 miljoner B-aktier 
som ags direkt av Posten och de 
406.920 A-aktier som ags av det he-
lagda dotterbolagct Regular Capital. 
Aktierna saljs t i l l Danzas fiir 265 
kr/styck, vilket iir det bclopp som 
Danzas erbjudit ovriga aktieagarc. I 

Rejal fdrlust 
Forsaljningen kan resultera i en rejiil 
forlust for Posten. Det har 
spckulerats om att Posten bctaladc 
400 - 500 kr per styck for A-aktierna 
i Regular Capital. Det skulle, enligt 
Finanstidningen den 14 december, ge 
en forlust pa ca 100 miljoner. Enligt 
DN samma dag uppgir forlustcn till 
70 miljoner. Om dessa uppgifter 
stammer och inga nya fakta om affa-
rcn framkommer, miste detta Siigas 
vara ett bade dyrt och pinsamt slut 
for Posten i denna affiir. 

Riiligt DN har Danzas utiiver kope-

Den snedvridna konkurrens som den 
nuvarande postpolitiken ger upphov ti l l 
miste rimligen vara en viktig del i forkla-
ringen t i l l Postens (diliga) resultat. 

Det redovisas inte heller i rapporten (i 
varje fall inte s i att en amator kan fPrsti 
det!) om/hur det stora kopet av ASG-
aktier piverkar resultatet. 

En annan oroande uppgift i rapporten ar 
att pensionsskuiden frin irsskiftet kom^ 
mer att oka med ca 1,8 miljarder beroendi' 
p i nya forsakringstekniska beraknings-
grunder. Ingentmg sags i rapporten om 
hur det ska hanteras. 

• Sammanfatmingsvis kan vi alltsi kons^ 
tatera att avregleringpolitiken inom pos-
tomridet s i hir lingt har resulterat i att ett 
lonsamt foretag (Posten) ersatts av t v i 
olonsamma: CityMail och Posten! 

Jan Ahman 

skillingcn for aktierna. betalat Posten 
60 miljoner i extra ersattning for 
A-aktierna; en kompensation for den 
extracrsattning som Posten foetalade; 
t i l l den forre agaren. I sa fall skulle 
forlustcn bcgransas t i l l 10 - 40 miljo
ner. beroende pa vilken uppskattning 
som ar den riitta. 

Hoppct star nu t i l l att kunna ta tillba^ 
ka aven denna del av fiirlusten genom 
skadestind i den process som Posten 
driver gentemot Custos. Postens 
uppiattning ar att Custos inte hade 
ratt att sSIja sina aktier t i l l Danzas^ 
utan skulle ha erbjudit Regular Capi--
tal/Posten dem i forsta hand. Deq 
fragan avgiirs i en skiljedom om en 
eller ett par manadcr. 

iVian kan hoppas att Posten niigoir| 
iunda lyckats/lyckas tacka forlustcn^: 
annars l i ir det bli vi som far ta annu 
en small! 

Jan Ahman 

Posten saljer ASC-aktierna! 
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I avreglerarnas varld... 
... satter de stora reglerna! 
• Det hander mycket pa den interna-
tionella postmarknaden, och utvec-
klingen g&r fort. Pk bara ett par kr har 
exempelvis de tyska kapitalintressena 
tagit over merparten av den svenska 
paketmarknaden. Kor man langs E 
4:an sk ar det Danzas, Schenkers och 
BTL:s lingtradare man moter. Det 

^ drog en kail vindil genom landet nar 
Danzas under hosten lade vantarna pk 
ASG, mitt framfor nasan pk Posten och 
den svenska regeringen. Postens logis-
tikrorelse har darmed hamnat i en an 

-j^ mer utsatt position. Fortsattning fbljer 
pk den historien, och jag ar inte sk 
saker pk att det blir en rolig historia. 

Facktuellt, som har ambitionen att 
ocksi skildra den postala varlden utan
for vira terminaler, publicerar bar 
nigra internationella notiser. 

P o s t k a s s o r s s t r e j k -
i F i n l a n d 
Den fmska Postbanken, Postipankki, 
ombildades 1995 rill en fristiende bank. 
Banken, som senare gitt samman med 
fbrsakringsbolaget Sampo, har haft ett 
avtal med Posten, liknande det som svens
ka Posten har med Nordbanken. Precis 
som hos oss har man mte kunnat komma 
overens om ersatmingen for kommande 
ir . Leoniabanken har darfor avslutat 
samarbetet med Posten och kommer, nar 
avtalet iQper ut i slutet av i r 2000, att 
istallet oppna egna kontor. 

som en producent av tjinster for medbor-
gama". 

Norge 
Aven i Norge har Posten annonserat and-
ringar i kassanatet, som piminner om de 
svenska planema. Idag fmns 900 postkon-
tor och 400 filialer i Norge. Enligt de nya 
planema ska dessa ersittas av 
• 450 "fiillservicekontor" 
• 1.050 - 1.650 kontor med begransad 
service i stil med det svenska "post-i-
butik" konceptet; "postal outlets", som det 
heter p i engelska. 850 - 1.300 av dessa 
ska ligga i bensinstationer, livsmedelsaf-
farer, etc. Resterande 200 - 350 "outlets" 
har man tankt sig ska ingi i "kommunala 
servicekontor". 

A v r e g l e r i n g i Hol land 

Det ar j u fortfarande s i att Sverige och 
Fmland ar de enda landema i varlden som 
avreglerat brevmarknaden. Nu aimonserar 
den hollandska regeringen att den foljer i 
diramas fotspir och fr.o.m. april i r 2000 
slapper p i en del av brevmonopolet. 
Monopolet tas bort p i brev over 100 g 
och aven for lattare forsandelser om 
portot overstiger tre ginger avgiften fbr 
ett normalbrev. Man anser att man dar
med slappt 75 procent av brevmarknaden 
fn, "jamfort med 15 procent i Tyskland 
och fem procent i Storbrittanien", klagar 
en representant for hollandska Posten. 

(Kdlla: Postal Express) 

Deutsche Post ett fall 
for EU-kommissionen 
UPS, USA-.s och varldens stOrsta 
paketdistributor, har sedan lange 
anklagat Deutsche Post for att anvanda 
5verskottet f r in den fortfarande 
monopoliserade tyska brevmarknaden 
t i l l att expandera p i paketmarknaden. 

- Utan de stora vinstema p i breven 
hade de inte kunnat kopa schweiziska 
Danzas, svenska ASG, firanska Ducros 
och minga andra foretag, pistir UPS. 

408 t immar 
Konkurrensmyndighetema inom EU 
granskar nu Deutsche Posts affarer och 
berSknas komma med ett utlitande i 
borjan av nista i r . Den tyska regeringen 
tillbakavisar anklagelsema. 

Samtidigt p ig i r en strid p i den 
amerikanska maricnaden mellan brittiska 
Royal Mail och - just det - Deutsche 
Post. Royal Mail slot den 29 oktober ett 
samarbetsavtal med en av USA:s storsta 
speditorer, Air Express International 
(AEI). Det hann inte g i mer an 408 
timmar s i hade Danzas lagt ett bud p i 
hela foretaget! Danzas ags som bekant 

av Deutsche Post och ar hos oss kant 
som det foretag som niunera kontrollerar 
ASG. 

Det tycks nu som att USA-affaren gi t t 
i l is; Danzas kan darmed ta upp kampen 
med de amerikanska jattama UPS och 
FedEx om den internationella express-
och lattgodsmarknaden. Det ar iterigen 
USA-baserade och tyska bolag som ar 
de starkaste. Aven lander som 
Storbrittanien och Frankrike forvandlas 
t i l l andraplansfigurer. Och vi andra 
hamnar lingt ner p i listan. 

mte s a regellos 
Den avreglerade virlden ar inte s i 
regellos som det liter. Det ar bara det att 
det ar de stora som satter reglema. Om 
den har politiken f i r fortsatta s i skulle 
det inte fbrvina mig om vi snart heh 
tappar inflytandet och kontroUen over 
den svenska brev- och paketmarknaden. 
Besluten och vinstema flyttas t i l l 
Frankfurt och New York om 
"avreglerama" f i r fortsatta. 

Jan Ahman 

Samtidshistoria 
Det fmska postkontorsnitet har idag ca 
3.500 anstallda. Over halften av dessa 
kommer att bli overtaliga, nar Leonias 
banktjanster forsviimer. 

1 protest mot att samarbetet upphor stt-ej-
kade halften av kontorspersonalen under 
en dag i november. 

"Det ar viktigt att sakerstalla posttjanster 
p i lika villkor i hela landet aven efter i r 
2000"; skriver fmska postfacket i sm 
tidning, imder rubriken "En lektion i 
samtidshistoria", och fortsitter: "Arbetet 
p i att trygga fortsatt service bor ocksi 
inriktas p i fortsatt sysselsittamg for Pos
tens egna anstallda. Hela postnitet bor ses 
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Avtal klart om Futurum 
I spraklaran ar futurum ett tem-
pus som betyder att nagot kom
mer att ske i framtiden. 

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

Forhandlingama mellan fack och arbetsgi
vare om att inratta "Futm^m" avslutades 
den 11 november 1999. Futurmn ar en 
enhet inom Posten - direkt miderstalld VD 
- med uppgift att hjalpa enheter i ftjretaget 
som har en "konstaterad overtalighet", 
som det kallas. Just nu ar det natmligtvis 
fr.a. den befarade stora 6vertaligheten 
inom Forsaljning som skyndar p i bildan-
det av Futurum. Verksamheten startar den 
1 januari i r 2000. 
Finansieringen ska ske genom koncem-

medel, men man riknar ocksi med att det 
kravs sirskilda insatser frin agaren, sta-
ten. 

inte Postgirot 
Postgirot omfattas inte av avtalet, i awak-
tan p i regeringens besiut om Postgirots 
framtid. 

Futurum ledas av en styrelse p i nio 
personer. Posten utser ordforande och fyra 
ledamoter, SEKO t v i ledamoter och 
ST-post och SACO en ledamot vardera. 
Futurums chef utses av koncemchefen 
efter fbrslag av Futurums styrelse. 

"Milsattnmgen ar att styrelsens verk
samhet ska bedrivas i konsensus", heter 
det i avtalet. 

Frivilligt 
Observera alltsi att Futurum vander sig 
t i l l de enheter dir man har overtalighet 
och tanker saga upp folk. Altemativet 
man som anstalld stalls infbr p i dessa 
enheter blir att antingen frivilligt soka sig 
t i l l Futurum med de mojligheter det ger 
eller hoppas p i att tilkackligt minga 
andra soker sig dit s i att man kan behilla 
sin anstallning eller - om fbr f i soker sig 
t i l l Futurum - bli uppsagd " i vanlig ord-
ning". I det sista ahemativet f i r man ett 
nytt erbjudande att g i in i Futurum. De 18 
minadema kortas dock med den tid som 
fbrflutit frin det man fick det fbrsta erbju-
dandet. 

Tackar nej 
Om man iven tackar nej deima andra 
ging jobbar man kvar p i sin enhet upp-
sagningstiden ut och omfattas d i av den 
s.k. "verktygslidan" med mqjlighet t i l l 
avgingsvederlag, etc. Man kan alltsi iven 
i detta altemativ f i viss hjalp, men inte i 
den omfatmmg som Futurum kommer att 
erbjuda. 

Det kan ocksi bli mqjligt for enskilda 
anstallda inom enheter dar det inte i r 

aktueUt med nigra uppsagningar, att soka 
sig t i l l Fumrum. Det ar Futurums styrelse, 
dar de fackliga organisationema ar repre
senterade, som beslutar om man f i r en 
plats eller mte i Futurum. 

Villkor 
Under den tid man arbetar i Futurum 
behillerman de lone- och anstalhiingsfor-
miner man hade i den ursprungliga ans-
talhiingen i Posten. 

Man har ratt att soka ev. lediga arbete^ 
mom Posten, s i lange man ar kvar i Futu
rum. Provande av annat arbete inom Pos
ten ar ocksi mqjligt, om det anses oka 
anstalhimgsbarheten. 

Avsteg fran 
turordningsregler 
I en bilaga t i l l avtalet om Futurum ar 
partema overens om en avvikelse frin 
turordningsreglema i LAS. Awikelsen 
innebar att ett antal admmistrativa enheter 
(inom eller ianslutoing ti l l HK) ska bilda 
egna turordningar inom respektive ort. 

Jan Ahman 

Utanfor Posten 
Syftet ar alltsi omstalhiing t i l l annat arbe
te utanfor Posten. Den som - frivilligt -
soker t i l l Futurum lamnar sin hittillsvaran
de anstallning i Posten och blir anstalld i 
Futunmi. Anstalhimgen dar varar i 18 
minader. Under denna tid arbetar man p i 
heltid och med professionell hjalp med sin 
egen fi^tid. Efter de 18 minadema 
upphor anstalhiingen i Futumm och Pos
ten. 

Man fbrlorar ocksi sin foretradesratt t i l l 
iteranstallning i Posten. 

Aven den som ar anstalld med konstitu-
torial kan ansoka ti l l Futumm. Villkoret ar 
dock att man vid intrade i Futumm avsa-
ger sig sm ordinarie statliga anstalhiing. 

i-Brevsprojektet 
som utrederom och hur maskinell 
finstallning ska inforas i svenska 
Posten, har blivit hemligt, hemligt. 
Det ar numera kategoriserat som 
ett affarsutveckllngsprojekt och 
stamplat som fbretagshemligt. 
Information far endast ges via 
auktoriserade kanaler (om den 
inte fastnar pa krypterade harddis-
kar!). 

"Klart 2003" 
Den enda officiella information 
som kommit Facktuellt till del ty-
dersa har, kort och karnfullt: "Ef
ter 8 december kommer I-Brevs
projektet att bli tydligare i form 
och man vet hur man ska ga vida
re utifran visionsarbetet. Milsatt-
ningen ar att projektet ska vara 
klart 2003". 

"Basta metod" 
Under tiden genomfors nasta ar 
inom hela Utdelning vad man kal
lar for "Basta metod". Nagra av | 
huvuddragen ar att 
• B-posten alltid ska sorteras upp 
och finstailas pa eftermiddagen. 
Darav separeringen av spridning-
en i vara SSWl. 
• Endast A-post finstalls pa mor-
gonen sa att en tidigare utgang-
stid kan hallas, 09.30. 
• Brevbararen "kastar upp" och 
fmstaller i ett moment I s.k. kam-
fack, dar varje aviamningsstalle 
har ett eget fack. {Ungefar samma 
princip som man anvande i Abo -
se foregaende nummer av Facktu
ellt!). 
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2000-talets arbetsplats: 

Hur manga ska man vara vid en GSM? 
• Jag kommer har att diskute
ra bemarmmgen vid GSM bide 
i relation t i l l nyckeltal och uti
frin de faktiska villkoren for 
dem som utfor arbetet vid mas
kinema. Jag anser inte att 
nyckeltalen i r tilhackliga in
strument for att bestamma be
manningen. Andra faktorer 
miste vagas in i en mer flexi-
bel syn. Mitt syfte ar inte att 
granska nyckeltalen i sig, men 
de bor andi tas upp hir efter
som de sags ligga t i l l grund for 
bemanningen. V i har t ex hort 
uttrycket nyckeltalsanpassad 
organisation. Eftersom beg-
reppet nyckeltal ofta anvands 
p i ett ganska vagt satt infbr 
personalen s i borde begreppet 
defmieras. 

Nyckeltalen svavar 
Vidare s i borde dess 
berakningsgrunder diskuteras. 
Nyckeltalen befmner sig, tycks 
det mig, i en svavning mellan 
ett normativt tankande om hur 
mycket som borde produceras 
och hur mycket man faktiskt i 
praktiken klarar av. Ett nyckel
tal ar i mycket en vardermg. 

Jag hor t i l l dem som fortfa
rande ar kvar p i Klara dar vi 
fram t o m febmari kor mycket 
GSM. De exempel jag tar upp 
nedan i r hamtade frin mina 
erfarenheter frin Klara. Den 
nya organisationen p i Arsta 
Smi har i stort samma ledning 
som f d Klara smi/c5, och det 
ar darfbr troligt att samma kul-
tur kommer att fbras over dit. 

Avtal om bemanning 
V i har ett avtal frin 1997 som 
sager att grundbemannmgen 
vid GSM (Alcatel) ar 4 perso
ner och att laget skall kunna 
efter behov oka eller mmska 
bemanningen. En mojlighettill 
flexibilitet alltsi. Och en moj-
lighet t i l l mflytande over den 
omedelbara arbetssituationen. 

vilket ar gyimsamt fbr trivsel 
och halsa. Men tyvarr har ar-
betslagen inte utnyttjat denna 
mOjlighet tilhackligt. Varfbr? 
(obs, vid denna tid d i avtalet 
s k r e v s s i v a r 
iimiatningshastigheten lagre an 
nu. Nu kan den vara over 35 
OOO/tun) 

Nyckeltal for csM 
Nyckeltalen ar ett genomsnitt 
av hur mycket som anses skall 
produceras per person och tim
me. Al l t s i hur minga arbets-
tunmar som behovs for en viss 
postvolym. I bemanningen 
som raknas m i GSM-nyckelta-
let mgir i genomsnitt 11 perso
ner, d V s de som utfor mat-
ning, plockning, videokodning 
och "krmgarbeten". Postvoly-

mema som ar imderlag for 
berakningama i r ett genom
snitt av alia typer av post som 
kors i maskinema, allt frin 
extremt maskinvinlig ocr-post 
ti l l svirlast videopost. Enligt 
de f^skaste uppgifter jag fitt 
s i ar nyckeltalet for GSM satt 
ti l l 2396 brev per arbetstimme, 
men ar modifierat t i l l ca 2000. 
Det senare talet galler alltsi 
just nu. 

cenomsnitt l igt 
Eftersom nyckeltalet i r ett ge-
nomsnittligt tal s i kan man 
naturligtvis inte genom att ibe-
ropa nyckeltalen saga t ex det 
behovs bara 2 plockare. Dels 
s i ingir fler an de som stir vid 
maskinema i bemaimingen, 
dels s i varierar arbetsbordan 

valdigt vid olika tillfallen. Det 
ar skilhiad p i arbetsmsatsen 
mellan att mata och plocka 
35000 i timmen jimfort med 
20 000. Det ar ocksi skilbad 
mellan att st i fler pass i n farre 
per arbetsinstallelse. Varfor 
skall just de tyngsta goromilen 
lisas vid en siffra? Och om 
man skulle granska berik-
ningsgrundema for nyckeltalen 
s i skulle man sikert upptacka 
att en del godtycklighet smugit 
sig in. 

Antal oversat t till kilo 
Om vi tanker oss att maskinen 
vid en viss typ av post gir med 
en hastighet av 32 000/tim. 
Och att varje lida innehiller i 
snitt 400 forsandelser s i inne
bar det att man matar in 80 
lidor i timmen. Och om varje 
lida i snitt vager 7 kg s i blir 
det 560 kg att hantera. Vid en 
bemannmg p i 4 s i iimebir det 
att bide matare och plockare 
genom ett flertal handgrepp 
hanterar ca 300kg var i tim
men. ( D v s lyfta 300kg i l i 
dor frin vagnar och sedan 
greppa denna vikt buntvis ur 
lidor. Packa 300kg i lidor vid 
staplar och sedan lyfta denna 
vikt i lidor ur maskmen.) Se
dan mukipliceras detta med de 
antal timmar man stir vid mas
kinen per arbetsinstallelse. Om 
antalet kilo vid ett annat tillfal-
le ar 150 kg s i blir arbetsbor
dan givetvis en aiman. 

inmatad volym 
Det som inte i r klart for mig, i 
skrivande stund, ar hur den 
iiunatade volymen resp den 
kodade volymen varderas i 
forhillande t i l l nyckeltalsbe-
rakningen. For effektiviteten i r 
naturligtvis den kodade delen 
i n t r e s s a n t , men f o r 
bemanningsaspekten ar den 
inmatade volymen intressanta-
re. Kvantitativt ar det lika 
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mycket att gora aven om half-
ten gir ut som reject. 

Dynamisk syn 
Det behovs en mer dynamisk 
syn p i bemanning som beaktar 
ergonomi, som tyvarr mte ar 
den basta vid GSM, hur minga 
kilo var och en hanterar i tim
men och hur minga pass man 
stir vid maskinema. Ju fler 
pass man stir desto viktigare 
i r det att ha tilhacklig beman
ning. 

Nu nar huvudvikten i r lagd 
p i maskmhantering s i i r ett 
flexibeh tankande nodvindigt. 
Tilhacklig rotation ar ocksi en 
nodvandighet. Lagen miste 
sjalva kuima bemanna efter de 
behov som foreligger. Man 
skall kimna arbeta utan onodig 
stress. Ar iimiamingstakten 35 
000 eller nar ett stort utslag 
skall ske s i behovs naturligtvis 
fler plockare. 

Kvalitet och langsik-
t ighet 
Om man vi l l komma fram t i l l 
en lamplig bemaiming s i mis
te man ocksi tanka lingsiktigt. 
Personalen miste hmna arbe

ta kvalitativt. Stress ar en di l ig 
kvalitetsfaktor som sliter ner 
personalen heh i onodan. Det 
som gir att utfora under en 
kort tidsperiod kanske inte h i l 
ler i langden. Det miste fmnas 
marginaler och en viss luftig-
het i bemaimingen. Ett kortsik-
tigt tankande ar destmktivt. 
Sjukskrivnmgar okar och folk 
kanske slutat. Och om man 
anstaller nya s i ar det inte sa
kert att de stannar kvar sarskilt 
lange om inte arbetsplatsen i r 
attraktiv. Kvalitet ar en ound-
ganglig dimension nar det gal
ler personalpolitik. Varfbr har 
fbrresten mte maskinutbild-
nmg hurmits med for deUidare 
p i Klara smi/c5? 

Kvalitet 
Kvalitet miste 6ver overhu-
vudtaget f i ett storre utrymme. 
Fmns t ex en optimal hastighet 
for GSM? Eller innebar en 
alltfor hog hastighet okad re-

Anders Fride//, i likhet med redaktoren f.d. NorrtSljebo, bemannar behMan/andaren pa 
Tomtebodas KSM. 

ject? D i l i g granskning innebar 
trasiga forsandelser och fler 
stopp. Otilhacklig bemaiming 
kan iimebara att personalen 
ibland tvingas stoppa inmat
ningen eller utnyttja snabb-
stoppet. (Trots att detta i r nast 
intill forbjudet.) 

Otillracklig bemanning okar 
arbetsskadoma. Otillracklig 
bemanning innebar dil ig kvali
tet i arbetet. Otilhacklig be
manning blir i langden olon-
sam. 

Fram for en mer dynamisk syn 
p i bemaiming dar personalen 
ar med och piverkar! 

Om nigra veckor kliver vi in, 
enligt kalendem, in i 2000-ta
lets arbetsplats! 

Susanne HalvardssonSma/c5 

Bilden pa nSsta sida hargjorts avAke Carlsson, 
deltidare pi Klara Smi och tecknare. Ake har undet 
irens lopp medverkat i bl.a. avdelningens tidning. 
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Adressandhng: se nedan'. 

En rattvis betraktelse om att 
arbeta pa kristna helger 
S j u t t o n h u n d r a -
t r e t t i o f y r a a r s l a g . 
Nar Sveriges rikes lag ar 1734 antogs 
av riksdagen hade forarbetet pagatt 
sedan Karl den XI:s regeringstid. I 
fbretalet sags att: "Svea och Goto man 
njutit den naden av Gud, att till denna 
bibehalla, bebo och bygga det land, 
som deras stamfdder i for stone inta-
git, sig tilldgnat och uppodlat". 

Den kristna tron utgor alltsa for lag-
stiftama det rattesnore som i allt ge-
nomsyrar arbetet med lagtextema. 

I missgamingsbalken (numera 
brottsbalken) inleds foljaktligen l:a 
kapitlet med rubriken: "Om forsmd-
delse mot Gud och avfall ifran den 
rena evangeliska Idran" samt para-
graf 1: "Vilken som av uppsat, med 
ord eller skrifter, lastar och smddar 
gud, hans heliga ord och sakrament; 
miste livet". 

Religionen ar alltsa pa riktigt och 
utgor det viktigaste fundamentet i det 
svenska samhallsbygget 

C m s v o r d o m 
o c h s a b b a t s b r o t t 
I det kristna samhallet utgor sabbats-
friden en mycket viktig del utgaende 
fran Mose lag. I det fredje kapitlets 
sjunde paragraf stadgas: 

"Idkar nagon arbete eller hantverk 
pa dessa dagar; bote tio daler for 
sabbatsbrott, utan det sker till egen 
eller annans nodtorft, som uppskov ej 
tala kan." 

Den attonde paragrafen sager: 
"Kramlador, eller andra bodar, sko-

la pa sondagen och hogtidsdagar ej 
oppnas till salu ... bote for sabbats
brott, som sagt or". 

C m h e l g e n s o m 
in fa l l e r p a s o n d a g 
Usla fbrhandlare fran SEKO och 
minst lika usla fbrhandlare fran Pos
ten Sverige AB har pa ett motbjudan-
de satt schabblat bort delar av kyrkoa-
rets stora helger. Dessa individer ar 
mbrkrets representanter som tror sig 
kunna satta sig upp mot grunden for 
vart samhallsbygge! Naturligtvis blir 
inte styggelsen att arbeta pa son- och 
helgdagar, ogjort genom hqjda ob-
tillagg och overtidsersattningar, men 
genom dessa markeras att arbete pa 
helgdagar inte ar nagot man skall ta 
for givet. 

F r a m t i d e n 
Stolligheterna med nuvarande 
tillampning av villkorsavtalet, att 
helgdag som infaller pa sondag rak
nas som vanlig sondag, maste upp-
hora omedelbart. Den nuvarande tolk-
ningen ar inget annat an en ofor-
skamdhet mot personalen inom Riks-

'IT*' 

natets verksamhet och ett oppet visat 
fbrakt mot den grund som svenska 
samhallsbygget vilar pa! 

Guy Baden 

Enligt Postens Villkorsavtal (PVA) § 6 
avses med "helg" "helgdag som infaller ^ 
mandag till och med lordag samt pask-, 
pingst-, midsommar, Jul- samt nyarsaf-
ton". Enligt samma paragraf utgar (kvali-
ficerad) overtid vid tjanstgoring pa 
"helg". Eftersom sondag enligt avtalets 
mening inte kan betraktas som helg, ut
gar ingen overtid utan enbart ob-tillagg 
(vid ordinarie tjanstgoring). Vi har, it
minstone i Stockholm, haft en lokal upp-
gorelse som innebar att sondagar som 
infaller pa helgdagar betraktades pa 
samma satt som ovriga veckodagar som 
infaller pa en helgdag, dvs antingen blev 
man befriad fran tjanstgoring eller ocksa 
utgick overtid. Artjetsgivaren har - i sin 
allmanna gudldshet och bristande re-
spekt infor tredje budet - fr.o.m. i ar sagt 
upp denna overenskommelse. 

/Red 

AdfBSsandring: Pi Postens blankett till: S E K O post, Box 1162,111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


