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7§
Arbetslöshetsersättning lämnas för samman-
lagt längst 60 veckor, som en person utför eller 
deklarerar deltidsarbete inom en ersättnings-
period. Resterande ersättningsdagar i perioden 
får endast användas för veckor då personen inte 
utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete, som understi-
ger personens arbetsutbud per vecka.

Fritidsförsäkring
Du har via ditt medlemskap i IF Metall en fritids-
försäkring.

En förbisedd del av denna försäkring är att den 
även omfattar ersättning om man drabbas av den 
fästingburna sjukdomen borrelia. För mer informa-
tion om försäkringsvillkoren tag kontakt med din 
försäkringsansvarige på  
företaget eller kontakta 
Folksam.

Borrelia kan man 
inte vaccinera sig 
mot. Det kan man 
dock göra mot den 
andra fästingburna 
sjukdomen TBE. 

Tag kontakt med 
din vårdcentral för 
närmare information.
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Kongress

IF Metalls fjärde ordinarie kongress

Våra nio ombud till kongressen har svarat på följande frågor
❶ Din första kongress?    ❷ Vilket avtalsområde tillhör du    ❸ Din viktigaste kongressfråga

Kongressen ska ge en framtidsinriktad bild av vårt förbund och kännetecknas av en 
stark framtidstro och visioner. Genomgående tema ska vara att framtidens industri- 

arbete. Kongressens devis är Kompetens, omställning och anställningstrygghet.

IF Metall Västbo-Östbo har nio ombud till kongress 
den 19-22 maj 2017. Tillsammans med övriga 291 
ombud och förbundsstyrelsen ska våra ombud lägga 
fast förbundets inriktning för den kommande kon-
gressperioden i en rad angelägna frågor.

Förutom motioner och utlåtanden ska kongressen bland 
annat ta ställning till ekonomikommitténs rapport och 
förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer, välja 
förbundsstyrelse och ledamöter till andra uppdrag samt 
utvärdera kongressperiodens verksamhetsår 2011–2013.

Besim
Matoshi

❶ Tredje kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Utvecklingsfrågor

Kim
Petersson

❶ Första kongressen
❷ Svemek
❸ Organisationsfrågor

Sarah
Schults

❶ Första kongressen
❷ Svemek
❸ Ungdomsfrågor

Fredrik
Johansson

❶ Andra kongressen
❷ Industriavtalet
❸ Inkludera fackliga frågor
 i skolans läroplan

Marie
Johansson

❶ Andra kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Vem styr arbetstiden

Tommy 
Ottosson

❶ Första kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Inkludera tandvård
 i högkostnadsskyddet

Hanna
Kjellin

❶ Första kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Utbildning

Michel  
Magnusson

❶ Första kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Kronor & % i avtalen

Ulla
Heikkila

❶ Andra kongressen
❷ Teknikavtalet
❸ Låglönesatsning,
 kronor & % i avtalen
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I fokus

Du besökte vår avdelning 
västbo-östbo nyligen och fick 
bland annat en genomgång 
kring vårt arbetssätt organi-
sationshuset. Hur upplevde du 
det?
– Det var intressant att få en 
djupare inblick i det arbetssätt 
som avdelningen valt att jobba på. 
Vår kongress fastställer ju hand-
lingslinjer för vad vi ska jobba 
med under en kongressperiod. En 
av dessa handlingslinjer är att vi 
ska nå 85 % organisationsgrad. 
Det finns inget facit, mer än att vi 
ska vara synliga och närvarande 
på arbetsplatserna, utan varje 
avdelning måste utgå från sina 
förutsättningar. Besöket hos er be-
kräftar att varje avdelning måste 
ta sig an arbetet med handlings-
linjerna utifrån det sätt som ger 
bäst resultat.

Du följde sedan med ut på av-
delningens uppföljningsarbete 
med organisationshuset för 

klubbarna och besökte några 
arbetsplatser. Upplevde du att 
klubbarna arbetar aktivt med 
den fackliga verksamheten? 
Och märker du någon skillnad 
gentemot andra klubbar du 
besökt i andra avdelningar 
kring struktur, verksamhet 
och fackligt arbete?
– Det jag tyckte var största skill-
naden är att avdelningens arbete 
tillsammans med klubbarna var 
mycket strukturerat och målinrik-
tat. När ett strukturerat arbetssätt 
är på plats för klubben skapas bra 
förutsättningar att bedriva det 
lokala fackliga arbetet tillsammans 
med medlemmarna på arbets-
platsen. Det är väldigt viktigt att 
klubbarna själva får skapa sin 
egen målbild men ändå känna 
stöttningen från avdelningen.

Till sist får vi också gratulera 
till valberedningens förslag 
till IF Metalls kongress 2017 
där du är nominerad till att 

fortsätta arbetet som för-
bundssekreterare.
Varför ska medlemmarna 
engagera sig kring IF Metalls 
kongress 2017 tycker du?
– Tack! Temat för IF Metalls 
fjärde kongress är Framtidens in-
dustriarbete och tar sin utgångs-
punkt i den snabba digitala och 
tekniska utveckling som sker just 
nu, både i samhället och på våra 
arbetsplatser. Industrin står inför 
stora utmaningar vilket kommer 
att påverka såväl IF Metalls med-
lemmar som det fackliga arbetet. 
Vi har en skyldighet att vara med 
och utveckla framtidens industri-
arbete.

Vi har sett ett stort engagemang 
inför kongressen med nästan 450 
inkomna motioner. När kongres-
sen genomförs i Göteborg kan de 
som inte är ombud besöka kon-
gressen som åhörare eller följa 
den på förbundets hemsida och i 
sociala medier.                           ■

Hej Anna! Vem är du?
– Jag är en 49-årig IF Metallare som också är förbundets förbundsse-
kreterare. Innan jag blev ombudsman och sedan förbundssekreterare 
arbetade jag som kranförare inom stålindustrin på OVAKO. När jag inte 
jobbar gillar jag att köra MTB, åka skidor på längden och utför, påta i 
trädgården och läsa för att tanka energi. Anna Jensen Naatikka

Bemanning
Samarbetspartners inom Bemanning
IF Metall Västbo-Östbo har ett pågående projekt 
inom bemanningsbranschen. Projektet går ut 
på att få ett bättre samarbete mellan facket och 
bemanningsföretagen. Vår förhoppning från IF 
Metalls sida är att alla våra bemanningsföretag i 
framtiden kommer att vara en samarbetspartner 
då det skulle betyda att dialogerna mellan oss 

fungerar bra och de anställda det vill säga våra 
medlemmar har en bra arbetssituation.

Kontaktperson:
Ombudsman Zandra Hultin
Tel. 0370 37 18 40
E-post: zandra.hultin@ifmetall.se

Våra samarbetspartners är:
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Jag hade turen att få följa med på Nordic IN´s 
(Industrianställda i Norden) resa till Bryssel 
där de höll ett EU seminarium i början av de-
cember.

Vi var 20 fackliga deltagare från alla nordiska länder 
utom Island.
Tanken var att öka kunskapen om EU, om hur beslut 
fattas och vem som fattar besluten.

Under tre dagar fick vi lyssna till 16 olika föreläs-
ningar i bland annat Europaparlamentet och Europe-
an Trade Union House.

Dagarna var fullspäckade med föreläsningar och 
gruppdiskussioner, allt på engelska. Huvudet var 
minst sagt fullt när dagen var slut.

Det slog mig när jag satt där vilken enorm maskin 
EU är, vad många människor som är inblandade och 
på så många olika plan.

EU består av 28 europeiska länder. Den första bygg-
stenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- 
och stålgemenskapen bildades. Belgien, Frankrike, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland 
skapade en gemensam marknad för kol och stål. 
Produktionen kontrollera-
des av en gemensam och 
överstatlig myndighet. 
Detta utvecklades i och 
med Romfördraget, som 
trädde i kraft 1 januari 
1957 till EEC sedermera 
EU. Fördraget innehåller 
bland annat bestämmel-
ser som rör unionens principer och mål, dess befogen-
heter, dess politik. Sverige gick med i EU 1995 efter 
en folkomröstning

Som EU-medborgare har vi möjlighet att resa bo 
och arbeta var vi vill inom EU länderna, vi har även 
skapat en gemensam valuta (euro). Sverige står dock 
utanför efter folkomröstningen 2003.

Ledamöterna i EU-parlamentet väljs av EU´s 
medborgare (alltså du och jag) och ska företräda våra 
intressen. I europaparlamentet sitter just nu 20st 
ledamöter från Sverige, endast 5 av dessa är socialde-
mokrater. Det behöver vi ändra på i nästa val, för att 
vi ska få ett rödare Europa!

Över 60% av de beslut som fattas i parlamentet 
påverkar faktiskt oss både kommunalt och regionalt!

Föreläsningar
På föreläsningarna diskuterades bland annat Brex-
it och följderna av den. Storbritannien står nu helt 

Studieresa

BRYSSEL

”EU består av 
28 europeiska 

länder”
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utanför EU´s viktiga handelsavtal 
som är avgörande för tusentals 
jobb där. Storbritannien är även 
Sveriges fjärde största export-
marknad och deras utträde kan 
försvåra förutsättningarna för vår 
handel. Det ironiska är att de fles-
ta av arbetarna röstade för att gå 
ur EU, och detta kommer att drab-
ba dem allra hårdast. Det finns ett 
stort missnöje i Storbritannien och 
många anser att de inte längre 
kan påverka sin framtid. Jag tror 
att det finns en stor brist på kun-
skap om vad EU är för något och 
hur man påverkar. Jag tror att det 
är bättre att fortsätta vara med 
och jobba för att påverka besluten 
som fattas istället för att gå ur, vi 
är ju starka tillsammans!

En annan sak som nämndes i 
stort sett i varje föredrag var 
pelaren för sociala rättigheter 
som håller på att arbetas fram 
(en gemensam strategi). Allt från 
arbetsrätt och 
anställningsvill-
kor till utbildning, 
socialförsäkring, 
ökad jämställdhet 
och bostadspo-
litik. Den ska 
helt enkelt säkra 
grundläggande so-
ciala rättigheter. 
Men det finns ett 
motstånd mellan medlemsländer-
na för att skillnaderna är väldigt 
stora, till exempel så har vi ju i 
Sverige den svenska modellen, i 

andra länder har de lagstadgade 
minimilöner.

Vi hann inte se så mycket av Brys-
sel mer än någon kvällspromenad 

förbi Manneken 
Pis och fantastiska 
Grand Place.

Vi fick ta tunnel-
bana och taxi någon 
utav dagarna och 
då fick vi chansen 
att se lite mer av 
Bryssel. Det kän-
des ovant att möta 
tungt beväpnade 

poliser och soldater på gatorna. 
Det jag tyckte såg ut som en lugn 
del av Bryssel var det direkt 
motsatta. Jag blev ”påtvingad” en 

”Tanken var att öka 
kunskapen om EU, 

om hur beslut  
fattas och vem som 

fattar besluten”

Resekamrater.

Gruppdiskussion. På stan. Framtida eventuell arbetsplats.
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polis som följde mig hem till hotel-
let efter en ensam kvällspromenad 
(inget konstigt tyckte jag att ta en 
ensam spatsertur, katastrof enligt 
en butiksinnehavare).

Språket var en annan tuff nöt 
att knäcka då jag endast kan två 
meningar på franska och belgare, 
som antingen pratar flamländska 
eller vallonska beroende på från 
vilken del av Belgien dom kommer 
från, kan ungefär lika många me-
ningar på engelska. Men det löste 
sig det med.

Det var en fantastisk resa och jag 
lärde mig massor. Det starkaste 
var nog faktiskt insikten om hur 
enormt EU faktiskt är, och hur 
viktigt det är att vi är med och 
påverkar där för att RÄTT beslut 
ska fattas!

9 juni 2019 är nästa  
europaparlamentsval!  

Viktigt att vi går och röstar!

               Text och bild: Annika Svensson

Besök i avdelningen
Måndag 27 februari var S-politikern Helene Pettersson och IF Me-
tall Västbo-Östbos facklig/politiske ansvarige Fredrik Johansson 
på studiebesök på 3 M Svenska AB, Peltor i Värnamo. 

Man fick ta del av företagets historia av företagets represen-
tant, Göran Tellner, som i ord och bild beskrev hur Peltor och 3 M 
utvecklats. 

En rundtur i produktionen och samtal med personalen gav 
ytterligare information om företagets produkter och hur dessa 
tillverkas. 

Kuggar ihop.

Brysselvy. Manneken Pis är ett känt landmärke i Bryssel. 
Det är en liten bronsfontänskulptur förestäl-
lande en naken liten pojke som urinerar i fon-
tänens bassäng. Den ritades av Hieronymus 
Duquesnoy och uppfördes 1618 eller 1619.

Bryssels stadshus, uppfört 1402–1455, 
ligger vi Grand-Place, även Grand'Place 
(stora torget) eller Große Markt (stora 
marknadsplatsen), är ett världsberömt 
torg i Belgiens huvudstad Bryssel.
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Torpa utanför Varberg
Adressen är: Stämmet Torpa, Lärkåsvägen 8, Varberg

Stugan innehåller en storstuga med bäddsoffa och TV, två sovrum med 
två bäddar i varje och kök med separat matplats. Sänglinne ingår inte.
Köksutrustning finns för 8 personer samt kyl, frys, mikro och kaffebryg-
gare.
Dusch och toalett finns, men ingen tvättmaskin.
Ute i förrådet finns grill och två cyklar samt en robotklippare. 

Stranden ligger ca 2 km från stugan och en cykelväg finns i anslutning 
till stugområdet.
Nere vid stranden finns kortbanegolf,  
minigolf och flera restauranger.
På campingområdet finns kiosk och  
en del livsmedel.
Avståndet till Varberg är cirka 10 kilometer.

Hitta till Torpa:  
Gå in på www.hitta.se 
Välj karta 
Skriv på nedre raden: 
Lärkåsvägen 8 Varberg

Torpa
Varberg
Som medlem i  
avdelningen har du 
möjlighet att hyra 
avdelningens stuga 
billigt.

Du och din familj kan då 
få chansen att njuta av 
de stora möjligheterna 
till sol, bad och fiske 
och andra fritidsaktivi-
teter.

Miljön är den bästa 
tänkbara för den som 
vill ha en skön semes-
ter.

Bokning eller  
information:
IF Metalls avdelning 40 
Västbo-Östbo 

Tel. 0370-37 18 36 

Vår stuga
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Prislista

Stugpriser för Torpa
Priserna gäller from 2017-01-01 och tills vidare.

 Vecka Pris/vecka Veckoslut (fre-sön) Dygn (mån-fre)
 01-13 1 200 kr 600 kr 300 kr
 14-24 2 500 kr 800 kr 350 kr
 25-32 3 500 kr   –   –
 33-42 2 500 kr 800 kr 350 kr
 43-52 1 200 kr 600 kr 300 kr

 Med reservation för prisändringar.

Bokning av v. 25-32 sker skriftligen till 
IF Metall Västbo-Östbo, Expovägen 6 A, 331 42 Värnamo
eller e-post: postbox.avd40@ifmetall.se   Ämne: Stuga
Uppge namn, medlemsnummer, önskad vecka (två alt. kan lämnas).
Övriga veckor, ring avdelningen.

Anmälan senast 12 april 2017 avseende v. 25-32.

Lottning av veckorna 25-32.  

Lottdragning sker den 20 april.

Bokningsavgift 600 kr (avräknas vid slutbetalning)

Avbeställningsskydd 150 kr (endast vid veckouthyrning)

Frågor och info: 
IF Metall Västbo-Östbo, 0370-37 18 36

Ta en titt på vår hemsida, där finns mer information:
IF Metall Västbo-Östbo  www.ifmetall.se/avd40

Sol Vind Vatten

S
ol Vind Vatten
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För ungefär 150 år sedan började vi arbetare 
organisera oss i, vad vi idag kallar, fackfören-
ingar. Anledningen var att vi insåg att tillsam-
mans hade vi större möjlighet att påverka vår 
arbetssituation och vardag. Ju fler som stod 
tillsammans och stred för samma sak desto 
starkare blev vi.

Tillsammans byggde vi det samhälle vi lever i idag 
med bl.a. 8 h arbetsdag, arbetslös-
hetskassa, statlig barnomsorg och 5 
veckors semester varje år.

Frågorna vi strider om idag är 
andra men de är icke desto mindre 
viktiga.

Har du någon gång ställt frågan 
om vad din medlemsavgift går 
till?
Ett bra sätt att få svar på den frå-
gan, och många andra frågor med 
den, är att delta på en tredagars 
medlemsutbildning, ”Medlem i facket”. Där går man 
kortfattat igenom tex hur facket kom till, vad vi gör 

för nytta idag och även vilka försäkringar vi har i 
vårt medlemsskap. Du får en chans att ställa frågor 
och man diskuterar de ämnen som kommer upp un-
der utbildningens gång. Oavsett om man vill engage-
ra sig som förtroendevald eller inte har man nytta av 
att förstå vad facket gör och varför det är viktigt att 
vi är många.

En avgörande faktor för ett bra fackligt arbete är 
faktiskt kunskap. Studier ger kunskap och insikter 

som man sedan tar med sig tillbaka 
till sin arbetsplats och vardag. Där 
börjar man plötsligt se saker från en 
annan vinkel, med nya ögon. Man kan-
ske rentav ifrågasätter det där sättet 
vi alltid gjort saker på för det kanske 
inte är det bästa sättet längre? Eller 
så har man länge ifrågasatt med inte 
insett vilken möjlighet vi faktiskt har 
att påverka vår vardag på arbetet.

Varför kunskap?
För att vi ska kunna ställa krav och 

förhandla fram bra avtal för våra medlemmar och 
medmänniskor behövs en bra grund. Vi behöver veta 

Studier

Vi facket och studier

”Frågorna vi 
strider om idag 
är andra men 

de är icke desto 
mindre viktiga”

Deltagare i Gislaved  15 februari 2017.
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Facklig introduktion
Målgrupp: 
Nya medlemmar och de som är tveksamma och ännu inte 
blivit medlemmar.
Förkunskaper: Inga.
Innehåll: 
Information om vad det innebär att vara medlem i en fack-
lig organisation. Introduktionen handlar
om arbetsplatsen och tar upp följande saker på en grund-
läggande nivå:
Kollektivavtalet som begrepp och idé. Parterna på arbets-
platsen och verktygen facket har för att påverka. Några la-
gar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplat-
sen. Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv.
Ekonomi: 
Du får ersättning från din avdelningen.
Du kontaktar avdelningen för vidare information och 
anmälan
Kursens längd är 8 timmar (heldag) Närmast 1 juni och 7 
september 2017.

vad vi bör, kan och ska kräva på vår arbetsplats och 
hur vi ska göra för att nå våra mål.

Arbetsgivarna ser till att ta reda på vilka skyldig-
heter deras anställda har och tvekar inte att utnyttja 
denna kunskap. Vilka är vi att säga emot om vi inte 
vet vad vi kan kräva tillbaka?

Det är inte alla som vill vara den som går längst 
fram, som driver förhandlingar, bråkar om arbetsti-
der eller löner eller står upp för den som blivit orätt-
vist behandlad. Men de som vill vara förtroendevalda 
behöver stöd och uppbackning av sina arbetskamra-
ter. De behöver utbildning som ger dem tryggheten 
och självförtroendet att kämpa vidare så att den 
fackliga rörelsen blir den som sätter fram foten och 
ställer krav när det behövs.

Vi får aldrig stagnera eller acceptera. Vi måste 
vilja utvecklas och förbättras både som individer, 
fackliga representanter men även som delar av en 
arbetsplats. Det är fortfarande så att vi är starkare 
tillsammans!

                              Text och bild: Hanna Alexandersson Kjellin

Studier

Grupparbete.

”Det är fortfarande  
så att vi är starkare  

tillsammans!”

”Kunskap väger tungt
men är lätt att bära”

Medlem i facket (medlemsutbildning)
Målgrupp: Alla medlemmar
Mål och syfte: 
Medlem i facket ger dig de första grundläggande kun-
skaperna om den fackliga organisationen på arbetsplat-
sen samt om din och vår roll på arbetsmarknaden och i 
samhället. Du får också en större förståelse för samband, 
värderingar och målsättningar samt orsaker till villkoren 
på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden
Ekonomi: 
Du får ersättning från din avdelningen.
Du kontaktar avdelningen för vidare information och anmälan.
Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar.  
Närmast start 26 sep 2017. Anmälan senast 21/8.

Agera
Målgrupp: 
Förtroendevalda på klubbnivå, men också avdelningsombud 
och ensamskyddsombud ska kunna erbjudas utbildningen.
Innehåll: 
Rollen som förtroendevald, den svenska modellen och 
kollektivavtalen.
Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kun-
skaper om:
IF Metalls organisation. Arbetarrörelsens värderingar. 
Arbetsrätten och kollektivavtal. Agerande arbetssätt. 
Samhällets trygghetssystem.
Utbildningstid: 
80 timmar (3+4+3 dagar med ca 3-4 veckor mellan varje 
kurstillfälle).
Ersättning: 
Målgruppen söker ledighet enligt FML § 6 och § 7 för Steg 
1 (Vald på jobbet 24 timmar) och steg 3 (24 timmar). När 
det gäller steg 2 (32 timmar) söks ledig enligt FML § 6 och 
IF Metall står för förlorad förtjänst.
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Torsdag 2/3 var det dags för en ny introduk-
tionskurs för nya medlemmar i IF Metall. 
Anställda på företag runt om i våra bygder som 
ville veta mer om facket, rättigheter och vad 
medlemskapet innebär.

Kim Pettersson höll i dagen med hjälp av Susanne 
Andersson . Fackets historia gicks igenom och vi pra-
tade om vikten av att facket finns för att vi arbetare 
ska ha fortsatt rättvisa villkor och hur våra avtal 
lägger grunden för detta. Vi pratade om jämställdhet 
och hur vi än idag kämpar för rättvisa löner för lika 
jobb. Ombudsmannen Nicklas Gustavsson informera-
de hur ombudsmännen arbetar och pratade även om 
de försäkringar som facket förhandlat fram. Hur man 
dagligen hjälper medlemmar som råkat skada sig och 
hittar ersättningar som dessa kan ha rätt till.

Ordförande Besim Matoshi kom och presenterade 
sig och berättade bland annat om hur avtalsförhand-
lingarna pågår och förklarade för kursdeltagarna hur 

”Industrins Märke” fungerar. Hur viktig den svenska 
exportindustrin är och varför det är IF Metall och 
facken inom industrin som ska vara de som sätter 
riktlinjerna.

                                               Text och bild: Susanne Andersson

Revisionsutbildning
1 februari träffades revisorer från 
avdelningarna i Småland på en 
revisionsutbildning i Jönköping. 
Dagen var givande med myck-
et information och för fortsatt 
utveckling av revisionsarbetet i 
avdelningarna.

Vår avdelnings representanter 
var Stefan Calström-Olandersson, 
Gunilla Westerholm och Susanne 
Andersson.

Kurser

Introdag 2 mars för nya medlemmar

Bessim och deltagare.

Revisorer.

Omdöme.
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Onsdagen den 22 februari hade vi huvud-
skyddsombudskonferens på avdelningen. Då 
träffar vi alla HSO en eftermiddag och diskute-
rar aktuella frågor. Tyvärr har uppslutningen 
varit ganska dålig, något vi vill ändra till nästa 
gång. Vi är 54 huvudskyddsombud i avdelning 
40, 12 st kom på konferensen.

Vårt RSO Luan Rizani diskuterade vibrationsskador. 
Vibrationer utsätts vi nästan alla för på olika sätt på 
våra företag. Det kan vara handhållna vibrerande 
maskiner, vid slipning men även när man tex sitter 

i trucken och kör över ett 
golv som inte är helt. Luan 
berättade om gränsvärden 
för vibrationer och hur man 
mäter dessa. Det beräknas 
att över 35 000 arbetare 
får utstå vibrationer i sitt 
arbete som mäter över 
gränsvärdet för vad som är 
lagligt idag.

Arbetsmiljöansvarig Pauli Bark diskuterade sedan om 
våra mål i livet och vad vi gör för att komma dit. Hur 
kan vårt tänkande påverka hur vi mår? Hur mycket 
gör vi medvetet och undermedvetet? Vad behöver vi 
ändra på för att komma dit vi vill? Stressen och den 
psykiska ohälsan i samhället bara ökar, tillslut blir 
det som en ond cirkel som är svår att ta sig ur.

Vi hann bara nudda vid detta ämne, något vi kom-
mer att få höra mer om på vår nästa skyddsombuds-
konferens i april.

Vi gick även igenom verksamhetsplanen, vad vi på 
avdelningen ska arbeta 
med under 2017 inom ar-
betsmiljö.

Alla skyddsombud kan 
redan nu göra plats i alma-
nackan den 26 april då vi 
har skyddsombudskonfe-
rens i Smålandsstenar.

Text och bild: Annika Svensson

Konferens för skyddsombud
Skyddsombudskonferensen i vår kommer att hållas i Smålands-
stenar Torghus den 26/4 mellan 08:00-16:00.

Medverkande föreläsare är Paula Thunberg Bertolone på 
förmiddagen och Anders ”Järnmannen” Olsson, känd paraolym-
pier i simning och föreläsare, på eftermiddagen. Paula kommer 
att köra ”Verktygslådan” med inriktning arbetsmiljö och Anders 
kommer att hålla sin mycket uppskattade föreläsning ”Det finns 

ingen gräns”.
För mera information och anmälan se separat kallelse till före-

tagens skyddsombud.

Konferens

Huvudskyddsombudskonferens 170222

Anders Olsson

Luan Rizani Pauli Bark
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Den 3 september bjöd ungdoms-
kommittén in våra medlemmar 
upp till 30 år till en 
dag i det fria. Paint-
ball turnering stod 
på dagens agenda, 
där vi speglade hur 
starka vi är tillsam-
mans. 

Först fick de tes-
ta att gå en och en 
mot hela ungdoms-
kommittén, då kom 
de inte så långt. 

Sedan fick de 
köra i lag mot ungdomskommittén 
och kampen blev jämn om vilket 
lag som skulle vinna, Kommittén 
eller våra medlemmar, tillslut stod 
medlemmarna som segrare.

Det blev en dag med mycket 
skratt och bra diskussioner med 
fackliga frågor i fokus.

Dagen avslutades med korv-
grillning och summering av dagen. 

Vi fick en genomgång av avtals-
rörelsen och vad som händer ute 

på våra medlem-
mars företag. En 
eftermiddag som 
uppskattades av 
medlemmarna, 
där de sa sig se 
framemot nästa 
gång vi bjuder in 
till en aktivitets-
dag.

Vi i ungdoms-
kommittén hoppas 
att ryktet och in-

tresset för våra aktiviteter sprider 
sig så att uppslutningen blir ännu 
bättre.

Håll utkik efter våra aktiviteter 
och informationsdagar. Är ni in-
tresserad av att veta mer om vår 
verksamhet kontakta oss gärna på: 
ungdomsansvarig40@gmail.com

                  Text och bild: Tina Andersson

Ungdomskommittén i siktet

Träffpunkt

”Det blev en dag 
med mycket skratt 
och bra diskussio-
ner med fackliga 
frågor i fokus”

Hur får man upp intresset för det fackliga frågorna? 

Hur kan man göra den fackliga informationen roligare?

Ingen ser mig

I sikte

Träffsäkra deltagare
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Ekorre (Sciurus vulgaris)

De lyckliga vinnarna i förra numrets tävling var:

1:a pris Sandy Sjöberg, Gislaved

2:a pris Peter Aronsson, Värnamo

3:e pris Verica Zijan, Anderstorp

Rätt svar: Fem stycken isblommor.

Lycka till med trisslotterna.

Den här gången gäller det att räkna ekorrar.

Räkna inte med ekorren på  
bilden i denna ruta.

Skicka ditt svar på vykort till:
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A, 331 42 Värnamo

Eller med e-post till: postbox.avd40@ifmetall.se
Ämne: Tävling. 

Ange namn och adress i båda alternativen.

Ditt svar vill vi ha senast den 30 april 2017.

Tävling

Tävling

En trädlevande gnagare med yvig svans som 
förekommer i i hela Europa och norra Asien

Ekorren är rödbrun på ovansidan men blir 
vintertid gråare (i vissa nordliga områden helt 
grå, varvid pälsen kallas gråverk). Undersidan 
är gräddvit Kroppslängden uppgår till 24–30 
cm förutom svansen som är 17–20 cm. Vikten 
är mellan 200 och 450 gram. Hanen och honan 
är lika stora.

Ekorren lever främst i barrskog men finns 
även i lövskog.[3] Den trivs i städernas parker 
och trädgårdar. Ekorren är vanligen aktiv 
på morgonen och sent på kvällen. Vid dåligt 
väder kan ekorren stanna i boet i flera dagar i 
sträck.I blandad skogs- och jordbrukslandskap 
rör sig honorna cirka 4 hektar och hanarna 
cirka 10 hektar. 60–80 procent av den vakna 
tiden går åt till att äta och samla mat. Över-
bliven mat sparas i gömmor, nedgrävda eller 
i hål i träd, som den kan äta när det blir brist 
på mat. Ekorren kommer inte alltid ihåg var 
den gömt maten och får därför leta efter den 
igen när det behövs. Många gömmen återfinns 
aldrig. Ekorrar har inga revir utan flera ekor-
rar kan leta mat inom samma område.
                                                 Källa: Wikipedia

Tittut är inte med i tävling.



Avsändare
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A
331 42 Värnamo

SVERIGE

PORTO BETALT
B

Posttidning B

o Antal vuxna ....................

o Antal barn över 110 cm och under 18 år ....................

o Antal barn under 110 cm ....................

o Antal åkpass ....................

Påstigningsort

o Forsheda o Skillingaryd o Vaggeryd 

o Anderstorp o Värnamo o Hillerstorp 

o Gnosjö o Gislaved o Hyltebruk 

o Smålandsstenar

OBS! Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish. OBS! Vaggeryd bara Swish!

Lisebergsresa 9 september 2017
OBS! Biljetterna gäller 

endast lördagen
den 9 september 2017.

Följ med till Göteborg! De som vill kan besöka 
Liseberg, men det finns stora möjligheter att göra 
annat, ex shoppa, äta god mat eller bara strosa 
omkring och njuta av hösten.

Avdelningen ordnar en subventionerad bussresa 
för medlemmar med make/maka, sambo och hem-
mavarande barn. Vi har 1 200 biljetter och det är 
först till kvarn som gäller.

När: 9 september 2017.

Avresa: Bussar avgår från Järnvägsstationen  
 i Värnamo 08.30.

Påstigning: Det kommer att finnas påstignings- 
 orter utmed vägen. Fyll i på talongen  
 var ni vill stiga på, så får ni infor- 
 mation om tider och påstignings- 
 platser när ni köper biljetterna.

Fika: Ta med egen matsäck. Vi beräknar  
 vara framme vid Liseberg ca  
 klockan 11.00.

Hemresa: Vi åker från Lisebergs parkering  
 klockan 20.30.

Kostnad: I priset ingår bussresa och inträde  
 till Liseberg.
 Vuxen 150 kr
 Barn 50 kr (barn under 110 cm, gratis)

Åkpass: I samband med att du anmäler dig  
 till bussresan kan du genom avdel- 
 ningen köpa åkpass till det reduce- 
 rade priset 200 kr.

Försäljningen startar tisdagen den  
13 juni 2017.

Första dagen har vi försäljning på tre orter. 
Avdelningsexpeditionen Värnamo (Expovägen 
6 A entréplan), Carlsson Matsal Weland Indu-
stricentrum och Vaggeryds Folkets Hus mellan 
15.30-18.00.

Från onsdagen den 14 juni säljer vi ev. resterande 
biljetter på avdelningsexpeditionen under norma-
la öppettider (08.00-12.30 samt 13.30-16.30) tills 
dom tar slut dock senast 7 juli.

Det bästa är om du fyller i blanketten nedan och 
tar den med dig.

Styrelsen för IF Metall Västbo-Östbo hoppas 
på en trivsam familjedag i Göteborg.

Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish!

OBS! Vaggeryd bara Swish!

Anmälan avser:
(Medlemmens namn och personnummer)

…………..………..…………..………..…..........………..………..………

…..………..…………..………..…………...........……………..………...

✁


