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– Förbjud fattigdom, då 
kommer vi åt problemet 14
Fattigdom och diskriminering och två stora 
bidragande orsaker till att människor från fat-
tiga länder i Europa lämnar sina hem i hopp 
om att få det bättre. Många försöker försörja 
sig i gatumiljön. – Kvinnor och män som kom-
mer till Sverige drömmer om att hitta ett jobb, 
tjäna lite pengar för att sedan kunna återvän-
da hem och kanske få råd att bygga ett hus till 
sin familj, säger Claes Haglund projektledare 
för Crossroads, ett projekt inom ramen för 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions. 

[ KORTNyTT ] 

Göteborg

ÅTERKommANDE
ledare 3
Krönika: mariya Voyvodovad 6
skyddsombud 8–9
grilla med markku 25
Fritid 26, 28
Huvudbry och en tävling 27

Sommarläger med  
Unga Örnar 21
I år finns det två underbart sköna och 
roliga läger att åka på. Det ena ger 
salta bad på västkusten, det andra 
ger bräckt vatten på ostkusten. De två 
lägren pågår 27/6–4/7 och 2–8/8.

– Byt okunskap mot  
insikter på West Pride! 6
– Det har hänt mycket bra för att för-
bättra situationen för hbtq-personers 
rättigheter. Men kampen är långt ifrån 
över och den får heller inte stanna vid 
Sveriges gränser, skriver Mariya  
Voyvodova (S), kommunalråd med  
ansvar för kultur, mänskliga rättig-
heter och ungdomsfrågor.
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Hammar-
kullekarnevalen 
firar 40 år
Den 29-31 maj bär Hammarkullens 
stolthet av. Färglada karnevalsdräkter 
och eldig dans kommer att ringla fram i 
stadsdelen. 

Den första karnevalen startade 1974 av 
ungdomar och vuxna på Hammarkullens 
fritidsgård. Det är en mångkulturell folk-
fest där stadsdelens många olika nationali-
teter avspeglas. Men karnevalen har blivit 
så mycket mer än de boendes angelägenhet. 
Idag så festar hela Göteborg loss där när 
den sker.

Leif Andersson (ombudsman på LO 
Göteborg) förklarar varför LO-förbunden 
gör sin medverkan där, samt på andra 
folkfester.

– Både vår medverkan på Hammarkulle-
karnevalen och West Pride grundar sig i 
vår övertygelse om alla människors lika 
värde och vikten av mångfald.

Så boka in ett besök med dans, musik 
och mat från hela världen.  
Läs mer på www.karneval.se

Annelie Nilsson

RÄTTELSE
I magasinet 1/2015 
angav vi felaktigt 
att monika sten-
berg, Kalea lifts, är 
avdelningsombud. 
monika är skydds-
ombud och inget 
annat. 

25
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Bättre a-kasseersättning
– ett välkommet besked  

Mikael Sällström
Ordförande, IF Metall Göteborg

3

Äntligen är våren här. Dagarna blir 
längre och vi hoppas på en lång och 
skön sommar. Lika hoppingivande 
är att den S-ledda regeringen infriar 
vallöftet om en ökning av a-kasse-
ersättningen. Givetvis är det vikti-
gaste med den åtgärden att de som 
idag är arbetslösa får mer pengar 
att leva på, samt att vi tar ett rejält 
kliv mot målet att ersättningen skall 
vara 80 procent av lönen för det stora 
flertalet. Men det finns fler argument 
för en höjning. 

En bra a-kassa är förutsättningen för 
att vi snabbt skall klara av omställ-
ningar och strukturomvandlingar 
utan att det skapar ekonomisk och 
social oro. Det är även tryggare och 
mindre dramatiskt för människor 
att byta jobb och skola om sig om 
man slipper riskera att få hela sin 
privatekonomi sönderslagen. Nu är 
det ju inte så att en höjd a- kassa 
löser alla problem, den är en del 
som skall hjälpa oss över en tillfällig 
arbetslöshet, fortfarande så är det 
kampen mot arbetslöshet och socialt 
utanförskap som måste vara vår 
första prioritet.

Ett säkert vårtecken är ju arbetarnas 
dag, den 1 maj, med tillhörande ma-
nifestationer. Åtskilliga tog tillfället i 
akt och gick med i vårt tåg i Göteborg 
från Järntorget till Götaplatsen. Där 
fick vi i år höra vår utrikesminister 
Margot Wallström tala. 

I år var det många som demon-
strerade för att visa att vi står för 
ett samhälle som skall bygga på  
solidaritet och rättvisa och alla 
människors lika värde. IF Metall gick 
i år under parollen Ny industrialise-
ring; Jobb, tillväxt, Solidaritet.

InLEDaRE: MIkaEL SÄLLSTRÖM

[ KORTNyTT & lEDARE ] 

Kampen mot arbetslöshet 
och socialt utanförskap måste 
fortsätta och ha högsta prioritet

Har du fått 
årets löne-
höjning?
Finns det kollektivavtal på din arbets-
plats är du garanterad löneökning 
varje år.

Lönerevision sker vid olika tillfällen 
under året, vanligast 1 april, 1 maj eller 
1 juni.

Finns det inte klubb eller förhandlan-
de avdelningsombud på din arbetsplats 
kan du kontakta IF Metalls avdelning på 
telefon 031-774 32 20.

När lönerevisionen är genomförd 
och du har blivit meddelad din nya lön 
är det viktigt att även ändra den hos 
Försäkringskassan om du till exempel är 
föräldraledig.

Semestertips
Du glömmer väl inte att ta med ditt IF 
Metallkort när du bokar semesterresa? 
Visar du upp det kan du få rabatt på 
bland annat resor från Apollo, båtturer 
på Stena Line eller sköna hotellnätter 
hos  Nordic Choice Hotels. 

Gå in på www.ifmetall.se och läs mer 
om vilka erbjudanden som gäller var 
under fliken medlem/if metallkortet. 
Det är medlemsvärde! 

IF Metall Göteborg

önskar alla 
medlemmar 

en skön sommar!
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RappoRT FRån RIkSDagEn

En budget för fler jobb, 
bättre skola och en
välfärd värd namnet
Inte minst viktig är höjningen av A-kassan 
som sker i höst som vi fackligt drivit på i 
över 10 år.
 
Bostadsbristen är ett av de största pro-
blemen för jobb och tillväxt i Sverige. Vi har 
under en längre tid levt med ett kroniskt 
för lågt bostadsbyggande. Högerregeringen 
misslyckades kapitalt med bostadspolitiken 
åren 2006-2014. Särskilt stor är bristen på 

hyresrätter
 
Vi vill införa ett investe-
ringsstöd till byggande av 
hyresrätter i kommuner 
med bostadsbrist. Vi 
kommer att ställa krav på 
att bostäder som får stöd 
har rimliga hyror

 
Från 2016 sker en budgetförstärkningen 
om 6 miljarder kronor till att investera i 
bostäder. En mycket viktig satsning för fler 
bostäder och upprustning av befintligt be-
stånd. Satsningen gäller redan från den 26 
mars 2015 så ny produktionen inte stannar 
av i väntan på stödet.
 
Stolt Socialdemokrat!

mattias Jonsson
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Medlem i IF Metall Göteborg

Sveriges första fackförbund hade 
bildats 1886 av grafikerna. Det var 
en illegal handling och de fackliga 
företrädarna fick utstå mycket från 
maktens sida. Inte förrän 1906 eröv-
rade vi föreningsrätten som gjorde det 
lagligt att bilda och tillhöra en facklig 
organisation. 

Grafikerna var mycket modiga som stod 
upp och tog strid, vilket banade väg för 
dagens fackföreningsrörelse. Det fackliga 
arbetet gav dock inte mycket lön för mö-
dan. Trots att vi protesterade, strejkade, 
demonstrerade och agiterade för bättre 
villkor skedde inga större genombrott. 
Ingen lyssnade på oss, för ingen behövde 
lyssna till oss. 

De som stred för sina kamraters rätt 
fick sparken och ersattes med fogligare 
arbetare. Då satte man sitt hopp till 
facklig-politisk samverkan med Socialde-
mokraterna. När vi dessutom bildade LO 
1898 blev det tydligt att det var dags för 
förändring. 

Maktens män satt dock inte stilla 
och tittade på. Man bildade Svenska 
arbetsgivareföreningen 1902 som ett 
svar på politiska och fackliga ambitioner 
från en obildad, fattig arbetarklass. Den 
röda vågen skulle stoppas till varje pris 
då man nu inte bara krävde rättigheter 
på jobbet, utan också allmän och lika 
rösträtt.

Man var livrädd för vad fattiga, 
hungriga och förbannade arbetare skulle 

kunna ta sig för om de fick ta del av 
makten. Arbetarrörelsen skulle stoppas 
till varje pris. 

Exempel på hur man mötte folkets 
krav på rättvisa är hur man slog ned 
rösträttsdemonstrationerna 1902, vräk-
ningarna i Mackmyra 1906, storstrejken 
1909 och svartlistningarna 1910 som 
direkt oskadliggjorde fackföreningsrö-
relsen. 

Makten använde våld för att försvara 
sin ekonomiska, politiska och sociala 
intressen. Inhyrda råskinn, polis och 
militär sattes in för att slå ned folkliga 
protester. Men ett enat folk kan inte slås 
ned. Det fick också den svenska regimen 
erfara. 

Bit för bit lyckades arbetarna bryta 
ned motståndet hos maktens män och 
första världskrigets inferno kom att 
hjälpa oss på traven. Det inferno som 
slog sönder Europa skrämde det svenska 
kungahuset och maktens män. Men yt-
terst blev det den ryska revolutionen som 
avgjorde saken. Om inte folket fick röst-
rätt, frihet och rättvisa skulle de ta den 
med våld. Så skedde tvärs över Östersjön 
och man ville undslippa samma öde som 
Tsarfamiljen och hans regim. Efter långa 
politiska förhandlingar och flera vändor 
till riksdagen fattades beslut om allmän 
och lika rösträtt för kvinnor och män. 
1921 genomfördes de första fria valen i 
Sveriges historia. Nu skulle folkhemmet 
byggas!

Krister Kronlid

grafikerna banade vägen

[ FACKETS HISTORIA – DEl 2 ] 

Fackets historia i fyra delar
I fyra delar kommer författaren Krister Kronlid att ge 
Magasinets läsare en historisk bild om varifrån vi kommer 
eller varför vi byggde landet just så som vi gjorde det. 
Krister är LO-medlem, och medlem i Socialdemokrater-
na. De kommande delarna i hans historiska berättelse:
3. Demokratins införande i 1921.
4. Andra världskrigets utbrott 1939.
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Vass debatt om frihandel och jobb
Seminarieserien ”nya tider – nya 
jobb” – arrangerad av olle Ludvigsson, 
IF Metall, Lo göteborg och Tankeverk-
samheten – körde den 16 mars igång 
igen. Inför ca 325 deltagare på Radis-
son i göteborg drabbade en slagkraftig 
panel samman kring för- och nackde-
larna med ökad frihandel.

I fokus stod det frihandelsavtal som EU 
nu förhandlar med USA. Syftet är att 
främja handeln genom att sänka tullar 
och ta bort handelshinder som beror på 
skillnader i regler/standarder. Huvudfrå-
gan för seminariet var hur avtalet skulle 
påverka jobben.

Cecilia Malmström, ansvarig EU-
kommissionär, betonade möjligheterna. 
Ett avtal skulle stärka tillväxt och 
jobbskapande på båda sidor Atlanten. 

Hon noterade att det är svårt att göra 
jobbprognoser, men att de som gjorts i 
huvudsak pekat åt plus-hållet.

Fordonsindusgtrin gynnas
Håkan Samuelsson, VD för Volvo PV, 
betonade att fordonsindustrin skulle 
tjäna stort på den del i förhandlingarna 
som går ut på koordinera standarder. 
Om Volvo slapp anpassa bilarna till både 
europeiska och amerikanska säkerhets-
standarder skulle de frigjorda resurserna 
kunna satsas på annat.

Anders Ferbe, förbundsordförande 
för IF Metall, konstaterade att Sverige 
är extremt exportberoende och att ett 
avtal vore viktigt för att på sikt säkra 
de svenska jobben. Han underströk att 
avtalet även måste respektera demokrati 
och fackliga rättigheter.

Anne L Ludvigson, VD för textil-före-
taget Ludvig Svensson, bedömde att ett 
avtal särskilt skulle gynna småföretag 
– som har begränsade möjligheter att an-
lita expertis eller etablera sig utomlands. 
Lägre tullar och mindre krångel skulle 
gynna västsvensk textilindustri.

ohly skeptisk
Lars Ohly, tidigare V-ledare, ifrågasatte 
de positiva tongångarna. Han lyfte fram 
risker för att EU-regler kring t ex ke-
mikalier skulle kunna försvagas och att 
en investeringsklausul i avtalet skulle 
kunna urholka demokratin. Avtalet 
skulle på marginalen kunna ge fler jobb, 
men skulle ha en tung minussida.

Det blev en vass diskussion som vi-
sade på både samsyn och skiljelinjer. 

David Ljung

[ NyTT HANDElSAVTAl ] 

Vid seminariet ”Nya tider – nya jobb”, deltog bland andra IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe

Samba - av regissörerna till  
”En oväntad vänskap”
Den papperslöse senegalske immi-
granten Samba har i tio års tid arbetat 
i Frankrike med drömmen om att en 
dag bli kock. En dag blir han haffad. 
Den kvinnliga handläggaren som får 
hans ärende är ny på jobbet och ännu 
ej hårdhudad. Hon tar sig an fallet 
med stor känsla och kanske litet för 
personligt. Kanske är hon hans chans 
att få stanna i Frankrike på fler sätt än 
hennes goda hjärta? 

 Det här är en film som med humor 
och värme låter oss sympatisera med 
de där personerna vi oftast bara pas-
serar på gatan utan att lägga märke 
till. Den gör oss också uppmärksam på 
vardagsrasismen. Premiär 1:a maj.

nedkopplad: en familj, 
ett experiment, ett liv utan 
teknik – Susan Maushart
Tänk dig att du ska leva utan internet 
och mobil i ett halvår. Det är precis 
vad denna familj bestående av mamma 

(författarinnan) och tre tonårsbarn ska 
göra. Tortyr kallar kidsen det. Men 
utvecklingen är spännande. Istället för 
att sitta hemma och messa varandra, 
så börjar de plötsligt att umgås. 

 Denna oroväckande 
utveckling som många av 
oss upplever, att tekniken 
tar över våra liv, skildras här 
med stor värme, humor och 
ironi. Den digitala avgift-
ningen är tankeväckande. 
kom terrorn till hennes eget 
land. En av oss är den första 
bok hon skriver om Norge.

Foto: Karl-H
enrik Rosberg
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[ KRÖNIKÖR MARIyA VOyVODOVA ] 

›› Varje människa är unik och människovärdet är lika…
…alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. ‹‹

För två år sedan under West Pride, den 
västsvenska Pride-festivalen, fick jag en 
kommentar av en nyfiken besökare som 
gick förbi Socialdemokraternas och LO:s 
tält. Hen menade att West Pride redan 
är överflödig. Utvecklingen har varit 
positiv och folk har blivit mer toleranta. 
Jag kan hålla med om att det har hänt 
mycket bra för att förbättra situationen 
för hbtq-personers rättigheter i Göteborg 
och Sverige. Men kampen är långt ifrån 
över och den får heller inte stanna vid 
Sveriges gränser. Vi får aldrig accep-
tera diskriminering på grund av sexuell 
läggning, könsuttryck eller något annat 
som gör oss människor unika – varken i 
arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt, 
varken här eller någonstans i världen. 

Som socialdemokrat är det en självklar-
het att stå upp mot förtryck oberoende 
av varifrån det kommer och mot vem det 
riktas. Därför är arbetet mot diskrimine-
ring av HBTQ-personer och deltagande 
i West Pride en viktig fråga, inte bara 
för HBT-sossar utan för hela arbetarrö-
relsen. Socialdemokraterna har tillsam-
mans med de övriga rödgröna partier 
under flera år jobbat för att belysa och 

Har du också en åSIkT?
Tycker du till om saker som sker i din 
omgivning? Vill du ha din åsikt pu-
blicerad i medlemstidningen eller på 
hemsidan www.ifmetall.se/goteborg.
Vill du kommentera åsikten i detta 
nummer?

Maila din åsikt till goteborg@ifmetall.
se eller posta till IF Metall Göteborg 
(adress sid. 2). Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att korta materialet och 
publicera i mån av plats.

synliggöra hbtq-personers situation i Gö-
teborg samt förbättra deras livsvillkor. 
Det ska vi vara stolta över. 

Men än återstår det en hel del arbete för 
att bryta diskriminering och synliggöra 
normer som delar upp människor i ”vi 
och dom”. Arbetarrörelsens grundinställ-
ning bygger på de demokratiska prin-
ciperna. ”Varje människa är unik, och 
människovärdet är lika. Alla människor 
har en etnisk bakgrund, en könsidentitet 
och en sexuell läggning – ingen mindre 
värd än en annan. Alla människor har 
rätt att bli behandlade med respekt. 
Ingen människa har rätt att döma eller 
trampa på en annan för vem han, hon 
eller hen är.” Detta står i inledningen i 
socialdemokraternas HBT-program. 

Du kan också göra en insats. På West 
Pride kan du berika dig, byta okunskap 
mot insikter och knyta nya kontakter.  
Vi ses under regnbågsfanorna! 

Kampen för hbtq-personers 
rättigheter är långt ifrån över 
och den får heller inte stanna 
vid sveriges gränser. 

Mariya Voyvodova (S)
Kommunalråd med ansvar 
för kultur, mänskliga rättigheter 
och ungdomsfrågor.
Ordförande i Göteborgs HBTQ-råd.

Fo
to

: 
Je

ns
 O

hl
ss

on



7  medlemsmagasin 2/2015 för IF Metall GöteborG   |

Så räknar du ut semesterlönen

Så räknar du ut semesterdagarna

Lägsta semesterlön – balkongtillägget

=

=

=

=

=

=

x

x

x

x

x

+

+

xMånadslön

26 250

Rörliga tillägg

23 500

Antal betalda semesterdagar

Antalet anställningsdagar1

25

13 procent

0,13

25

365

365

12,32           

180 25

0,8 procent

0,008

fast tillägg per dag

210 kronor

rörligt tillägg per dag

122 kronor

Betalda semesterdagar

Semestertillägg

332 kronor

Exempel:
Månadslönen för Anna är 26 250 kronor. 
Hon arbetar på ett företag som går under Teknikavtalet IF Metall.

Rörliga tillägg. Under förra året fick hon 
totalt 23 500 kronor i ersättning för obekväm
arbetstid, övertidsersättning, bonus och resetillägg.

Utöver sin månadslön har Anna 332 kronor i semestertillägg per dag.

som avrundas till 13 betalda semesterdagar.

Kronor per dag

Illustratör: Johanna Wallin

Exempel

Lisa har rätt till 13 betalda semesterdagar
plus ytterligare 12 obetalda.

1 Under tiden den 1 april–mars
2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.

Lisa började sin anställning som reparatör den 3 oktober 2014.
Hur många betalda semesterdagar hon har rätt till räknar du ut på följande vis:

Lägsta semesterlön är en garanti 
för lågt avlönade medlemmar att 
få ut en extra slant till semestern. 
Många medlemmar tvingas av 
ekonomiska skäl att tillbringa 
semestern hemma, på balkongen, 
därav uttrycket balkongtillägg.

Teknikavtalet IF Metall
Motorbranschavtalet

Allokemisk Industri
Kemiska fabriker

Samhall 1 216 
1 342
1 333
1 299
1 299

Giltigt från
1/4
1/5
1/4
1/4
Hela perioden 
 

Viktigt att notera:
Lägsta semesterlön 2015 
inom Teknikavtalet IF Metall 
är 1 299 kronor per dag 
inklusive ordinarie lön.

Arbetar du inom Teknik- 
avtalet IF Metall och har en 
månadslön som understiger 
24 055 kronor inklusive    
rörliga tillägg berörs du av 
det så kallade 
“balkongtillägget”.

OBS! Räkneexemplet 
nedan gäller för dig som 
arbetar inom Teknikavtalet 
IF Metall. I medlems-
portalen, som du når via 
ifmetall.se, finns fler tips 
kring beräkningen av 
semesterlön alternativt 
semesterersättning inom 
några av de större avtals- 
områdena.

Semester 2015
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[ PORTRäTT AV TRE FACKlIGA FÖRETRäDARE ] 

– Min fackliga bana började 2004/2005 
när jag blev tillfrågad om jag ville vara 
kontaktombud. Då tänkte jag varför 
inte. Detta har lett fram till att jag nu-
mera är lokalt huvudskyddsombud. 

– Det känns som en stor 
utmaning att få möjlighet att 
verka som huvudskyddsom-
bud i den mest utmanande 
tiden som monteringsfa-
briken haft. Nya XC90 har 
börjat byggas. Den är både 
bredare och högre vilket gör 
att den är ergonomiskt svå-
rare att bygga. Nya modeller 
står på kö för att byggas. Det 
kommer att bli en minst sagt 
utmanande tid framöver. 

Det kommer att bli en inten-
siv period som jag tillsam-

mans med respektive avdelningars 
skyddsombud ser fram emot att få jobba 
med. Vi har en viktig uppgift i att stärka 
upp arbetsmiljön i fabriken.

En viktig punkt för mig att driva är 
att få fler tjejer att bli skyddsombud. I 
dagsläget är det inte många i monte-
ringsfabriken. Det gäller att berätta vad 
det innebär att vara skyddsombud. Att 
utbildning ges allt eftersom. Sedan har 
vi möten där vi går igenom diverse saker 
som är bra att kunna som skyddsombud. 

Det är viktigt att vi anpassar arbets-
platserna så långt det går ergonomiskt. 
Det finns flera olika lösningar som att 
höja och sänka golv, skaffa ramper och 
lyftverktyg.  Självklart ska alla tjejer och 
killar kunna utföra sina arbeten utan att 
behöva riskera att skada sig. 

Tomas Angervik

Paula Casimiro 
huvudskydds-
ombud

Paula Casimiro 
är första kvinn-
liga huvud-
skyddsombudet 
i monteringsfa-
briken på Volvo 
Cars i Torslanda.

Varför blev/är du  
regionalt skyddsombud? 
– Jag har varit skyddsombud snart 6 år 

och har varit aktiv 
med de uppgifter 
jag har blivit tillde-
lad. Jag har varit 
mycket engagerad 
för jag tycker det 
är väldigt kul & 
säkerheten på 
arbetsplatsen 
är grundläg-
gande. Det ger 
mig mycket att 
arbeta och bemöta 
medarbetarnas 
behov, frågor samt 

försöka genomföra detta. 

Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud? 
Facklig kurs – det finns nog ingen jag 
inte har gått. Utan sökt egna vägar och 
hjälp för att utvecklas vidare.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? Vilken fråga 
som är viktigast för dig?
– Att mina arbetskamrater arbetar 
säkert på sin arbetsplats men även är 
den sociala biten stor. Den man känner 
som arbetare, att man har en fungerande 
relation med arbetskamraterna och dess 
chef. Förtroende och att alla kan ha 
roligt på arbetet tillsammans.

Varför är du medlem i IF Metall? 
IF Metall har varit det sedan jag började 
arbeta. Det ger trygghet och hjälp och 
stöd när man behöver det.

 Tomas Angervik

Elisabeth 
Karlsson 
– regionalt 
skyddsombud

Elsiabeth Karls-
son är regionalt 
skyddsombud 
vid Volvo Cars 
i Torslanda.

Caroline Holmeberg, ny i regionen, kan 
du berätta vad ni gör i regionen?
– Vi besöker arbetsplatser utan klubb, 

och försöker vara 
ett extra stöd. Om 
arbetsplatsen inte 
har skyddsombud 
eller kontaktombud 
försöker vi att hjälpa 
dem att utse någon. 

Vilka frågor känner 
du är viktigast för 

dig som förtroendevald att driva?
– Jag tycker det är jätteviktigt att alla 
förstår värdet av ett medlemskap och att 
man förstår vilken viktig roll facket har 
på svensk arbetsmarknad. Idag är det 
många unga som knappt vet vad facket 
är och gör och det skrämmer mig. 

Hur kom det sig att du blev 
intresserad av facket?
– När jag gick ut gymnasiet 2009 och 
började jobba tyckte jag att jag fick en 
ganska bra lön. Min mor började ställa 
frågor om min lön och skiftformsersätt-
ning eftersom jag jobbade skift. Det var 
då jag tog kontakt med facket och blev 
medlem. 

Vi är ju ett feministiskt förbund, hur 
tycker du att förbundet sköter sig? 
– Jag tycker att jämställdhetsarbetet 
inom förbundet går framåt men vi har 
fortfarande lång väg kvar.  

Vad är ditt budskap till alla tjejer där 
ute i industrin?
– Gå facklig utbildning, ta kontakt med 
klubb eller en förtroendevald. 

Jens Östling

Caroline 
Holmeberg,  
facklig för-
troendevald
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[ FACKET På ARBETSPlATSEN ] 

nya fackliga ombud för  
IF Metall göteborg  ›  ›  ›  

nya skyddsombud för IF Metall göteborg  ›  ›  ›  

Hallå Malin Brunberg, nytt skyddsombud 
på Bodycote Värmebehandling AB

›  naMn ocH aRBETSpLaTS

›  naMn ocH aRBETpLaTS

nya avdelningsombud 
under februari–april

Joakim Nilsson, Svenska Montage & En-
treprenad AB. Niklas Nordblom, Frontside 
Electronics AB. Magnus Nygren, HAM-
MAR AB, C M. Evelina Kvarhov, Göteborgs 
Tvätt & Textilleasing AB. Malin Brunberg, 
Bodycote Värmebehandling  AB. Börje 
Johansson, Milleteknik AB. Emil Walldén, 
Hushållsteknik i Göteborg AB.

Hallå Evelina Kvarhov, nytt skyddsombud 
på Göteborgs Tvätt & Textilleasing AB

Varför blev/är du skyddsombud? 
– Vi hade inget skyddsombud
 
Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud?
– Håller på att se över vilka utbildningar 
som går

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? 
– Ergonomifrågor är viktiga för mig

Varifrån kommer ditt engagemang? 
– Intresse för att kunna vara med och 
påverka för mig och mina arbetskamra-
ter.

Varför är du medlem i IF Metall?
– Det enda rätta. För mig är det en 
självklarhet.

Tomas Angervik

Varför blev/är du skyddsombud? 
– Spännande grej vilket gjorde att jag 
ville engagera mig.
 
Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud?
– Jag håller på att se över vilken kurs 
som passar mig bäst inför i höst. 
 
Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för 
dig hos din arbetsgivare? 
– Arbetsmiljön på min arbetsplats. Samt 
trivsel och hälsa som jag som är viktigt 
för mig.
 
Varifrån kommer ditt engagemang? 
– Genom viljan att förbättra för mig och 

mina kollegor när det gäller vår gemen-
samma arbetsmiljö.

Tomas Angervik

Anders Johansson, linde Material Handling 
AB. Björn Teg, Svenska Retursystem AB. 
Camilla Forsmark Sandén, Enwa Water 
Technology AB. Per Sundström, lutze 
Conveying Sweden AB. Malin Brunberg, 
Bodycote Värmebehandling  AB. Emil Wall-
dén, Hushållsteknik i Göteborg AB. Cazim 
Cirikovic, Stavdal AB.
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De 26 medlemmarna på företaget be-
slutade enhälligt i februari att bilda en 
lokal klubb inom IF Metall. 

Till ordförande valdes 24-årige 
Sebastian Borssén. 

– Den största anledningen till att vi 
bildar en lokal klubb är att vi har sett 
möjligheterna till att med gemensam 
styrka kunna påverka vår arbetsplats.

Arbetsgivaren Borgers Nord, underleve-
rantör till Volvo, har funnits i Göteborg 

SEBASTIAN BORSSéN, ORDFÖRANDE 
På BORGERS NORD, DäR IF METAll 
HAR BIlDAT KluBB

– Vi ser möjligheterna
att kunna påverka med
en gemensam styrka
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Sebastian Borssén valdes till 
ordförande i den nybildade klubben 
vid Borgers Nord.

Hasudin murotovic, Tony mandorff, Robert sham oon, sargon shamoon och sebastian Borssén passar på att prata lite innan skiftet börjar. 

[ ORGANISATION ] 
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[ ORGANISATION ] 

sedan 1998. På företaget tillverkar man 
inredning till bagageutrymmet. 

Ökat fackligt engagemang
Vid flera tillfällen har medlemmarna 
försökt organisera sig fackligt. Avdel-
ningsombud har funnits till och från. 
2012 blev Sebastian Borssén utsedd till 
avdelningsombud och med honom ökade 
det fackliga engagemanget.

– Sebastian har var ganska överty-
gande i sitt snack med oss när det gäller 
att få igång det lokala facket, säger Tony 
Mandorff, ledamot i styrelsen.

Med nytt ungt engagemang och in-
tresse gicks ersättningarna igenom på fö-
retaget och det uppdagades att felaktiga 
ersättningar utbetalats. Efter ett antal 
förhandlingar så gjorde fack och företag 

en uppgörelse som genererade retroaktiv 
ersättning till medlemmarna. 

– Vi ser att facket gör skillnad, säger 
Hasudin Muratovic som nyligen blev 
medlem i facket.

Hög organisationsgrad
Den nybildade klubben består nu av sex 
personer. Organisationsgraden är hög, 
90 procent. 

– Nu gäller det att bygga vidare på 
relationerna vi har med företaget, säger 
Sebastian Borssén. 

Sargon Shamoun, truckförare på 
Borgers Nord säger: 

– Känns jättebra med klubb, stort 
stöd för alla arbetare. Tillsammans är vi 
starka.

Carina Cajander

Hasudin murotovic, Tony mandorff, Robert sham oon, sargon shamoon och sebastian Borssén passar på att prata lite innan skiftet börjar. 

Marcello
-dagen
Marcello Mallentacchi spelade en 
betydande roll för det fackliga interna-
tionella arbetet. IF Metall Göteborg vill 
med denna konferens uppmärksamma 
hans gärning men också sprida kun-
skap om internationellt fackligt arbete.

Målgrupp
Alla medlemmar

konferensdatum och plats
16 oktober på SKF klubbskola

Sista ansökningsdatum 4 september

Marcello Mallentacchi-utmärkelsen
Vem ska få utmärkelsen?  Under perio-
den 19 maj–3 september kan du lämna 
in förslag på en person som nomineras 
att få utmärkelsen via mail till avdel-
ningen, goteborg@ifmetall.se

Den person som nomineras ska ar-
beta med fackliga- och solidaritetsfrå-
gor inom avdelningens område på ett 
föredömligt sätt. Ska aktivt ha flyttat 
fram kunskapen och vikten av fackliga 
internationella frågor eller på annat 
sätt bidragit till att stärka IF Metalls 
internationella arbete.

Priset delas ut i samband med 
Marcello-dagen den 16 oktober. 

Carina Cajander
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i politiken

IF metallare OMBuD På (S) PARTIKONGRESS 2015

Den 29-31 maj samlas Socialdemokra-
terna till kongress i Västerås. Temat 
är ”framtidens jobb och framtidens 
folkrörelse”. Socialdemokraterna i 
göteborg har 13 stycken ordinarie om-
bud, två av dem är IF Metallare. Joakim 

Hagberg, anställd och förtroendevald 
på Volvo och karl-Henrik Rosberg, 
anställd och förtroendevald på p Dahl 
och IF Metall göteborg.

Magasinet ställde ett par frågor till 
de två kongressombuden.

Joakim Hagberg finns på Twitter: 
@joakimhagberg1 och på Facebook.

Joakim och Karl-Henrik
till kongress om framtid

Vilken fråga eller område brinner du 
mest för och varför?
– Jag tycker att det valt intressanta 
teman till denna kongress. ” Framtidens 
folkrörelse” där det gäller att fundera på 
hur vi kan underlätta och stödja denna 
delen av samhället. Den har betytt 
mycket för Sverige och har en nyckelroll 
även framöver för att ge framförallt våra 
unga, men även alla andra en aktiv fri-
tid.  Där är momsbeskattning av ideella 
föreningar ett exempel då vi går åt helt 
fel håll.

”Framtidens jobb” med allt från 
trygga anställningar till arbeten som går 
att klara tills man går i pension är frågor 

jag ofta stöter på i mitt fackliga upp-
drag. Men lika viktigt är att det satsas 
på innovationer och forskning så att 
det finns jobb även i framtiden. Det kan 
aldrig marknaden lösa.

Det är genom att det skapas trygghet 
på arbetsmarknaden som människor vå-
gar pröva nya saker och utvecklas.

Varför är det viktigt med IF Metallare 
i politiken?
– Jag tycker det är viktigt att löntagar-
nas villkor avspeglas i politiken. Det 
kan handla om allt från barnomsorg på 
obekväm arbetstid, till att det fungerar 
med industribussar.

Karl-Henrik Rosberg
finns på Twitter: @KHRosberg 
och på Facebook.

Vilken fråga eller område brinner du 
mest för och varför?
– Som facklig så är båda områdena är 
såklart viktiga, ”framtidens folkrörelse” 
ska bli spännande. Det är viktigt att 
vi bestämmer i vilken riktning vi ska 
gå men också att titta tillbaka och se 
vad en folkrörelse är och ta lärdom om 
vad folkrörelsen har betytt för Sverige. 
”Framtidens jobb” är nog det tema som 
jag kommer vara mest aktiv i. Det är 

oerhört viktigt att vi, fackförbunden, är 
med när partiet ska bestämma om viken 
arbetsmarknadspolitik vi ska driva. 

Varför är det viktigt med IF Metallare 
i politiken?
– Vi ska finnas där beslut tas, så vi kan 
lyfta och bevaka medlemmarnas intres-
sen. Om vi inte är med och påverkar poli-
tiken, hur ska vi då arbeta för medlem-
marnas intressen?

Partistyrelsen har föreslagit att kongressen ska besluta att behandla motioner som rör temat, 
”framtidens jobb och framtidens folkrörelse”, och att övriga motioner skickas till kommande kongress 2017.
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[ FACKlIGA STuDIER ] 

IF Metall har några år nu haft en kill-
kurs där man pratar om att jämställd-
het inte bara är en kvinnofråga utan 
även männen måste ta sitt ansvar och 
prata om det och jobba för det. och i 
år har det även hållits en tjejkurs. 

Som man hör på namnet är det en grupp 
med män och en grupp med kvinnor som 
träffas var för sig och prata om jäm-
ställdhet, eliminerar myter om feminism 
och får nyttig information om deras 
rättigheter på arbetsplatsen. Grunden 
i kursen är att man går igenom olika 
begrepp som feminism, jämställdhet, 
jämlikhet och genus. 

könsroller går att förändra
Är killar födda till att gilla bilar och 
tjejer till att gilla dockor eller är det 
strukturer i samhället och uppfostran 
som format oss? 

Deltagarna hade skilda meningar och 
diskussionerna blev intensiva men alla 
var överens om att det finns en hel del 
orättvisor som beror på vilket kön man 
fötts med, sexuelll läggning eller etnisk 
tillhörighet och det måste man arbeta 
bort för att få en arbetsmarknad där alla 
kan trivas. 

– Det är bra att man får lära sig mer 
om begreppen, en del hade man hört 
innan men det är alltid bra med repe-
tion, säger en deltagare. 

Tankeställare
Det pratades också mycket om diskri-
minering och trakasserier, vad är det? 
Vad säger lagen? Det var många som fick 
sig en ögonöppnare och en utav dagarna 
samlades de båda grupperna för att till-
sammans diskutera frågor som de innan 
kommit fram till olika svar på. 

FACKlIG KuRS

Jämställdhet, feminism, engagemang 
– det ger alltid ett bra resultat

För Förtroendevalda i iF metall  5  2014

Beatrice, 
Mikaela, Lina 
och Emilia, 
IF Metall Malmfälten, 
debatterade kraftfullt 
och gjorde starka intryck 
på kongressen.  sidan 4

Kongressens
styrkebesked

Beslut och bilder från kongressen   sidorna 2–13
Anders Ferbe sammanfattar och blickar framåt   sidan 16

Det var ett intresserat gäng som del-
tog på kurserna och de gick därifrån med 
mer insikt i vad det handlade om att 
bland annat kalla sig feminist och vad 
man kan göra och hur man kan jobba 
för ett mer jämställt arbetsklimat. En 

svår uppgift i en så pass mansdominerad 
organisation men med rät verktyg och 
kunskap kan vi komma mycket längre 
än vi gjort idag.  

Emelie Östh

Jämställdhet kräver verkstad. Det vet Beatrice Agerlind Ingman, klubbordförande 
på Swerock AB, Mikaela lind, försäkringsinformatör lKAB och vice avdelnings-
ordförande, lina Nyberg, lKAB Malmtrafik och avdelningens ungdomskommitté, 
Emilia Töyrä, jämställdhetskommittén lKAB Malmtrafik AB och facklig-politiskt 
agitator i avdelningen, blev i samband med riksdagsvalet 2014 invald i riksdagen.
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Fattigdom och diskriminering och 
två stora bidragande orsaker till att 
människor från fattiga länder i Europa 
lämnar sina hem i hopp om att få det 
bättre. Det är svårt att få arbete och 
många tvingas försörja sig i gatumiljön. 

- De kvinnor och män som kommer 
till Sverige drömmer om att hitta ett 
jobb,  tjäna lite pengar för att sedan 
kunna återvända hem och kanske få 
råd att bygga ett hus till sin familj, 
säger claes Haglund projektledare för 
crossroads. 

Det är måndag morgon, en härlig vårdag 
i Göteborg. Solen lyser och det ser härligt 
ut om man tittar ut genom fönstren från 
Crossroads lokaler på Andra Långgatan.  
Det ser ut att vara riktigt skönt ute. 
Klockan har precis slagit nio och in i 
lokalerna släntrar morgontrötta kvinnor 
och män för att få lite frukost.

Skillnaderna är enorma
De flesta i vårt land njuter en sån här 
dag, för en hemlös EU-migrant är det 
alldeles säkert både riktigt kallt och 
bedrövligt.

– Stadsmissionen samarbetar med 
Göteborgs Stad, Bräcke diakoni och 
Frälsningsarmén. Vi har ett akutboende 
med 35 sängplatser, med möjlighet till 
tvätt och dusch, som inte räcker speciellt 
långt. De flesta sover i bilar och under 
broar.

Att leva i hemlöshet och försörja sig i 
gatumiljö är väldigt utsatt. 

– Många är med om mer hemskheter 

Att förbjuda tiggeri är ingen  lösning 

Förbjud fattigdom!

på en vecka än vad jag skulle kunna 
uppleva under hela livet.

Livet som EU-migrant i Sverige är 
också tufft på fler sätt. 

– Det är nästan omöjligt att få jobb 
om man inte kan svenska. Här erbjuder 
vi undervisning i svenska två dagar i 
veckan, berättar Claes Haglund. 

Svårt att navigera rätt
Sverige har en samhällsstruktur som 
sätter arbetssökande EU-migranter 
i svåra, och utan hjälp, helt omöjliga 
situationer.

Att hjälpa EU-migranterna att na-
vigera i våra system är en av de saker 
Crossroads hjälper till med. 

– Vi stöttar också svenska myndig-
hetsanställda som har dålig kunskap om 
EU-medborgares rättigheter, säger Claes 
Haglund.. 

Folkbokföring innebär att en EU-
medborgare kan börja tjäna in de sociala 
förmåner som gäller i Sverige.

– De människor vi ser i gatumiljö, 
som inte lyckats få jobb och blivit folk-
bokförda, har ingen rätt till ekonomiskt 

bistånd. På sin höjd kan de få hjälp med 
biljett hem, en flygbiljett till Rumänien 
med lågprisflyg kostar cirka 160 kr. 

Myter och rykten
Ofta och i alla samhällsklasser förekom-
mer diskussioner kring tiggeriet på gator 
och torg. Många kräver förbud. Enligt 
Claes Haglund finns det bara en lösning; 

– Förbjud fattigdomen, det är den som 
är problemet.

Myter och rykten är vanliga kring 
de som försörjer sig i gatumiljön. Claes 
Haglund tycker att det är viktigt att ta 
död på alla dessa felaktiga rykten och 
myter. 

– Om ni kommer hit en morgon och 
möter dessa människor kommer ni tyd-
ligt se att det handlar om extremt fattiga 
och utsatta människor. 

En person som försörjer sig i gatu-
miljö ”tjänar” i snitt 60 kr/dag. 

– Att detta skulle vara organiserat av 
kriminella ligor som tar hand 
om alla pengar  är helt orimligt. 
Däremot så finns det en 
organisation bland dem. 
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Att förbjuda tiggeri är ingen  lösning 

– Allt i Sverige är uppbyggt kring 
personnummer. Om du lyckas få ett 
jobb måste du ha ett bankkonto där 
lönen sätts in. Då behöver du ett 
personnummer, för att få det behöver 
du ett jobb vilket innebär att du kan 
bli folkbokförd, säger Claes Haglund 
projektledare för Crossroads. 

Förbjud fattigdom!
Fler röster från Eu-migranter

Röst från 
Eu-migrant

De kommer från samma familjer, släkter 
och områden till största delen från 
Rumänien och hjälps åt. Det förekommer 
alltså inga flotta vita Mercedes som kom-
mer och hämtar upp pengarna. 

avfärda rykten du med!
Att de äger dyra iPhones avfärdar Claes 
bestämt.

– Att köpa en enkel mobil kostar idag 
runt 150 kr. Att ringa
till exempelvis 
Rumänien med 
rätt kontantkort
är extremt 
billigt. Runt 
nio öre/minut.

 Detta är deras enda sätt att hålla 
kontakt med bland annat barnen som de 
lämnat hos släktingar i hemlandet.

Hur ser framtiden ut? 
Sudda ut gränserna och få hela Europa 
att ta ansvar och bidra med insatser 
för de människor som i flera länder är 
diskriminerade och utestängda från 
samhället. Detta är en av Claes Haglund 
tankar kring detta problem som växer 
och som han samtidigt är övertygad om 
att på sikt kommer lösas. 

– Glöm inte att Europas fria rörlighet 
inte bara är till för oss när vi på äldre  
  dagar vill bo i Spanien på vintern.  
     Den är lika fri för människor  
   från de fattigare delarna av  
   Europa, som vill försöka skapa  
  sig ett bättre liv. 

Carina Cajander

- Det är jobbigt 
att sova ute i vinterkylan 

men det går. Jag har 
inget annat alternativ.

- Jag drömmer om ett 
jobb och ett hus hemma. 
Där jag och min familj 

kan bo.

FakTa: göteborgs kyrkliga Stads-
missions projekt crossroads
Det är ett idag tre-årigt projekt (2013-
2015) förhoppningsvis  fortsätter det.

Tre anställda (projektledare, social-
arbetare och jurist)

Det finns 15 volontärer knutna till 
projektet.

Bland anställda och volontärer talas 
11 språk.

Crossroads fungerar som ett infor-
mationscenter. Här ska Eu-migranter-
na få samhällsinformation och hjälp vid 
kontakt med svenska myndigheter.

Projektet ska motverka ekonomisk 
och social utestängning av Eu-migran-
ter. Erbjuda hjälp med basala behov 
som mat, Kläder och hygien. 

Foto: Carina Cajander
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cristian Delgado är 34 år gammal och 
arbetar på Dentsply där han även är 
förtroendevald. cristian är ursprung-
ligen från chile och berättar här i en 
öppenhjärtig intervju om hur det var 
att komma hit till Sverige och om hans 
liv i olika föreningar.

– Jag har för mig att året var 1987. 
Pinochet ville bli demokratiskt vald och 
bestämde sig för att öppna upp gränser-
na för in- och utresor från Chile.

Vi var många som tog chansen och 
stack därifrån. 

Ville få ett bättre liv
Pengarna till biljetten fick min pappa 
genom ett lån av sin svåger. Pappa hade 
hjälpt honom att öppna ett café, som det 

gick väldigt bra för. Pappa blev erbjuden 
delägarskap men ville hellre skaffa ett 
bättre liv någon annanstans. 

Jag tror att han började i Grekland 
och tågluffade runt i Europa. Tillslut 
hamnade han i Sverige och bestämde sig 
för att det var det bästa landet att bo i. 
Han skaffade ett svartjobb och jobbade 
ihop pengar till biljetter för resten av 
familjen. 

Vaken hela natten
Midsommar 1988 kom jag till Sverige. 
Det var ett år efter pappa och jag var 8 
år. Vi kom fram till Stockholm sent på 
kvällen. Pappa och hans kompis kom och 
mötte oss. På grund av tidsskillnaden 
var jag vaken nästan hela natten medan 
vi körde genom Sverige. 

Jag minns att de var så ljust ute. (Jag 
har väldigt få minnen från innan jag 
kom till Sverige. Jag vet inte riktigt vad 
det beror på.)

Semestra i kalmar
Vi hamnade på en flyktingförläggning i 
Lötorp, i närheten av Kalmar. Vi bodde 
på en semesteranläggning vid havet nära 
naturen. (Där är helt fantastisk. Jag 
brukar åka dit ibland å semestra.) 

Jag fick börja skolan nästan med  
en gång. Ett av mina tidigaste min-
nen var att vi fick en fråga av läraren. 
I Chile var det väldigt viktigt att visa 
att man var duktig så jag viftade med 
handen och flög upp i givakt bakom 
stolen. Alla de andra barnen började 
gapskratta. 

[ INTERNATIONEllT ] 

CRISTIAN DElGADO KOM TIll SVERIGE FRåN CHIlE 1988

– Jag fick lägga ner mycket tid på att lyckas i skolan

Foto: Raul Benavides
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[ INTERNATIONEllT ] 

Ett annat minne är snöbollskrigen vi 
brukade ha vid skolbussarna. Därifrån 
flyttade vi sedan till Dals Ed. Under den 
tiden fick vi uppehållstillstånd och pappa 
fick jobb i Grimsås. 1990 fick han jobb på 
Continental i Gislaved och mamma fick 
jobb på Gislaved gummi.

plugga dubbelt så hårt
Mina föräldrar lärde sig den mesta 
svenskan på jobbet. Det fanns inte direkt 
några krav om att man skulle läsa svens-
ka på den tiden. 

Jag hade en känsla av att om jag skul-
le lyckas så behövde jag lägga dubbelt så 
mycket tid som mina klasskamrater på 
att plugga.

Mina föräldrar var med och startade 
en chilensk fotbollsklubb och fotbollen 

blev nog min räddning. I fotboll spelar 
det ingen roll hur bra du är på språket 
utan där får fötterna tala.

 I klubben var vi många olika nationa-
liteter och alla vi i laget var lite utanför 
annars. Vi hittade verkligen hem på 
fotbollsplanen och vi hade väldigt kul.

Föreningslivet till stor hjälp
Det var då jag verkligen började känna 
mig hemma i föreningslivet. Senare blev 
fotbollsklubben en kulturförening där vi 
hade mycket chilensk dans. Vi var ca 150 
chilenska familjer. Folk i alla åldrar kom 
och dansade. Vi tog in en salsalärare en 
dag å satte upp lite affischer på stan.

Första dagen kom det 120 personer. 
Majoriteten var svenskar och vi fick 
börja ha danskurser tre dagar i veckan 
för att få plats med alla.

I den föreningen blev jag vald till 
ordförande och var det ända tills jag 
flyttade till Göteborg. När jag skulle 
börja gymnasiet hade jag kommit in på 
el-programmet och innan skolan började 
behövde jag ett sommarjobb. Pappa sa 
åt mig att komma till Continental och 
jobba.

Fick börja jobba direkt
Jag vet inte om jag presenterade mig 
otydligt för platschefen, men jag fick 
jobba direkt som elektriker innan jag ens 
hade börjat skolan. Det var även plats-
chefen som sa åt mig att gå med i facket. 
Jag blev medlem från första dagen. Jag 
jobbade sedan på Continental under alla 
lov jag hade.

Jag fick alltid hålla på med något 
elrelaterat, även om det inte fanns några 
installationsjobb att göra. Ibland kunde 
jag tillexempel jobba med att måla om 
el-skåpen. Jag hade min anställning klar 
innan jag tog studenten! I lumpen sökte 
jag som mekaniker och sedan jobbade jag 
som elmekaniker på Continental fram 
tills de lade ned.

Jag var faktiskt en av de sista som 
gick därifrån. Jag läste till electro-
ingengör på Chalmers, men insåg snart 
att utbildningen mer var riktad till att ta 

hand om och rita maskiner; sitta ensam 
på ett kontor.

 Jag har alltid vart mer intresserad av 
den mänskliga kontakten som man har 
som serviceman. Att hjälpa folk. Jag blev 
kvar i Göteborg. Jag och några vänner 
startade en ny fotbollsklubb; Latino Uni-
ted. Att starta föreningar har alltid varit 
min grej och jag har vart med i många i 
olika genom åren. 2002 blev jag invald i 
Chilenska riksförbundet som ledamot. Vi 
är en förening som på olika vis försöker 
stärka chilenarnas ställning i Sverige 
och hjälpa dem på olika sätt. En fråga vi 
har drivit mycket är pensionsfrågan.

Vana av styrelsearbete
Efter att ha jobbat på lite olika ställen 
hamnade jag tillslut på Astra Tech i 
Göteborg och det var här mitt fackliga 
engagemang tog fart. Det spred sig att 
jag hade vana av att sitta i styrelser och 
efter ett tag fick jag därför förfrågan. Jag 
tog chansen och gick dessutom så mycket 
utbildningar jag kunde för att få mycket 
kött på benen. Så småningom blev jag 
ordförande och jag var fruktansvärt stolt! 

Det var första gången svenskar bad 
mig om hjälp och det var nog första 
gången som jag kände mig som en riktig 
svensk. När jag blev vald kände jag att 
jag behövde all hjälp jag kunde få så jag 
sökte in på GAF, utbildningen var grym 
och hjälpte mig verkligen både som fack-
lig ledare och i övriga livet. 

Styrkan i kollektivet
Hela den fackliga idén om att alla är lika 
mycket värda och att styrkan ligger i 
kollektivet gör att fackföreningen känns 
väldigt inkluderande. Med tanke på 
det politiska klimatet i Sverige är det 
viktigare än någonsin att vi visar att 
alla är just lika mycket värda. Jag har 
många vänner som börjat fundera på 
att flytta hem igen. De vill inte att deras 
barn skall växa med organiserad och ac-
cepterad rasism. Själv hoppas jag på att 
vi kan vända situationen, men det börjar 
bli obehagligt...

Jens Östling

skolan för mig 
var lite proble-

matisk. Det fanns 
ingen riktig hjälp 
att få med språket. 
Jag hade som tur 
var en lärare som 
kunde lite span-
ska och hon såg till 
så jag fick gå om 
ett år så jag skulle 
komma ikapp. 

Cristian Delgado

– Jag fick lägga ner mycket tid på att lyckas i skolan
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[ FACKlIGA STuDIER ] 

Inhyrda vågar och vill 
gå facklig utbildning

– unga på arbetsmarknaden har ty-
värr nästan inga kunskaper om facket. 
Facket är också dåligt på att berätta 
om vad de kan hjälpa till med och vad 
de är bra på, säger Ola Pettersson, 
Manpower.

Få bemanningsanställda går 
facklig utbildning. Många 
menar att de inte kan 
eller vågar ta ledigt. 
Ungdomskommittén 
inom IF Metall göteborg 
ville visa att de inhyrda 
visst vågar och vill.

– Det är viktigt och det 
är en rättighet att få gå facklig 
utbildning, säger caroline Holmeberg, 
handledare och anställd på beman-
ningsföretaget IDc Europé i göteborg. 

20 stycken förväntansfulla killar och 
tjejer, både medlemmar och ett par 
icke medlemmar, hade samlats på SKF 
klubbskola för att få ökade kunskaper 
om facket och bemanningsbranschen. 

Tryggare och säkrare
– Jättekul att få lära mig mer om kollek-
tivavtalet. Jag kommer känna mig tryg-
gare och säkrare på mina rättigheter och 
skyldigheter efter den här dagen, säger 

Alex Velickoski från Proffice.
Det pratas ofta om att 

inhyrd personal är svåra att 
rekrytera till ett medlem-
skap i facket. En del av 
dagen ägnades därför till 
att prata om fackets roll på 

arbetsmarknaden och inte 
minst dess betydelse för den 

inhyrda personalen. 

Bra för alla
Det är viktigt alla på arbetsmarknaden 
men kanske särskilt för de inhyrda att 
veta vilka rättigheter de har och hur kol-
lektivavtalen påverkar deras villkor. 

- Alla, oavsett var man jobbar, borde 
man vara medlem i IF Metall. Så de ose-
riösa företagen försvinner, säger Dennis 
Olsson på Speed.

Handledarna Caroline Holmeberg 
och Sebastian Borssén lyckades skriva 
in de två deltagarna som inte redan var 
medlemmar i facket under dagen.  

Carina Cajander

Vill du gå en bemanningskurs? 
Nästa tillfälle är den 9 oktober, med sista anmälningsdag 28 augusti. Både medlem-
mar och icke medlemmar är välkomna att delta. Anmäl till goteborg@ifmetall.se 
Ange namn, personnummer, adress och arbetsplats. Meddela om du har allergier eller 
behöver någon specialkost. 

Materialet ”Om anställning i beman-
ningsföregtag” (8 sidor i A 5-format) 
vänder sig till dig som anställd. Goda 
råd, vanliga frågor och begrepp att 
känna till är en del av innehållet. 
Beställ via avdelningen eller läs på  
www.ifmetall.se/goteborg

Anställd i bemannings-
företag? Vårt material 
ger bra grundkunskap

Är du intresserad 
av att gå facklig 
utbildning? 
Kontakta IF Metalls avdelning, 
telefon 031-774 32 00. 
Eller studieorganisatören på 
din arbetsplats.

uppslag ur materialet 
”Om anställning 
i bemanningsföretag.

Foto: Carina Cajander
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[ ARBETSMARKNADEN ] 

Volvo personvagnars Torslandafa-
brik har medvind. nya bilmodeller 
som ska lanseras, och flera miljarder 
av nyinvesteringar har lett till ökad 
produktionskapacitet för att möta en 
allt större efterfrågan. För att ytterli-
gare öka flexibiliteten har IF Metalls 
verkstadsklubb och företagsledningen 
kommit överens om nya arbetstider 
samt att ett nattskift startas vilket 
innebär jobb för cirka 1500 personer 
varav majoriteten erbjuds en tillsvi-
dare anställning. 

Produktionen i Torslandafabriken går 
som tåget. Den nylanserade XC90 har 
redan sålts i 24 000 exemplar vilket 
motsvarar halva den beräknade årsvoly-
men. I fabriken arbetas det febrilt med 
att få ut alla beställda bilar till kunderna 
i tid. Nya nattskiftet beräknas vara i full 
gång under vecka 23. När Volvo ökar sin 
produktion får det givetvis även konse-
kvenser för underleverantörerna som i 

…när Torslandafabriken växer
sin tur startar nattskift på flera håll för 
att klara sina åtaganden. Det innebär 
ytterligare drygt 500 jobb på företag som 
IAC, Jonson Controls och Plastal, för att 
nämna några. 

Dan introducerar facket
Under vintern och våren har det varit 
bråda dagar för Dan Karlberg och kol-
legorna på Volvo Verkstadsklubb som 
ska träffa 1300 nyanställda, när de ska 
erbjudas en facklig introduktion. Av före-
tagets introduktionsdagar är två timmar 
avsatta för facklig information. 

– Det är otroligt roligt att träffa 
så mycket nya människor. Åldrarna 
varierar, allt från 20 åringar och upp 
till 60 års ålder, men det är tydligt att 
genomsnittsåldern har sjunkit markant. 
Fyrtioåringarna kan inte längre kalla sig 
ungdomarna i fabriken längre, skrattar 
Dan. En annan positiv effekt är att an-
talet kvinnor i produktionen ökar igen. 
Närmare hälften av alla nyanställda 

hittills är tjejer. Vid introduktionen går 
Dan bland annat igenom hur den fack-
liga organisationen ser ut, vad som ingår 
i kollektivavtalet och hur det fungerar 
med löneförhandlingar med mera. 
Det har varit övervägande positiva 
reaktioner och de flesta väljer att gå med 
direkt.

positiva besked 
– En kille på introduktionen blev väldigt 
överraskad. Han sa: ”Menar ni att både 
A-kassa, medlemskap och försäkring-
arna ingår i samma summa? Det är ju 
perfekt! Och att det dessutom, inom kort, 
kommer en löneökning som gör att man 
bara där ligger på plus i förhållande till 
medlemsavgiften”. Det gjorde att han 
skrev in sig som medlem direkt, berättar 
Dan. 

Rekryteringen av nyanställda sker via 
bemanningsföretaget Lernia och de flesta 
erbjuds en fast tillsvidareanställning.

Text och foto: Michael Blohm

Bråda dagar för 
Dan Karlberg, 
Volvo 
Verkstads-
klubb…

Foto: M
ichael Blohm
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[ POlITIK ] 

adrian avdullahu,  idag är ordförande för gruppstyrelse nio på Volvoverkstads-
klubb, har sedan år 2000 varit anställd på Volvo och har den största tiden varit 
engagerad i fackliga frågor.

Det var i sitt fackliga engagemang som adrians politiska medvetenhet och 
stora intresse startade, även om jämställdhet och arbetsrättsfrågor varit något 
han brunnit för sedan tidigare.

i politiken

IF metallare

När Adrian i sitt fackliga 
engagemang såg hur mycket 
politiken påverkade arbets-
platsen och fackets olika 
verktyg, så beslutade han sig 
för att gå på medlemsmöten 
i sin arbetarkommun. Där 
tog han möjligheten att säga 
vad han tyckte och framförde 
sina åsikter. Efter ett tag fick 
han ett samtal från valbered-
ningen, han blev då tillfrågad 
att sitta med i arbetarkommu-
nens styrelse. Detta var år 2012 och då 
Adrians politiska resa började.

på fullmäktigelistan i Härryda
Ett år senare, år 2013, fick Adrian 
frågan om han ville stå med på kommun-
fullmäktigelistan i Härryda. Något som 
han kände sig väldigt hedrad över och 
tackade förväntansfullt ja till. 

– Jag har alltid haft målet att vara 
med där beslut tas, beslut som påverkar 
mig, mina nära och framtida generatio-
ner, säger Adrian.

Nu fick han chansen till det.

på valbar plats
Efter en stund började Adrian att 
fundera på frågor som, vad kommer att 
förväntas av mig, om jag skulle bli invald 
i kommunfullmäktige? Vad för typ av 
uppdrag skulle han få. Det var nu som 
Adrian förstod hur stort detta var.

Adrian hamnade på plats sju på val-
sedeln och man hade för närvarande 11 
stycken ordinarie mandat i kommunfull-

mäktige. Vilket innebar att 
han stod på valbar plats.

Efter valet den 14 sep-
tember 2014 blev Adrian 
även invald i kommunsty-
relsen, ett besked som togs 
emot av en chokad men 
väldigt glad och ödmjuk 
Adrian.

arbetarens perspektiv
Nu har han verkligen fått 
chansen att vara med och 

påverka och lyfta de frågor som han 
verkligen brinner för.

– Den bakgrund som jag tar med 
mig in i politiken, kommer från fackliga 
utbildningar, samtal med medlemmar på 
arbetsplatsen och de uppleverser jag haft 
på Volvo, säger Adrian.

Vilka frågor vill du driva i politiken?
– Allt är viktigt, alla frågor i politi-

ken. Men några frågor som jag alltid 
tar hänsyn till när olika beslut tas, är: 
jämställdhet, ungdomars situation i sam-
hället, så som bostadsfrågan, arbetsvill-
kor och allas rätt till en sysselsättning, 
svarar Adrian.

– Tar demokratin för givet
Adrian är född och kommer ifrån  
Kosovo, ett Kosovo där de fackliga  
rättigheterna inte går att jämföra med 
de i Sverige. 

– I Sverige tar vi oftast demokratin 
för givet, vi måste börja värna om den, 
den går att förlora, avslutar Adrian.

Karl-Henrik Rosberg

målet – att vara med 
där besluten fattas
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[ KulTuR ] 

statens konstråd tar hjälp 
av sKF-klubbens expertis
Statens konstråd med ansvar för konst 
i statens offentliga rum, kontaktade 
SkF klubben i samband med utform-
ning av ett offentligt monument med 
titeln arbetets Monument.

Den ansvariga konstnären Alexandra 
Pirici besökte SKF inför sitt arbete för 
att ta del av klubbens kunskaper om 
vilka rörelser som krävts och krävs när 
man arbetar i industrin. SKFs verksam-
het anses vara en viktig del av Sveriges 
stolta industri historia och symboliserar 
utvecklingen av svensk industri.

konstnären intervjuade
Under en vecka i slutet av mars fanns 
Pirici på plats på Verkstadsklubben och 
intervjuade personalen om hur deras 
arbete förändrats genom tiderna och 
vilka rörelser de minns att de utfört. Det 
blev en spännande vecka med många 
fina möten och intressanta historier ur 
yrkeslivet. Besökarna tog även del av 
klubbens unika konstsamling, som till 
stor del innehåller konst som skildrar 
just arbete och arbetsvillkor.

arbetets rörelser blir till dans
Rörelserna filmades och kommer att 
ligga till grund för en koreografi av Pirici 
som kommer att uppföras av profes-
sionella dansare på en plats i centrala 
Göteborg i form av en levande skulptur. 
Titeln på det färdiga verket blir Arbetets 
Monument.

Monument över dagliga arbetet
Konstverket köps in till Konstrådets 
samling i syfte att kunna återuppföras 
på olika platser i Sverige i framtiden. 
På så sätt blir det ett minnesmonument 
över det dagliga arbetet men också 
över den tid vi befinner oss i just nu. 
Vad kommer människor att tycka om 

rörelserna som samlats in från SKF om 
femtio år när kanske allt tyngre indu-
striarbete är bortrationaliserat genom 
automatisering?

Arbetets Monument som uppförs i 
centrala Göteborg, preliminärt under 
tiden 28 maj – 1 juni 2015.

Manfred Leuschner

Konstnären Alexandra Piricis verk har titeln Arbetets Monument.
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Information till arbetslösa 
om det är första gången du är arbetslös
Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft 
ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:

Om du haft uppehåll i din ersättning från a-kassan i mindre än 52 veckor, så behöver du ej 
skicka in intyg som du redan skickat in en gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du 
gjort sedan du hade ersättning från a-kassan senast. Se punkt 2 för vilka intyg som behövs.

Anmäl dig på Arbets-
förmedlingen din första 
arbetslösa dag. Det är 
endast de dagar du är 
anmäld på arbetsförmed-
lingen som du kan få er-
sättning för från a-kassan.

även om du slutat din 
anställning på egen be-
gäran skall du anmäla dig 
på arbetsfördmedlingen 
första arbetslösa dagen. 

skicka in dina intyg 
till a-kassan 
(IF Metalls arbetslös-
hetskassa, FE 67, 
930 88 Arjeplog). 
Beroende på vad du 
gjort före arbets-
lösheten ska olika 
blanketter skickas 
in till a-kassan – se 
rutorna bredvid. 

I vilket fall som 
helst ska blanket-
ten ”Anmälan om 
arbetslöshet” som 
du får på Arbetsför-
medlingen skickas in 
till a-kassan.

Innan jag blev arbetslös…

om du skulle bli arbetslös igen

Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-556 00 450. 
Där kan du bland annat finna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen, din utbetalning och återstående ersättnings-
dagar. Du kan också få information och även fylla i dina kassakort via Internet. Adressen är: www.ifmetall.se/akassan > logga sedan in 
på Mina sidor.

Efter att du har påan-
mält dig som arbetslös 
på AF, måste du även 
ansöka om din arbets-
löshetsersättning hos 
din a-kassa. Detta gör 
du genom att skicka in 
kassakort. Det finns två 
tillvägagångssätt:

www.ifmetall.se/akassan

1. Fyll i korten elektroniskt.
På vår hemsida: www.ifmetall.se/akassan kan du med e-legitimation/bankID logga in på ”Mina sidor”. 
Förutom att deklarera kassakort kan du även se annan information om ditt ärende.

2. Fyll i papperskort manuellt.
Ring din a-kassa och beställ kassakort i pappersform som skickas hem till dig. Dessa fyller du sedan i och 
skickar till den adress som är angiven på kortet.

… ARBETADE JAg 
Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten 
”Arbetsgivarintyg ”. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast 
arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid 
och frånvaro måste fyllas i på intyget. arbetsgivarintyget måste 
skickas in i original. Om du haft flera anställningar ska ett intyg 
per anställning utfärdas. 

… sTuDERADE JAg
Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade 
ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från 
skolan. 

… HADE JAg ERsäTTNINg FRÅN FöRsäKRINgsKAssAN 
Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta 
ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan.

Dag 1-15  Emmi Karlsson  031-13 44 25
Dag 16-31 Anette Johansson  031-13 57 30
öPPETTIDER FöR TElEFoN sAmT BEsöK:  
måndag-torsdag 9-12 och 13–16.
Fredagar 9-12.

Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda 
och skicka in dom till a-kassan. Arbetsgivarintyget måste 
skickas in i original. Om du har frågor kring vilka blanketter 
som behövs är du välkommen att kontakta oss på a-kassan.

… I öVRIgA FAll
Ta kontakt med din 
handläggare för 
rådgivning.

kassakortet är din ansökan om ersätt-
ning. kassakortet består av två veckor 
och ska fyllas i samt skickas in så snart 
dessa två veckor har passerat.
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för medlemmar utan fackliga uppdrag
är du intresserad av att gå en facklig kurs? Se här om du hittar något som 
verkar intressant!

Som vanligt när det gäller fackliga studier så anmäler du dig via Studie-
organisatören på din arbetsplats eller på mail goteborg@ifmetall.se 
- skriv Studier i ärenderaden, eller via telefon 031-774 32 11.

Vecka Datum kursnamn Målgrupp kursplats    Sista anmälning 

Fackligt studieutbud

35 24-26 aug äldre medlemmar AM l:a Brattön  19 juni 
36 31aug-2sep Fackets Försäkringar Mu SKF  19 juni
37 7-9 sep Med livet som insats AM-SO SKF  19 juni
37 10 sep   Jobben som försvann AM SKF  19 juni
38 18 sep   Stress och vila AM SKF  26 juni
39 21-23 sep Vår trygghet AM SKF  7 aug
39 24 sep  Föräldraledighetslagen AM SKF  7 aug
39 25 sep  Facklig introduktion Mu SKF  7 aug
40 28-30 sep Medlemsutbildning Mu SKF  14 aug
41 5-7 okt  lagar och avtal Mu SKF  28 aug  
41 7 okt   World Day of Decent Work AM SKF  28 aug 
42 12-14 okt Facklig aktiveringskurs Mu SKF  28  aug
42 15 okt   Fairtrade-konferens AM SKF  28 aug
42 16 okt   Marcello-dagen AM SKF  4 sep
42 17 okt   Fotbollsturnering Mu30 Gbg  11 sep
43 19-21 okt Medlemsutbildning Mu SKF  4 sep
43 19-21 okt Medlemsutbildning Mu Stenungsund  4 sep
43 20-21 okt Om facket Mu30 lO  22 sep 
43 22 okt   IT-säkerhet AM SKF  11 sep
43 22 okt   läs för mig pappa! AM Gbg  4 sep
43 23 okt   Facklig introduktion Mu SKF  4 sep
44 26-28 okt Fackets Försäkringar Mu SKF  18 sep
44 29 okt   Hur påverkar jag den lokala politiken AM SKF  11 sep
45 2-4 nov Pengar för livet AM Stenungsund  18 sep
45 4-6 nov Medlemsutbildning på lätt svenska Mu SKF  18 sep
45 5 nov   EXPO  AM SKF  25 sep
45 6 nov   IF Metallare i politiken AM Kusten  25 sep
46 9-11 nov Jämställdhet för medlemmar Mu SKF  25 sep

Målgruppsförklaringar: Mu = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, Mu30 = medlem under 30 år samt 
AM-SO = Alla medlemmar utom Skyddsombud

kursplatser: 
SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg. lO = lO-distriktet i Västsverige, Olof Palmes Plats 1, 
Folkets Hus, Göteborg. Kusten = Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg. l:a Brattön = SKF Verkstadsklubbs fritidsanläggning 
5 mil norr om Göteborg vid Tjörnbron. Information om lilla Brattön finns på www.lillabratton.se
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Fonus – hjälper när det som 
inte får hända ändå inträffar

[ MEDlEMSFÖRMåN ] 

- Min uppgift som representant är 
att vara ett stöd till de anhöriga som 
begraver sina nära och se till att allt 
runt omkring fungerar, säger Björn 
Törnwall. Han jobbar på Fonus som 
kundrådgivare/representant och som 
informatör.

Fonus är Sveriges största begravnings-
entreprenör med cirka 200 kontor över 
hela landet. Fonus startades 1945 av LO 
som då fick i uppdrag av den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen att ”ge 
en arbetare en värdig begravning till en 
rimlig peng”. 

Fonus är rikstäckande
Fonus ekonomisk förening har cirka 
2 400 medlemmar, eller ägare, i hela 
landet. De ingår alla i något av de 41 
medlemsdistrikt som tillsammans utgör 
den rikstäckande organisationen. Exem-
pel på medlemmar är bostadsrätts- och 
hyresgästföreningar, fackföreningar, 
ABF och pensionärsföreningar. På en 
riksstämma och i distriktråd kan med-
lemsorganisationerna säga vad de tycker 
i vanlig demokratisk ordning.

Överskottet återinvesteras
– De pengar Fonus tjänar återinvesteras 
i företaget och på riksstämman beslutas 
det om hur de ska fördelas. Precis som 
en medlemsstyrd organisation ska fung-
era, säger Björn Törnwall..

Fonus hjälper till med allt det som 
rör en begravning. Allt från om musik 
ska spelas, vilken kista, om det ska vara 
en kyrklig eller borgerlig begravning. I 
denna svåra tid ska de som kommer till 
Fonus känna att de ska får ett stöd då 
det som inte får hända, händer. Fördelen 
med Fonus är att det är en rikstäckande 
organisation, dör din mamma Boden kan 
du gå in på ett kontor i Göteborg och lösa 
allt därifrån. 

Vita arkivet löser mycket
– Vita arkivet är en tjänst Fonus till-
handahåller. Där kan du skriva ner dina 
önskemål om hur du vill att din begrav-
ning ska vara, om du har några försäk-
ringar via till exempel kollektivavtalet 
som din familj bör veta som kan under-
lätta ekonomiskt vid ditt dödsfall. Det 
finns mycket okunskap kring begrav-
ningar och Vita Arkivet löser mycket. 
Via vårt dotterföretag, Familjens jurist, 
kan du även skriva ett testamente, säger 
Björn Törnwall.

Öka din kunskap
Begravningar kostar pengar. Dödsboet 
betalar alla kostnader för en begravning. 
Om pengar inte finns i dödsboet så be-
talar socialen upp till ett halvt prisbas-
belopp. I sin uppgift som informatör så 
är Björn ute på skolor, föreningsmöten 
och fackliga kurser och pratar om dessa 

frågor för att öka kunskapen kring dessa 
frågor.

– Ibland får jag frågor kring vad man 
får göra med askan vid till exempel en 
kremering eller var man får begrava sina 
anhöriga. Det finns regler och lagar som 
säger vad man får och inte får göra. Du 
får till exempel inte begrava din farfar 
i trädgården eller sprida din mormors 
aska på centralstationen i Göteborg. Det 
är bra att fråga kommunen om man är 
osäker. Vi på Fonus hjälper självklart till 
med dessa frågetecken, avslutar Björn 
Törnwall.

Text och foto: Kristofer Bergman

Du som medlem 
i IF Metall kan få 
ut en värdecheck 
på 500 kronor 
som  hjälp vid en 
begravning via Fonus.

– Det finns okunskap kring begrav-
ningar. Vita Arkivet löser mycket.  
Via vårt dotterföretag, Familjens 
jurist, kan du även skriva ett testa-
mente, säger Björn Törnwall, Fonus.
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olle Ludvigsson (S)
Eu-parlamentariker
Medlem i IF Metall 
Göteborg

nyligen kom ett mycket positivt besked: 
Eu-kommissionen låter Sverige behålla 
momsundantaget för ideella föreningar. Den 
process som kommissionen i flera år drivit 
mot Sverige läggs ner. Därmed kan alla för-
eningskassörer känna sig lugna. De kommer 
inte att behöva ge sig in i något tidskrävande 
momskrångel.Processen har varit bökig. Vi 
är många som försökt få Eu-kommissionen 
att fatta detta beslut. Jag har bidragit till att 
Eu-parlamentet sänt ut bra signaler i frågan. 
Andra har agerat via andra kanaler. 

Inte minst har hundratals svenska föreningar 
via engagerat påverkansarbete fått Bryssel att 
tänka efter. Just detta är nog huvudanled-
ningen till att slutet blev så gott. Ser man till 
grundargumenten har kommissionen rätt. Det 
svenska momsundantaget för ideella fören-
ingar strider mot Eu:s momsdirektiv. Det är 
inget snack om saken. 

nu har dock kommissionen bestämt sig 
för att trots det agera pragmatiskt. Man har 
konstaterat att undantaget är avgörande för 
föreningslivet och att det inte är till skada för 
någon annan medlemsstat. Därför är det ok. 
Det är ett klokt och mycket rimligt beslut. 
Att hotet mot momsundantaget nu är avvärjt 
är inte bara bra i sig. Detta gör det också lite 
lättare för regeringen att hantera den upp-
märksammade frågan om eventuell moms på 
ideella föreningars second hand-handel.

Engagemang lönar sig! 
Det är kul att kunna dra 
den slutsatsen.

R appoRT FR ån BRySSEL

Det här kommer garan-
terat vara ett åter-
kommande inslag på 
grillarna denna sommar. 
Visst kan det se lite kul 
ut när man grillar kyck-
ling på en ölburk i  

grillen, det är ju en lite udda metod 
men smakfullt och saftigt blir det. 
Det ser kanske lite krångligt ut men är 
faktiskt ganska lätt.

Börja med att blanda ihop kryddbland-
ningen och gnugga in kycklingen med.
Töm ut halva ölburken, och slå i lite  
av liquid smoke, en hackad vitlök och 
citronsaft. Sedan trär du på kycklingen 
runt ölburken.

När du preparerar grillen fördelar du 
briketterna längs kanterna av, burken med 
kycklingen placeras i mitten för att den 
inte ska brännas. En normalstor kyckling 
grillas i cirka 50 minuter. Du vet att den är 

klar när innetemperaturen är 82 gr. 
Därför rekommenderar jag skarpt att du 
skaffar en digital köttermometer om du 
inte har en. Servera kycklingen tillsam-
mans med Salsa fresca och ungsbakad 
potatis. Smaklig måltid!

Rub: 
Rosmarin ½ dl
Paprikapulver ½ dl
Farinsocker ½ dl
1 msk salt
3 st vitlöksklyftor hackade
 
Salsa Fresca:
5 tomater
½ dl bladpersilja
3-4 salladslökar
½ färsk chili
½ dl hackad koriander
1st lime saften av
2 msk olja
lite salt och peppar

 

Inget moms-
krångel för 
ideella 
föreningar

Beer can chicken
mARKKu 
oHVo, KäND 
SOM KOCKEN 
I VOlVOS 
MATlAGNINGS-
CIRKlAR

Sommarens 
grilltrend
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[ FRITID ] 

Husen är lagom för fem personer. De är 
moderna och utrustade med el, vatten, kyl/
frys, TV, dusch och wc. Allt man kan tänkas 
behöva för några dagar i lugn och ro.

I anläggningens huvudbyggnad finner 
du en restaurang med en vacker utsikt mot 
havet. Där erbjuds god mat till humana 
priser och restaurangen är känd bland annat 
för sin läckra skaldjursbuffé. under vinter-
halvåret finns även en pub öppen vid olika 
tillfällen.

Välkommen att besöka Gullholmen i en 
genuin skärgårdsmiljö!

Gullholmen
Välkommen till

på vackra gullholmen ligger anläggningen gullholmsbaden.   
Där äger IF Metall göteborg, stugor, i en fantastisk miljö!  

gullholmsbaden är perfekt för dig som vill ha det lilla extra. 
Stugorna hyrs ut året runt, både veckovis och helger.

InTRESSERaD aV aTT HyRa En STUga? 
gå in på avdelningens hemsida www.
ifmetall.se/goteborg för att hämta en 
ansökningsblankett. 
Eller ring avdelningen, telefon  
031-774 32 00 för hjälp och  
information.Husen är lagom för fem personer.
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klokaste tankebubblan 
i nummer 1/2015!

gilla oss på Facebook. Vinn! sudoku - svår

grattis Mari-Louis olatunji, Samhall aB !
750 kr i presentkort på Coop kommer på posten.

Vi finns på Facebook
och ifmetall.se/goteborg

Vad vill du för-
bättra på din 
arbetsplats eller i 
ditt kollektivavtal?

VInnaREn UTSES genom utlottning bland dem som svarat. Vinnarna presenteras på 
Facebook. Gilla/svara senast den 15 juni och då har du chans att vinna biobiljetter 
och presentkort på middag på Danilo (restaurangen i Filmstaden Bergakungen)
till ett värde av 1 000 kr.

Gå in och gilla oss 

på Facebook och 

svara på frågan:

Teckningstävlingen

VInnaREn pUBLIcERaS på 
www.ifmetall.se/goteborg den 1 juni 
2015. Vi lottar fram  det vinnande 
bidraget. Vinsten är inträde och åk-
pass (max 5 personer) på Liseberg.

Barns framtidsdrömmar
Vågrätt:
1) upplands landskapsdjur mest kända för en hotell-
hit
3) Zombie som ledde gruppen White Zombie
5) Färg som tillsammans med flicknamn förknippas 
med Anna-Greta leijon
8) Gina som sjöng ”Det faller ljus”
10) Sådan leder Caroline af ugglas ibland
12) Första ordet i två av Springsteens mest kända låtar
13) Till stöd för dem skrev ledin och Wiehe en låt
15) Europe-Johns lillasyster
16) Karl-Bertils pappa
17) Nära en sådan smet får ingen gå enligt Kent
19) En sådan brud var lill-Babs i en tidig hit
20) Den sortens disco spelar E-Type

Lodrätt:
1) Stingsling soulpopare från Gotland
2) Musikalisk Peter mest känd från musikaler
4) Det första B:et i ABBA
6) Pseudonym som gjorde plattan ”Satansverserna”,
sedermera känd som Claes Malmberg
7) Karl som trots familj besvärade Monica
9) Kurt Olssons sidekick
10)Elektromusikduo från uppsala
11) En sådan behövde Paul young i hemmet 1983
14) Sångares latinska smeknamn som kommer av att 
han har en vacker röst
18) En Mister som sjöng om brutna vingar

Korsord
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poSTTIDnIng B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 
Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

Härliga sommarläger 
med unga örnar
I år så finns det två underbart sköna och roliga läger att åka på. Det ena ger 
salta bad på västkusten medans det andra ger bräckt vatten på östkusten.

norje Boke 27 juni–4 juli
Du som är från 6 år och uppåt kan delta i det stora sommarlägret i Norje Boke, 
Sölvesborg. Massor av möjligheter till lek, aktiviteter och bräckta havsbad vid en stor 
sandstrand utlovas. Vill du veta mer om platsen kan du surfa in på http://norjeboke-
camping.com. 

Flatölägret 2–8 augusti
För de lite yngre mellan 7–12 år så finns Flatölägret. Salta västkustbad blandat med 
superkul aktiviteter som fiske, lekar, hajk och spökrunda. Ön ligger i vackra Orust 
kommun. Boende i stugor på området.

återträffsläger 
Anordnas 11–13 september i Gråbogården. Där har du möjlighet att återse kompisen 
från sommarlägret. Lägret är öppet för alla från 7 år, även om du inte var med under 
sommaren. 

Deltagaravgift
600 kronor (endast medlemmar i IF Metall avd. 36, Göteborg) Glöm inte att ange i 
din anmälan att du är medlem i avd.36 , eftersom IF Metall Göteborg subventionerar 
kostnaden. Vad ingår?  Mat, sängplats och resa ingår i lägeravgiften, alla deltagare 
får information om hur man tar sig till lägret i god tid innan lägret.

Annelie Nilsson

Unga ÖRnaR grundades 1931 av SSU, 
nu partipolitiskt obunden men delar 
arbetarrörelsens värderingar. Verk-
samheten finansieras av statliga och 
kommunala bidrag samt samarbete 
med olika organisationer. Består av 22 
självständiga distrikt, med underlig-
gande avdelningar. Verksamheten 
grundar sig på demokrati, jämställd-
het och solidaritet, barnen är med 
och bestämmer. Målgrupp barn och 
ungdomar mellan 6–25 år.

I unga Örnars verksamhet tar barn 
och unga plats. Det börjar på lägret, i 
teatergruppen eller under läxläsning-
en och fortsätter i skolan, i vardagsli-
vet och i samhället. 

Du anmäler dig genom att gå in på Unga 
Örnar Västs hemsida: 
www.vast.ungaornar.se 

Där kan du även läsa mer om allt roligt 
unga örnar gör under resten av året. 
Sista anmälningsdag är den 31 maj. 

OBS Anmälan är bindande, endast 
läkarintyg gäller för avbokning.

anMÄLan – SEnaST 31 MaJ


