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Beredd på reservplats –

Anders fi ck fl est kryss 10
Anders Olofsson, arbetare och klubb-
ordförande för IF Metallklubben på 
Caterpillar Propulsion på Öckerö, blev 
tillfrågad om han ville stå med på 
kommunfullmäktigelistan för Social-
demokraterna. Han svarade ja. En 
reservplats kunde förväntas. Verklig-
heten efter valdagen blev något annat. 
Anders fi ck så många kryss i Öckerö 
att han kryssades fram som nummer 
ett på listan. Nu jobbar han 40 timmar i 
veckan, har fackliga uppdrag och engage-
rar sig politiskt.

[ KORTNYTT ] 
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Krönika: Carina Ohlssond 6

Facket på arbetsplatsen 7

Baka med Markku 25

Fritid 26, 28

Tävla: Tankebubbla & Sudoku 27

Hyr stuga på Gullholmen 28
På Hermanö ligger Gullholmen. 
Där äger IF Metall Göteborg stugor, 
i en fantastisk miljö! Perfekt för dig 
som vill ha det lilla extra. Stugorna 
hyrs ut året runt, både veckovis 
och helger.

Söker och ser förbättringar  

efter facklig kurs  7
– Bättre Arbetsmiljö var en bra utbild-
ning för mig. Den hjälpte mig att öppna 
ögonen. Jag insåg att det är mycket 
som kan bli bättre på min arbetsplats, 
säger Monica Dos Santos.
–  Jag har alltid gillat att bry mig för 
att ha en säker arbetsplats. Jag tror 
att det är därifrån mitt fackliga enga-
gemang kommer, säger Monica. 

10

i IF Metall 
Göteborg
Onsdagen den 25 mars klockan 13.00, i 

Kongressalen, Folkets Hus, på Järntorget 

håller avdelningen sitt ordinarie årsmöte. 

Sedvanliga mötesförhandlingar samt val av 

ordförande och ledamöter till avdelnings-

styrelsen och studiekommitté genomförs.

Ordinarie ombud får en personlig kallelse 

senast två veckor innan mötet.

Årsmöte

Snart dags 
för årets 
lönehöjning!
Finns det kollektivavtal på din arbetsplats 
är du garanterad löneökning varje år. Löne-
revision sker vid olika tillfällen under året, 
vanligast 1 april, 1 maj eller 1 juni.

Lägsta löneökning motsvarar följande inom 
avdelningens tre största avtalsområden:

Teknikavtalet 1,9 procent exkl löneöversyn 
som motsvarar 0,5 procent

Allokemisk industri 3,42 kronor per timme 
plus 2,56 kronor per timme att fördela gene-
rellt om enighet inte uppnås i förhandling.

Avtalet inom Motorbranschen ger generellt 
295 kronor/månad samt 294 kr per månad att 
fördela från lönepott.

 Finns det inte klubb eller förhandlande 
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.
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Satsa nu på infrastruktur, 
bostäder och en bra skola 

Mikael Sällström
Ordförande, IF Metall Göteborg

3

När vi blickar fram emot ett nytt år är 
det med både farhågor och en spänd 
förväntan. Vi har höga förväntningar 
på vår nya regering att de kommer 
ta itu med de frågor som de gick till 
val på. Samt att vi kan lägga höstens 
politiska röra bakom oss. Nu fi nns 
det förutsättningar för att prioritera 
satsningar som leder till jobb. Sverige 
är ett land som har råd att satsa på 
infrastruktur, bostäder, en bättre 
skola samt en sjuk- och äldrevård 
som vi kan känna oss stolta över.

På hemmaplan har vi i avdelningen 
startat året med en uppsökarvecka. 
Vi har varit ute och besökt ett stort 
antal av våra mindre arbetsplatser 
för att informera om fördelarna att 
vara med i facket och passade givet-
vis på att informera om avgiftssänk-
ningen som trädde ikraft vid årsskif-
tet. Jag hade själv förmånen att vara 
med några timmar och konstaterar 
att våra uppsökare gör ett mycket 
gott jobb som ambassadörer för vår 
fackförening. 

Förutom alla givande samtal med 
folk på arbetsplatserna gläds vi åt ett 
åttiotal nya medlemmar som givetvis 
ska känna sig välkomna i vår fören-
ing. Jag vill passa på att uppmana 

alla nya eller omvalda killar och tje-
jer att se över vilken kompetens som 
behövs för att göra ett ännu bättre 
jobb. Tveka inte att söka några av de 
fackliga utbildningar som avdelning-
en har. Då är jag övertygad om att vi 
kan lyfta fackföreningen ytterligare. 

Avslutningsvis måste jag nämna 
hur glädjande det är att Volvo Cars 
nu börjat anställa folk till det nya 
nattskiftet. Hittills har över 200 
tidigare bemanningsanställda fått 
jobb, och till sommaren när skiftet är 
i full gång, kommer det att vara fl er 
är 1 200 nyanställda. Det om något 
visar väl att industrin i Sverige inte 
är på väg att dö utan att det fi nns en 
framtidstro och de som vågar satsa.

INLEDARE: MIKAEL SÄLLSTRÖM

[ KORTNYTT & LEDARE ] 

Uppsökarveckan gav mer än 70 
nya medlemmar och visade att 
vi har många goda ambassadörer 
för IF Metall Göteborg.

Ändringar
för privat 
pensions-
sparande 
Avdragsrätten för privat pensionsspa-
rande begränsas kraftigt från 2015. 

2015 kan du bara spara 1 800 kr med 
avdragsrätt. 1 januari 2016 är det tänkt 
att avdraget ska slopas helt.  

Förvirringen kring vad man borde göra 
med sitt pensionssparande är fortfaran-
de stor. Många vet inte vad de ska spara 
någonstans när avdragsrätten slopas.

Vad behöver du göra?
• Du som betalar in pengar i ett 

avdragsgillt pensionssparande bör ta 
kontakt med den bank eller försäkrings-
bolag du sparar hos. Många har redan 
fått förslag på nytt sparande.  

• Du som sparar regelbundet i en 
pensionsförsäkring bör under 2015 inte 
sätta in mer än 1800 kronor.  Att sätta in 
redan beskattade pengar som dessutom 
beskattas vid pensionsutbetalningen, är 
förmodligen inte det du vill. 

Innan du avslutar dina inbetalningar 
är det viktigt att du kontrollerar ditt 
försäkringsavtal eftersom du kan ha ett 
försäkringsskydd som du vill behålla och 
som försvinner när du slutar betala. 

Om du har möjlighet; fortsätta spara 
till din pension!

Semestertips
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. 

Läs mer på www.ifmetall.se om 

erbjudanden under fl iken medlem/if 

metallkortet. Det är medlemsvärde! 

Stora
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RAPPORT FRÅN RIKSDAGEN

Våren närmar sig och 
vi har en socialdemo-
kratisk statsminister
Vi lämnar en mycket turbulent höst bakom 

oss där kaos i riksdagen känns som ett milt 

uttryck. SD och alliansen fällde regerings 

budget och regeringskris var ett faktum.

Får ändå säga att hanteringen från kaos till 

decemberöverenskommelse hanterats med 

säker hand från Löfven.

 

Vad skulle alternativet vara? Ja ett scenario 

var att regeringen skulle avgå och alliansen 

tog över fast dom tappat 

cirka 10 procent i valet.

Nej, ska vi ha någon 

chans till ny färdrikt-

ning för landet måste 

den Socialdemokratiska 

regeringen få möjlighet 

att genomföra sin politik 

för fl er jobb, en skola i 

världsklass och välfärden måste stärkas.

Jo budgeten föll men nu har vi chansen att 

reparera delar av den skadan med våränd-

ringsbudgeten.

 

I den budgeten som läggs i vår går det att 

justera vissa saker som exempelvis höjd 

A-kassa. Satsning på välfärden med en 

omfördelning av de statliga resurserna.

Jag ser med god tillförsikt en stabil kurs-

ändring som får landet på fötter igen. Nu 

med decemberöverenskommelsen kan vi 

lägga fram våra budgetar utan att Alliansen 

och SD kan rösta ner god socialdemokratisk 

politik.

Mattias Jonsson

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Medlem i IF Metall Göteborg

Sverige var ett av Europas fattigaste 
länder för inte alls så länge sedan, ett 
fenomen som många svenskar idag har 
glömt bort. Det är farligt att tappa sin 
historia, för om vi inte vet varifrån vi 
kommer kan det vara svårt att förstå 
varför vi är där vi är. Men framförallt 
kan det vara svårt att möta morgon-
dagen på bästa sätt. För oss, våra barn 
och barnbarn. 

Vid slutet av 1800-talet var Sverige ett 
land som präglades av fattigdom, misär 
och lidande för väldigt många männis-
kor. 

Men det var också en tid då vi började 
ifrågasätta tingens ordning och kräva 
vår rätt. I vårt land bodde en majoritet 
av befolkningen på landet. Vi var bönder, 
torpare, statare, daglönare och egen-
domslösa lantarbetare. 

Men också fi skare, skogsarbetare och 
vi slet vid sågverken, gruvorna och på 
fabrikerna när industrialismen förde oss 
in till städerna. Varje dag var en kamp 
för överlevnad. 

Bristen på drägliga bostäder, mat och 
det hårda arbetet gjorde att många du-
kade under av relativt enkla sjukdomar. 
Medellivslängden var mycket låg.

Kring 1800-talets slut blev svensken 
inte mer än 47 år gammal i genomsnitt 
och barnadödligheten låg på 13 procent. 
Lönerna var mycket låga vid denna tid 
och 14 timmars arbetsdag räckte inte för 
att försörja familjen så även barnen fi ck 

vara med och slita för familjens överlev-
nad. 

Det var bistra tider och folket kuvades 
av den politiska ledningen som utgjordes 
av kungahuset, kyrkan, adeln och den 
rika lilla klick av mäktiga män som sam-
lades i vårt dåvarande parlament. Den 
lilla människan saknade medborgerliga 
fri och rättigheter. 

Endast de som hade mycket pengar 
fi ck makt över sina liv och infl ytande 
över samhällets utveckling. Men nu bör-
jade allt fl er röster höjas bland arbetarna 
för att förändra vår värld och skapa ett 
rättvisare Sverige med demokrati, fack-
liga rättigheter och bättre levnadsvillkor.

Arbetarna bildade fackföreningar, för 
att kräva högre löner, säkrare arbets-
miljö, åtta timmars arbetsdag, betald 
semester och andra saker som vi idag tar 
alldeles för givet. 

Arbetsgivarna och makthavarna 
mötte arbetarnas rättmätiga krav med 
ganska brutala metoder. De som pro-
testerad fi ck sparken samma dag. De 
som bildade fackföreningar svartlistades 
och förföljdes på alla sätt och i värsta 
fall kunde man kastas i fängelse för sitt 
engagemang. 

Men arbetarna gav inte upp för det. 
Man bet ihop och i samförstånd valde 
man att år 1889 bilda ett eget parti för 
att ta tillvara sina intressen; Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti. 

Därmed började kampen!
Krister Kronlid

Sverige – ett urfattigt land

[ FACKETS HISTORIA – DEL 1 ] 

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:

2. Sveriges första fackförbund bildas.

3. Demokratins införande i 1921.

4. Andra världskrigets utbrott 1939.
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Medlemsvärvning låg i fokus under vecka 5. 
Ett trettiotal av avdelningens förtroende-
valda och personal besökte under veckan 
nästan 200 arbetsplatser.

Ett medlemskap i facket är jätteviktigt i 
dagens arbetsklimat.  En osäkrare arbets-
marknad med försämrade arbetsvillkor är 
två av fl era förklaringar till att fl er väljer 
att gå med i facket. 

71 nya medlemmar
Förtroendevalda och personal lyckades 
med bra information få 74 personer göra 
ett aktivt val och då välja att bli medlem-
mar i IF Metall. Utöver dessa lämnades 
över 90 inträdesblanketter ut till poten-
tiella medlemmar.  Veckan präglades av 
en väldigt god stämning och många bra 
diskussioner. På fl era arbetsplatser genom-
fördes möten där samtligaanställda fi ck 
möjlighet att delta. 

Tillsammans är vi facket
Tillsammans måste vi hjälpas åt  med att 
stärka vår organisation. Tillsammans är 
vi facket. Ditt medlemskap gör skillnad för 
dig, din arbetsplats och för hela samhället.

Glöm inte att facket behöver dig precis 
lika mycket som du behöver facket. 

Carina Cajander

Lyckad 
m

edlem
svärvarvecka

William 
Groenendaal, 
Göteborgs 

Maskinteknik, 

var en av de 

som fi ck 

besök under 

veckan. 

William är 

nu medlem 

i IF Metall 

Göteborg.

Gone Girl
På Nick och Amy Dunnes femte bröllopsdag anmäler Nick sin 

fru saknad. Polisens utredning och en massiv mediacirkus drar 

igång och Nicks bild av ett lyckligt äktenskap blir allt mindre 

trovärdig. Det dröjer inte länge innan hans lögner och under-

liga beteende får alla att ställa sig den obehagliga frågan: har 

Nick Dunne mördat sin fru?

Gone Girl är en thriller i regi av David Fincher baserad på 

Gillian Flynns bästsäljande roman med samma namn.

Kategori – Thriller.

En av oss – 
en berättelse om Norge
Det var ingen främmande terrorgrupp som låg bakom den 

största attacken på Norge i fredstid, utan en ung man från 

Oslo. Ända sedan den 22 juli 2011 har Norge försökt att förstå 

vad som drev massmördaren. Med hjälp av unika källor tecknar 

Åsne Seierstad bilden av en man som i många år försökte passa 

in i samhällets ramar, men som 

till slut krossade dem på det mest 

brutala sätt.

Det är här också berättelsen om 

de drabbade. Två systrar från Nesod-

den som hade glatt sig åt AUF:s som-

marläger på Utøya, årets höjdpunkt. 

Och ett killgäng från Troms som rest 

söderut med samma mål. Bara några 

av dem skulle komma hem igen.

Den prisbelönta författaren Åsne 

Seierstad har tidigare rapporterat 

från krig och konfl ikter världen över. 

Den 22 juli 2011 kom terrorn till hennes eget land. En av oss är 

den första bok hon skriver om Norge.
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[ KRÖNIKÖR CARINA OHLSSON ] 

›› Ojämställdhet drabbar hela samhället, den kampen måste tas 
varje dag. Internationella kvinnodagen uppmärksammar detta. ‹‹

Internationella kvinnodagen är en 
internationell högtidsdag för att upp-
märksamma kvinnors kamp för lika 
rättigheter. Jag får ofta frågan varför vi 
behöver ha en kvinnodag i Sverige. Är vi 
inte redan väldigt jämställda här? 

Jämfört med andra länder har vi 
mycket riktigt kommit långt. Men 
Sverige är inte längre världens mest 
jämställa land. Vi har varit det, men 
vi har tappat den förstaplatsen. Att 
problemen är ännu större i andra länder 
betyder inte att vi kan vara nöjda. Det 
är vårt politiska ansvar att utvecklingen 
går åt rätt håll. 

Löneskillnaderna är ett tydligt kvitto på 
hur vi värderar mäns och kvinnors ar-
betsinsatser. Idag har en man i Sverige 
4 500 kr mer i lön än en kvinna, varje 
månad. Mäter man inkomster dvs. om vi 
tar hänsyn till bl.a. deltider, tjänar män 
8 000 kr mer, varje månad. 

Otrygga anställningar drabbar främst 
kvinnor. Var tionde man och var tredje 
kvinna jobbar idag ofrivilligt deltid. Hel-
tid som norm är absolut ingen omöjlig-
het, fl era kommuner har redan kom-
mit långt. Arbetsmiljöfrågorna måste 

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.

Carina Ohlsson

Ordförande S-kvinnor

prioriteras och missbruket av visstider 
och delade turer måste upphöra. 

Försämrade arbetsvillkor ökar också 
ohälsan. Just nu ökar den psykiska 
ohälsan mest, främst för unga kvin-
nor. Försäkringskassans kostnader för 
sjukpenningen når i år 31,5 miljarder, 
det är en ökning med 10 miljarder på tre 
år! Det här är ett problem som drabbar 
oss alla. 

Våldet som drabbar kvinnor är fortfaran-
de omfattande. Tusentals kvinnor lever 
gömda på kvinnojourer. Sexuella trakas-
serier, våldtäkter, våld i nära relationer, 
det är brutala påminnelser om varför vår 
kamp inte bara handlar om rättvisa, den 
är livsviktig. 

Traditionella könsroller påverkar 
både män och kvinnor. För att komma 
tillrätta med ojämlikhet och ojämställd-
het måste vi se och förstå hur. Ojäm-
ställdhet drabbar hela samhället, den 
kampen måste tas varje dag. Interna-
tionella kvinnodagen handlar om att 
uppmärksamma den kampen.  

Sexuella trakasserier, våldtäkter, 
våld i nära relationer, det är brutala 
påminnelser om varför vår kamp 
inte bara handlar om rättvisa, 
den är livsviktig. 
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[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ] 

Fler nya fackliga ombud 
för IF Metall Göteborg  ›  ›  ›  

Nya skyddsombud för IF Metall Göteborg  ›  ›  ›  

Hallå Monica Dos Santos, 
nytt skyddsombud på Cryo

›  NAMN OCH ARBETSPLATS

Varför blev/är du skyddsombud? 
– På jobbet ska man inte behöva skada 
sig, därför är det viktigt för mig att 

›  NAMN OCH ARBETPLATS

Nya avdelningsombud 
under juli–oktober

Peter Ehlebrink, Råda Plåt & Svets. Peter 

Lind, Schindlers Hiss. Roger Werner Jans-

son, Lantmännen Aspen Petroleum.

Joakim Svensson, PMC Hydraulic. Mats 

Johansson, Erix Tool. Jimmy Boström,

SK Licenssvets Frölunda. Sven Lars Arne 

Nilsson, Lundby Container Service LCS.

Joakim Hansson, ABB. Pia Palmgren, Riviera 

Markiser & Persienner.

Hallå Monica Stenberg, nytt 
avdelningsombud på Kales Lifts

Varför blev du avdelningsombud ?
– Jag är intresserad av fackliga frågor 

och arbetsmiljö.

Varför är du medlem i IF Metall?
– Det är viktigt med trygghet och 

det är en självklarhet för mig att vara 
medlem i facket.

Vilken fråga är den viktigaste IF Metall 
ska driva?

– Att människor ska må bra på sin ar-
betsplats. Att vi ska ha jobb där vi orkar 
jobba tills vi går i pension.

Vilken fråga är 
viktigast för dig på 
din arbetsplats?

– Vi behöver arbeta med vår arbets-
miljö.

Har du gått någon fackligt kurs?
– Jag har gått BAM men inget annat 

ännu . Ska absolut gå mer utbildning.
Carina Cajander

Monica Stenberg, Kalea Lifts. Jonas 

Gunnarsson, H.B. Mekaniska Verkstad,

Stefan Hultberg, Linde Material Handling.

å 

Förtroendevald

kunna förbättra arbetsmiljön på vår ar-
betsplats genom att vara skyddsombud.

Vilken utbildning är mest angelägen för 
dig som skyddsombud? 
– BAM (Bättre Arbetsmiljö) var en bra 
utbildning för mig, den hjälpte mig att 
öppna ögonen. Det är mycket som kan bli 
bättre på min arbetsplats.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast 
för dig hos din arbetsgivare? 
– På Cryo utsätts vi för svetsrök. Ingen 
undkommer den exponering av tungme-
taller som fi nns i ångan som döljer sig 
i svetsröken. Den är livsfarlig om man 
slarvar med utsug och frisklufts ventila-
tion. Vår miljö är också bullrig. Det är 
lätt att glömma bort och det fi nns de som 

slarvar med hörselskydd. Utöver detta är 
i stort sett är det alla frågor lika viktiga 
att jobba med.

Varifrån kommer ditt engagemang? 
–  Jag har alltid tyck om att bry mig för 
att ha en säker arbetsplats, tror att där 
är själva engagemanget kommer ifrån.

Text och foto: Raul Benavides 
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Linda Jansson, 

klubbordförande IAC

Svenskt Näringsliv: 

Det fi nns inga pengar till löneökningar 
i årets avtalsrörelse och mycket litet 
under de närmsta åren, menar Svenskt 
Näringslivs vd, Carola Lemne. 

Vi löntagare får helt enkelt trösta 
oss med, att de som haft jobb under 
senare år har haft en gyllene period 
med rejäla reallönelyft, enligt Lemne.

Anledningen bakom den strama linjen 
från SN motiveras med en närmast 

obefi ntlig infl ation och låg produktivitet 
men även en dystrare tillväxtprognos än 
vad de tidigare förutspått. 

I samma veva vill SN lyfta debat-
ten om arbetets verkliga pris och vill 
då diskutera arbetsgivaravgiften som 
de menar är en dold avgift som är både 
orättvis mot företagen och främst ungdo-
marna som med sin ringa kompetens blir 
alldeles för kostsamma. 

Inget nytt med andra ord. Det är 

Stefan Löfgren, 

klubbordförande 

på Entrematic

Svenskt Näringsliv har gått ut med att på grund utebliven 
infl ation och produktivitet fi nns det ett mycket litet utrymme för 
höjda löner de närmaste åren.

1. Vad anser du, fi nns det utrymme för löneökningar på er 
arbetsplats? 

2. Vilka andra frågor är viktiga för er arbetsplats  i kommande 
avtalsrörelse?
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Svenskt 

Näringslivs 

vd, Carola 

Lemne. 

– Glöm löneö

1. – Ja det anser 

jag då det just 

nu går väldigt 

bra för företa-

get. Däremot 

så är vi som 

underleverantör 

extremt bero-

ende av att det 

går bra för våra 

kunder efter-

som det spelar 

in i företagets 

ekonomi. 

2. – Anställ-

ningsformer är viktiga för oss i nästa 

avtalsrörelse eftersom vi har extremt 

många medlemmar med visstidsanställ-

ning. Det skapar en stor oro och klubben 

anser inte att det är rimligt att människor 

är anställda under sådana former.

1. – Det fi nns 

alltid utrymme 

för löneök-

ningar om 

viljan fi nns. 

Svenskt Nä-

ringsliv hittar 

aldrig något 

utrymme för 

höjda löner 

bara ursäkter 

för att inte 

höja löner för 

arbetare. Hade 

vi inte haft 

centrala avtal hade vi inte fått en krona .

2. – Lönen är alltid en viktig fråga framfö-

rallt så länge vi inte har lönesystem utan 

godtycke som styrmedel. Arbetstiden är 

också viktig och förkortning av tiden har 

blivit viktigare i synnerhet om man menar 

allvar med att vi ska jobba tills vi blir 75.
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[ AVTALSRÖRELSEN ] 

Sebastian Wessman 

vice klubbordförande, 

Johnson Controls

samma budskap som trummas ut när det 
börjar närma sig avtalsrörelse. Närings-
livets recept för framgång är i vanlig 
ordning att arbetarkollektivet ska dra åt 
svångremmen när företagens marginaler 
minskar. När det inte räcker till ska vi 
nagga på våra gemensamma tillgångar 
som avsatts för våra trygghetssystem och 
för att minska ungdomsarbetslösheten är 
det bara att skrota LAS. 

I vanlig ordning har de fackliga orga-

nisationerna ett helt annat framgångs-
recept.

En solidarisk arbetsmarknadspolitik 
som skapar trygghet i arbetslivet, med 
jämställdhet och förutsättningar för 
att få fl er i arbete som grund utan att 
försämra för de svagaste behöver inte 
vara motsatsen till tillväxt och ökad sys-
selsättning som näringslivet vill påskina, 
men fördelningen ser lite annorlunda ut.

Michael Blohm

ökningar
1. –Jag blir 

inte förvånad 

att Svenskt 

Näringsliv går 

ut inför en 

avtalsrörelse 

med krav på 0% 

avtal och snart 

kommer säkert 

ett utspel om 

LAS.

Vår arbetsplats 

är konkurrens 

utsatt som 

många andra 

arbetsplatser. 

Vi blir mer och mer globaliserade och 

kraven från kunden på underleverantörs-

produktion nära är idag inte lika starka. 

Kapitalet styr och lönsamhetskraven ökar. 

Trots detta så ser jag inget som hindrar en 

avtalsrörelse med krav på reallöneökningar 

på vår arbetsplats. Det är inte med ute-

blivna löneökningar man skapar lönsam-

het i verksamheter, det man skapar då är 

en förskjutning av kapital från arbetare till 

ägare. Vi kan aldrig acceptera att anställda 

ska betala aktieägarna eller ledningens 

löneutveckling/ersättningar. Att vi arbetar 

i ett litet högkostnads land med så många 

storföretag är på grund av vår förmåga att 

skapa processer som är produktivitets ef-

fektiva. Idag, imorgon, i framtiden.

2. – För oss är rätten till din egen fritid en 

av dom viktigaste delarna i kommande 

avtalsrörelse. Vi har en arbetsplats där 

övertidsarbete är mer regel än undantag, 

något som sliter på våra medlemmar och 

med dagens avtal så är det svårt att neka 

till övertiden. En annan fråga som borde 

drivas är ett bättre kompetensutvecklings 

avtal. Som ger en möjlighet att vidareut-

vecklas och klara av ett helt arbetsliv på 

våra arbetsplatser som blir mer personal 

effektiva och fysiskt krävande. Större krav 

på företagen när det gäller ansvar för 

arbetsplatsens utformning. För att skapa 

förutsättningar för båda ung som gammal, 

kvinna eller man att klara av sitt arbete.

1.  – Sverige har 

många duktiga 

företagare och 

företagsledare 

som är väldigt 

viktiga för svens-

ka samhället. 

Det är förmod-

ligen årets minst 

överraskande 

uttalande som 

Svenskt Närings-

livs VD Carola 

Lemne bjuder 

på. Det går igen 

från hennes 

föregångare i såväl Svenskt Näringsliv och 

tidigare SAF, alltid dessa angrepp mot 

arbetarrörelsen och löntagarna. Är det inte 

löneutrymmet så är det socialförsäkrings-

systemet, arbetsrätten, pensioner, strejk-

rätten eller organisationsfriheten m.m. Vi 

ser det politiskt, medialt och i avtalsför-

handlingar hur Svenskt Näringsliv ständigt 

försöker attackera den svenska modellen 

och vi är medvetna vilka konsekvenser det 

får för vårt samhälle. Som industriarbetare 

ser jag positivt på vinster för jag ser att 

det möjliggör att stärka industrin genom 

satsningar på teknikutveckling, forskning, 

kompetensutveckling och rättvisa löner, 

det skapar en långsiktigt hållbar industri. 

IF Metalls medlemmar bidrar allt mer till 

företagens vinster och man blir upprörd 

när man ser att en allt mindre andel av 

vinsterna går tillbaka till de anställda, 

investeringar och samhället. Synd bara att 

de företräds av destruktiva propagandister 

i Svenskt Näringsliv. Svenskt Närings-

livs propaganda ger jag inte mycket för, 

svenska löntagare har gjort sig förtjänta 

av löneökningar och ett fl ertal forskare 

menar att rejäla löneökningar och ökade 

investeringar är helt rätt medicin mot den 

stillastående ekonomin i Europa.

 

2. – Viktigt i avtalsrörelsen är att vi fl ytt-

ar fram positionerna för att stärka våra 

medlemmars anställningstrygghet och 

utveckling i arbetet. Vill se att missbru-

ket av tidsbegränsade anställningsfor-

mer och överutnyttjandet av inhyrning 

av arbetskraft minskar. Industrin är en 

konkurrensutsatt bransch så det som 

var tryggt igår kan vara otryggt imorgon, 

våra medlemmar behöver löpande stärka 

sin kompetens så de står rustade inför 

framtida teknikkrav och förblir attraktiva 

på arbetsmarknaden. Omställningsstödet 

behöver stärkas och arbetstidsförkort-

ningen är viktig och uppskattad av våra 

medlemmar.

Anders Olofsson, 

Klubbordförande på 

Caterpillar (Bergs 

Propulsion)
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i politiken

IF Metallare
INFÖR VALET I SEPTEMBER 2014 blev 
Anders Olofsson, arbetare och klubb-
ordförande för IF Metallklubben på 
Caterpillar Propulsion på Öckerö, 
tillfrågad om han ville stå med på kom-
munfullmäktigelistan för Socialdemo-
kraterna. Det handlade då om plats tio 
och man hade för tillfället nio mandat i 
fullmäktige. 

Anders som alltid haft ett intresse 
och engagemang för både fackliga och 
politiska frågor tackade ja till förfrågan 
och förväntade sig en plats som reserv i 
kommunfullmäktige. 

När väl valdagen kom och folk hade lagt 
sina röster och kryssat för de namn de 
har förtroende för så blev verkligheten 
någon helt annan. Anders fi ck så många 
kryss i Öckerö att han kryssades fram 
som nummer ett på listan, något som 
han inte alls väntat sig. Varken han eller 
partiet hade bedrivit någon personvals-
kampanj för honom men ändå valde så 
många att kryssa just Anders.

Stort förtroende
När han blev medveten om vad som hade 
inträffat så blev han både oerhört för-
vånad men fi ck också en härlig känsla, 

– Allt handlar 

om ideologi och 

värderingar, det 

är vad som driver 

mig, säger 

Anders Olofsson.
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[ POLITIK ] 

Anders Olofsson 
IF Metallare, arbetare 
och kommunpolitiker

en känsla om att folk har förtroende för 
honom. Att det fi nns folk som vill att just 
han ska företräda dem i politiken. 

Anders politiska medvetenhet kom 
när han under sin ungdom läste ”Stads-
erien” av Per Anders Fogelström, om 
Sveriges utveckling och arbetarrörelsens 
betydelse.  

– Allt handlar om ideologi och värde-
ringar, det är vad som driver mig, säger 
Anders Olofsson.

Ledamot i kommunstyrelsen
Efter att blivit vald till kommunfullmäk-
tige så blev Anders även tillfrågad om 
han ville sitta med i kommunstyrelsen, 
något som han inte haft en tanke på 
tidigare, men han tackade ödmjukt ja, 
även till detta. 

Nu fi nns verkligen möjligheten att 
kunna få föra fram mina åsikter och dri-
va de frågor som är viktiga för mig och 
de människor jag möter, säger Anders.

Man märker att allt det som hänt An-
ders efter valet den 14 september 2014 
har varit helt prestigelöst! 

– Jag är en vanlig arbetare som jobbar 
40 timmar i veckan, har fackliga upp-
drag och engagerar mig politiskt. Min 
kunskap och mina erfarenheter kommer 
från golvet på arbetsplatsen, fackliga 
utbildningar och olika nätverk, påpekar 
Anders.

En stark a-kassa
Anders understryker vikten av att vi 
måste få ordning och reda på arbets-
marknaden, att svenska kollektivavtal 
ska gälla, men också en stark A-kassa. 

A-kassan har så otroligt stor bety-
delse, det handlar om så mycket, allt 
ifrån att hindra lönedumpningar till att 
man ska kunna behålla sin bostad och 
försörja sin familj under omställning. 

Anders är tacksam för de olika 
nätverk han har, något han kommer att 
använda sig av för att få kunskap och 
utveckling. 

Han vill också passa på att tacka alla 
de IF Metallmedlemmar som stöttat 
honom i valet och lagt sin röst på honom, 
ett förtroende han kommer att förvalta 
väl. 

– Det är viktigt att de fackliga orga-
nisationerna fi nns med i politiken, i mitt 
fall är det IF Metall, då kan vi göra mer 
för medlemmarna. s äger Anders.

Karl-Henrik Rosbergrs
– Dessa frågor 
vill jag driva 
i kommunen:
• Bostäder och sysselsättning,   

 inte minst för ungdomar. Vi måste  

 ge ungdomarna möjligheten att bo  

 kvar i kommunen eller fl ytta hit, till  

 Öckerö.

• Viktigt med en aktiv närings-   

 och industripolitik samt arbets-  

 marknadspolitik.

• Kommunikationen till och från   

 Göteborg men även inom   

 kommunen.

• Personalfrågor och arbetsmiljö.

– Jag är en vanlig arbetare som jobbar 40 timmar i veckan, har fackliga 

uppdrag och engagerar mig politiskt, säger Anders Olofsson, 

klubbordförande vid Caterpillar Propulsion på Öckerö.
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[ ORGANISATION ] 

Sebastian Älvenholm ordförande
när Logent AB bildar klubb
Allt började med att medlemmarna 
Sebastian Älvenholm och hans pappa 
Samir Älvenholm, gick runt tills sina 
arbetskamrater och pratade om vikten 
av att organisera sig.

 Många valde att bli medlemmar i IF 
Metall och efter ett tag så bestämde 
man sig för att bilda en klubb.

Då företaget startade upp verksamheten 
under våren 2014, blev alla på arbets-
platsen anställda under 2014 och 2015. 
Trots denna korta tid så lyckades man 
organisera sig och bilda klubb.

En bra dialog
– Målet är att vi ska få en bra dialog med 
företaget och företräda verkstadsklub-

bens medlemmar och driva deras intres-
sen, säger Sebastian.

Något som är extra viktigt för klubb-
en är att ha en hög organisationsgrad. 

Fler väljer att gå med
Genom att prata med arbetskamraterna 
om fackligt medlemskap och vikten av 
organisering så hoppas klubben på att 
fl er väljer att gå med i facket.

– Vi har alltid någon på avdelningen 
att vända oss till om vi har några frågor 
eller om vi behöver hjälp. Bengt Fager, 
ombudsman och Koce Anakijoski, regio-
nalt skyddsombud, har hjälpt oss med 
att bilda klubben och stöttar oss när vi 
behöver hjälp, avslutar Sebastian.

Karl-Henrik Rosberg

I Magasinet 4/2015 berättade 

Sebastian Älvenholm om sin roll som 

avdelningsombud. Nu är han vald till 

klubbordförande vid Logent AB.

– När vi är många kan vi påverka tillsammans, säger Sebastian Älvenholm (t.v.), klubbordförande för verkstadsklubben 

vid Logent AB. Här tillsammans med Jerry Johansson (i trucken) och Lowe Cederqvist (t.h.). 
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[ ARBETSMILJÖ ] 

ARBETSPLATSBESÖK MED FRÅGOR SOM:

Hur påverkas vi av buller på jobbet?

Arbets- och miljömedicin utreder och 
studerar hur människor påverkas av 
olika faktorer i arbetslivet. I höstas tog 
de kontakt med IF Metalls regionala 
skyddsombud i syfte att få komma ut 
och besöka några arbetsplatser inom 
bil-branschen.

Arbets- och miljömedicin är en integre-
rad del av Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset och Göteborgs universitet. De 
utreder och studerar bland annat av hur 
vi påverkas av exponering från kemiska 
ämnen, ljud/buller, vibrationer, fysisk 
belastning och stress i arbetsliv och 
omgivningsmiljö.  Deras upptagningsom-
råde sträcker sig från norra Halland och 
upp i hela Västra Götalandsregionen.

Kan bistå med experthjälp
Deras kärnverksamhet är patientutred-
ningar vid misstänkt arbetsrelaterade 
sjukdomar.  Men de är även en aktiv 
kunskapsförmedlare och rådgivare till 
företagshälsovården och de bistår även 
med experthjälp vid riskbedömning av 
gravida arbetstagare och vid tjänstbar-
hetsbedömningar.

Bland deras publikationer fi nns 
exempelvis:
• Arbetsmiljörisker under graviditet  
 (2014)
• Asbest – Faktablad om exponering  
 och hälsorisker (2011). 

Besök på arbetsplatser
Arbets- och miljömedicin tog kontakt 
med bilklubbens regionala skyddsombud 
under hösten och efter några inledande 
kontakter, gjorde man tillsammans un-
der två dagar besök på några av arbets-
platserna.

Från Amm:s sida var man intresserad 
av att få besöka några företag från bil- 
och måleribranschen. Detta för att få en 

överblick över hur det ser ut i branschen 
idag och för att längre fram kunna skapa 
strategier och metoder för att förebygga 
arbetsrelaterad ohälsa.

Under den andra dagen besöktes 
STS Sydhamnens Trailer Service AB, 

Spaldings i Göteborg AB och Motorbran-
schens tekniska gymnasium (MTG).

Det blev många intressanta samtal 
om vilka arbetsproblem man upplever 
och hur man kan arbeta med att förbätt-
ra arbetsmiljön. 

Fredrik Ekskog

Läs mer om 

och för kontakt 

med Arbets- 

och miljömedicin: 

www.amm.se

En central fråga och utmaning för Arbets- och miljömedicin är hur man ska fi nna 

metoder för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
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[ OMSTÄLLNING ] 

ABF Jobb – omställningsföretag 
med rötterna i arbetarrörelsen

Bengt Englund från 

Cryo AB och Daniel 

(Dana) Svenningsson 

från ABF Jobb.

– Vi heter inte bara ABF Jobb, vi kom-
mer ur arbetarrörelsen, säger Sebas-
tian de Souza, verksamhetschef på 
ABF Jobb.

Jag träffar Bengt Englund på utsidan 
ABF Jobb en kall vinterdag i februari. 
Det ligger lättåtkomligt vid Stampen på 
ett kort gångavstånd från hållplatsen. 
Bengt visar vägen in och upp med hissen 
några våningar till ABF:s lokaler, där 
även ABF Vux fi nns.

Under omställning
Bengt Englund varslades om uppsägning 
från sitt jobb som lagerarbetare på Cryo 
strax innan semestern och har sedan 
dess varit inskriven på omställningsföre-
taget ABF Jobb. 

Daniel (Dana) Svenningsson hämtar 
en kanna kaffe och strax glider samtalet 

in på A-kasseregler och vart man köper 
sitt snus billigast. 

Hjälpa till en ny anställning
Dana arbetar med administration och IT 
och är den som utbildat Bengt och fl era 
av hans gamla arbetskamrater i grund-
läggande datakunskap.

– Alla vi haft från Cryo är supernöjda, 
säger Dana och berättar om ABF Jobb.

De har funnits sedan februari 2009 
och har cirka 700 personer i omställning 
per år. Deras jobb är att hjälpa uppsagd 
personal till en ny anställning. 

Ligger högt på listan
– De tre senaste åren har vi legat på 
topp tio-listan för ut i jobb, sett ur ett na-
tionellt perspektiv, säger Sebastian som 
är verksamhetschef. Han poängterar att 
de inte har någon extern aktieägare. Alla 

pengar stannar kvar i arbetarrörelsen. 
De sympatiserar med den fackliga idén 
och arbetar hårt med att alla ska bli an-
ställningsbara. Alla program är individu-
ella och utgår utifrån deltagarnas behov.

Värdefulla utbildningsdelar
Bengt berättar att han har fått hjälp 
med att ta truckkort för både A- och 
B-truck och inte minst en värdefull 
utbildning i datakunskap. Det är många 
gånger både krångligt och tidskrävande 
att registrera sig på olika arbetsgivares 
och rekryteringsföretags sidor. Många 
olika formulär skall fyllas i och det är 
lätt att det blir fel.

– Jag har lärt mig jättemycket och jag 
är väldigt nöjd, säger Bengt Englund och 
avslutar med att berätta att han på mån-
dag skall iväg och träffa en arbetsgivare.

Fredrik Ekskog
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[ OMSTÄLLNING ] 

TSL står för Trygghetsfonden Svenskt 
Näringsliv och LO och är en kollektiv-
avtalad omställningsförsäkring som 
ger hjälp till de anställda, företag och 
fack när företag tvingas säga upp per-
sonal på grund av arbetsbrist.

Sedan verksamheten startade 1 
september 2004 fram till och med juni 
2014, har TSL beviljat 219 993 om-
ställningsstöd. Totalt har TSL beviljat 
stöd för 4 660 miljoner kronor. Idag är 
värdet av coachingen 22 000:--

En jobbcoach i TSL-systemet är en per-
sonlig resurs för den uppsagda, som ska 
hjälpa denna utifrån hennes behov och 
förutsättningar, med målet att komma i 
jobb igen. 

Jobbcoachens roll
Rollen har utvecklats under de tio år 
TSL-systemet funnits. En yrkesroll har 
successivt mejslats ut. Det handlar om 
att snabbt möta den uppsagda, det är för 
de fl esta en jobbig situation att förlora 
jobbet. Ett personligt, mänskligt bemö-
tande, samt god förmåga att lyssna, är 
det första jobbcoachen måste klara. 

Därefter ska en kompetenskartlägg-

En kollektivavtalad försäkring 
och en hjälp till omställning

ning göras; hur ser den uppsagdas kun-
skaper och färdigheter ut, vad behöver 
kompletteras och utvecklas samt hur 
detta ska ske. Hur ser arbetsmarknaden 
ut i närområdet, på pendlingsavstånd 
eller kan det krävas att den uppsagda 
fl yttar till annan ort för att få ett jobb. 
Utifrån kompetenskartläggning och 
kartläggning av arbetsmarknaden ska 
en handlingsplan göras. Därefter ska den 
verkställas.

Från CV till intervjuträning
En meritförteckning ska skapas, person-
liga brev ska iordningsställas, kanske 
behöver intervjuträning genomföras. Allt 
detta ska jobbcoachen se till att det blir 
gjort, att stötta men också utmana när 
så behövs och att hela tiden se till att 
tillräckligt mycket energi läggs på jobb-
sökandet. Jobbcoachen ska också hjälpa 
till med matchningen, det vill säga att ha 
koll på vilken efterfrågan som fi nns som 
motsvarar den sökandes kompetens och 
hjälpa till att föra ihop dessa.

Sist, men inte minst, spelar jobb-
coachen en avgörande roll som koordi-
nator och samordnare mellan de olika 
system som en uppsagd möter.

För många av de uppsagda gör 
coacherna en avgörande skillnad.

Kriterier för TSL-stöd
TSL-ansökan upprättas när anställning 
avbryts på grund av arbetsbrist, man 
varit tillsvidareanställd under minst 12 
månader hos arbetsgivare med kollektiv-
avtal och arbetsgivare/anställd och fack 
väljer vilket bolag man vill anlita.

Anne-Li Rygren

En jobbcoach i TSL-systemet är en 

personlig resurs för den uppsagda, 

som ska hjälpa denna utifrån hennes 

behov och förutsättningar, med målet 

att komma i jobb igen. 
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Av totalt 79 anställda på Anna Rödings 

arbetsplats, International Färg, är endast 

10 kvinnor. Det är för få menar IF Metall 

som under många år har påtalat vikten av 

att anställa fl er kvinnor i produktionen.
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ANNA RÖDING, UPPMANAR SINA MEDSYSTRAR: 

– Våga jobba inom industrin – här 
fi nns möjligheter och utmaningar

[ JÄMSTÄLLDHET ] 

På International Färg har fack och före-
tag skrivit om sin likabehandlings- och 
jämställdhetsplan. Där ges det många 
verktyg för att jobba med frågan om 
att anställa fl er kvinnor.

– Det är bara en liten del av själva 
arbetet för att anställa fl er kvinnor, 
mer behöver göras, säger Kristofer 
Bergman, huvudskyddsombud på 
International Färg AB.

På International Färg AB, en arbetsplats 
med 79 kollektivanställda, fi nns det bara 
10 kvinnor. Fler kvinnor har anställts, 
men inte i den takt som IF Metallklubb-
en på International vill.

–  Vi har påtalat i många år vikten 
av att anställa fl er kvinnor till produk-
tionen, inte bara sommarvikarier. Det 
har skett med blandat resultat och inte 
riktigt gått i den takten vi önskat. Vi vill 
ha en mer blandad arbetsplats, säger 
Kristofer Bergman.

Domineras av män
Fler kvinnor får jobb som sommarvika-
rier än vad företaget rekryterar till 
ordinarie tjänster. För några år sedan 
såg det ännu värre ut, men det börjar gå 
åt rätt håll.

–  I produktionen fi nns arbetsuppgif-
ter, tyngre, som domineras av män. Vi 
måste anpassa arbetsuppgifterna efter 
de anställda som arbetsmiljölagen före-
skriver, säger Kristofer.

Anna Röding och Märta Dahlberg som 
jobbat på International  i cirka ett år 
tror att anledningen till att så få kvin-
nor söker sig till industrin är för att det 
framstår som ett tungt jobb.

– Det kan också uppfattas som om 
man går emot de normer som fi nns i 

dagens samhälle, att det inte är typiskt 
kvinnligt. För att locka kvinnor till indu-
striarbeten bör arbetsgivarna se möjlig-
heterna med kvinnliga arbetare inom 
teamet, säger Anna och Märta.

– Som kvinna borde man också våga 
jobba inom industrin för att förstå 
vilka möjligheter som fi nns, men för att 
kvinnor ska våga så måste man också 
informera om att det fi nns kvinnor inom 
industrin så att man får känslan att man 
klarar av jobbet, säger de två.

Fler till industrin
Anna och Märta trivs bra på denna 
mansdominerade arbetsplats men öns-
kar att den var mer blandad.

– Den viktigaste uppgiften i framtiden 
för företag är att locka fl er, inte bara 
kvinnor, till att jobba inom industrin. 
Skapa attraktiva jobb med bra villkor. 

Vi måste jobba med jämställdhet inom 
företaget och utanför grindarna. Det  är 
jätteviktigt för att alla ska ha samma 
förutsättningar på arbetsmarknaden och 
i samhället, avslutar Kristofer Bergman. 

Carina Cajander

 

Vi måste 
jobba med 

jämställdhet 
inom företaget 
och utanför 
grindarna.

Kristofer Bergman, 

huvudskyddsombud,

International Färg AB.

 – Rent generellt bör arbetsgivarna se möjligheter med fl er

kvinnliga arbetare inom teamet, säger Anna Röding.
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[ GÖTEBORGS ARBETARES FOLKHÖGSKOLA (GAF) – DEL 2 ] 

” Jag har alltid trott på 
rättvisa. Det har varit viktigt 
att människor runt omkring 
mig mår bra. Därför blev 
jag förtroendevald på mitt 
arbete. Förutom det så var 
det utvecklande och roligt 
att arbeta fackligt. En fi ck 
lära sig nya viktiga saker och 
belöningen kom varje gång 
som någon blev hjälpt av ens 
kunskap. När jag då efter en 
liten tid som förtroendevald 
hörde talas om GAF så blev 
jag intresserad. 

Jag hade förstått att den 
facklig-politiska utbildningen 
skulle vara annorlunda 
och utmanande. En utbild-
ning där personer från olika 
fackförbund inom LO skulle 
drillas till att bli mer argu-
menterande, refl ekterande 
och stärkta. 

Det var en härlig tid 
som jag aldrig kommer att 

Dags att söka GAF!
Är du förtroendevald och gått din grundutbildning och vill 

fördjupa dina fackliga och politiska kunskaper. Då har du nu 

möjlighet att söka till GAF. Utbildningen bedrivs i huvudsak på 

torsdagskvällar, men dagtid förekommer och ett par helginternat 

ingår också. 

Har du har frågor? 
Kontakta den studieansvarige på arbetsplatsen eller GAFs före-

ståndare Joachim Hurtig telefon 031-773 3159 

GAFs hemsida: är www.gafgoteborg.se

Sista ansökningsdag är den 30 april 2015. 
Anmälan skall ske till goteborg@ifmetall.se 

Dags att söka GAF! Läs mer om GAF i Magasinet 4/2014

glömma. Visst kändes det 
tungt ibland att efter job-
bet ge sig av till aftonskolan 
för studier, men det lönade 
sig alltid i glädjen över att 
få vara där. Vi läste böcker, 
diskuterade aktuell politik, 
nyheter, arbetshändelser och 
även oss själva. Kort sagt, 
allt som kan diskuteras och 
refl ekteras över. 

Utbildningen avslutades med 
en studieresa till ett europe-
iskt land som vi själva fi ck 
planera. Det var ett intensivt 
uppdrag med att få allt att 
klaffa. Hålla budget, få tag på 
de studiebesök vi ville göra, 
motivera varför...

 Den stora utmaningen 
bestod dock i att varje år 
skriva motioner och bygga 
upp fakta om detta som en 
ville förändra. Varje läsår 
avslutades med en skolkon-

gress där vi deltagare från 
alla 3 årskurser var uppe i 
talarstolen och munhöggs 
med varandra under fi na for-
mer. Det nervösa i att bestiga 
talarstolen krävdes mod för 
att övervinna. Men med all 
träning vi hade så lärde vi 
oss att tala inför grupp. Att 
släppa rädslan för att stå 
framför andra och uttrycka 
oss.  

När denna fi na tid var 
förbi, så hade Gaf inom mig 

väckt ett sug för att utvecklas 
mer. Jag kunde ha gjort det 
som förtroendevald, men jag 
längtade så efter en intel-
lektuell utmaning och att 
verkligen få hjälpa människor 
som har det svårt. 

Därför sökte jag till 
Socionomprogrammet. Jag 
kom in och här är jag just 
nu, på min andra termin som 
universitetsstuderande. Vem 
kunde tro det, att jag som 
kommer från en arbetarsläkt 
där ingen omkring mig har 
studerat högre än gymnasiet 
skulle ta mig hit? 

 Det känns bra, jag kän-
ner att det är en fortsättning 
på mitt fackliga engagemang. 
Ett fackligt engagemang 
handlar inte bara om att 
hjälpa människor med se-
mesterersättning och arbets-
skador. Det är så mycket mer. 
Ett fackligt engagemang är 
att ställa upp för människor 
och bry sig om deras välmå-
ende –  ett socialt arbete. 

Text och foto: 
Annelie Nilsson

Annelie Nilsson: – Via GAF, fackligt arbete kom jag in på Socionomprogrammet

– Fortsättning på mitt 
fackliga engagemang

I Magasinet 4/2014 

berättade Sandra Chris-

toph och Patrik Pizarro om 

sina intryck från studierna 

på GAF.
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[ ARBETSMILJÖ ] 

Gott samarbete gav god arbetsmiljö
Regionala skyddsombud fi ck indi-
kationer på dåligt inomhusklimat. 
Frågetecken kring slipdamm som yrde 
runt i lokalerna.

–  På Stiftelsen Göteborgs Maritima 
Centrum jobbade de  otroligt bra efter 
att vi begärt en åtgärd och resultatet 
har blivit väldigt bra, säger Hans Nils-
son, regionalt skyddsombud i region 
Nordost/Centrum.

På Stiftelsen, som är ett museum för 
gamla fartyg, jobbar IF Metalls medlem-
mar med att ta hand om de båtar som 
fi nns ute för syn och fi xa det dagliga un-
derhållet för att museets verksamheten 
ska fungera. Stiftelsens huvudsakliga 
uppgift är att bevara det maritima kul-
turarvet och utveckla ett maritimt upp-
levelsecentrum. Cirka 60 000 besökare 
per år kommer till Maritiman för att gå 
omkring på båtarna på Packhuskajen.

Agerade snabbt
Under en skyddsrond 2013 diskuterade 
medlemmar med det regionala skydds-
ombudet Hans Nilsson om problem med 
att damm efter slipning av båtskrov 
yrde runt i lokalen. Dammet hamnade 
även på kontoren, trots att dörrar var 
stängda.

– Vi fi ck alltså indikationer på att 
inomhusmiljön i delar av huset inte var 
den bästa när man slipat båtarna. Det 
fanns frågetecken kring vilka ämnen 
som frigavs när slipdamm yrde runt. 
Många båtar är belagda med olika  typer 
av gammal färg. Som kan innehålla 
skadliga ämnen. Något var tvunget att 
göras så jag begärde en mätning av ven-
tilationen, säger Hans.

Ledningen för stiftelsen 
svarade snabbt med 
att beställa en mätning 
och pratade med fastig-
hetsägaren för att se över 
ventilationen.

– Mätningen visade att delar av 
ventilationen inte var tillräcklig. Vi kon-
taktade fastighetsägaren för att åtgärda 
de problem som fanns. Vi tog även ett 
beslut om att aldrig mer slipa båtar på 
det sättet vi gjort för vi ansåg att det 
inte passade sig i inomhusmiljön. Vi vill 
säkerhetsställa personalens hälsa, säger 
Stiftelsen Maritimans vd, Per Kärnman.

Mätningen som Maritiman beställt, 
av sin företagshälsovård, visade att det 
inte fanns något belägg kring misstankar 
att slipdammet innehöll farliga kemika-
lier.

– Vi tog ändå beslut att vi 
inte slipa båtar i verksam-
heten mer utan låter an-
dra varv ta hand om det. 
Verkstadens uppgift nu är 

att ta hand om de dagliga underhåll som 
behövs för att verksamheten ska fung-
era, säger Per Kärnman.

– Direkt efter att mätresultatet 
kommit satte vi oss ner och diskuterade 
igenom de steg som behövdes tas. Allt  
gick väldigt fort. 

– Redan våren 2014 blev arbetet klart 
med att fi xa ventilationen och utforma 
rutiner för städning. Jag måste säga att 
vårt samarbete har varit väldigt bra och 
denna förbättring gick väldigt smidigt 
och jag är väldigt nöjd över resultatet, 
avslutar Hans Nilsson.

Text och bild: Kristofer Bergman

Hela arbetsplatsen jobbar för en 

bättre arbetsmiljö, från skyddsombud 

till driftchef och vd. Fr. v.: Ronny 

Andersson (lokalt skyddsombud) 

Frida Svensson, driftchef och Per 

Kärnman, vd. 
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I Serbien pågår en omtumlande 
strukturomvandling, statliga före-
tag övergår i privat ägande. Många 
statliga anställda står inför hotet om 
arbetslöshet och det fackliga arbetet 
måste anpassas till dessa nya förut-
sättningar.

– Statligt ägda bilfabriken Zastava över-
togs av italienska Fiat som etablerade 
en helt ny fabrik i staden Kragujevac. 
Från 2012 råder full produktion av Fiats 
modell 500L, berättar Madlén Gunnars-
son, projektansvarig från Volvo Verk-
stadsklubb.                        

Från statligt till privat
Omvandlingen, att gå från anställd och 
fackligt aktiv i ett statligt företag till ett 
privatägt multinationellt storbolag, har 
naturligtvis varit både omtumlande och 
smärtsamt för fl era. 

– Samtliga anställda fi ck söka om sina 
jobb. De fl esta som fi ck jobb var ungdom-
ar och med sexmånaders provanställ-
ning, säger Madlén Gunnarsson.

Lyckad rekrytering
Klubbutvecklingsprojektet har varit 
mycket lyckosamt. Bland annat har 
medlemsrekryteringen gått över förvän-
tan. Målet att värva 550 nya medlemmar 
blev 1 800.

– Trots ett företagsklimat där företa-
get aktivt rekommenderat sina anställda 

Lyckosamt klubbutvecklingsprojektet i S

att inte bli medlemmar i facket. Dessut-
om har fackliga medlemmar och fackligt 
förtroendevalda rekryterats hos de ny-
etablerade underleverantörerna Johnson 
Controls och Magneti Marelli. 

Genomförda seminarier
Flera seminarier med olika teman har 
genomförts. Syftet har varit att lämna 
ett erfarenhetsutbyte, exempel: 
”Hur aktiverar vi ungdomar i facket”, 
”Så arbetar vi med jämställdhet”, 
”Arbetsmiljö- och försäkringsskydd”, 
”Utbildning en viktig väg att gå för 
facket”, ”Så fungerar kollektivavtalet” 
och ”Hur arbetar vi tillsammans med 
våra fackliga kamrater hos underleve-
rantörerna”. Ett hundratal medlemmar 
och förtroendevalda på Fiat och dess 
underleverantörer, har deltagit på 
seminarierna.

Flera studiebesök i Sverige
Ledningen för fackklubben på Fiat, har 
vid ett fl ertal tillfällen också fått besöka 
Sverige och här fått göra ett fl ertal stu-
diebesök på bland annat Volvo Person-
vagnar, Lastvagnar samt Personvagnars 
motorfabrik i Skövde. 

– De har vid besöken också fått träffa 
andra fackliga kamrater på Volvo och 
inom avdelningen för att diskutera och 
utbyta erfarenheter, berättar Madlén 
Gunnarsson.

Carina Cajander

Fakta om klubbutvecklingsprojektet
Projektet har varat i tre år 2012–2014 i samarbete mellan Sindicata Organizacija 

Fiat Automobili Srbbija, Volvo verkstadsklubb, IF Metall Göteborg och Olof Palmes 

Internationella Center. 

Projektet har till största delen varit fi nansierat av medel från SIDA. Projektan-

svarig har varit Madlén Gunnarsson samt Jan Köster och Koce Anakiovski (där Koce 

också agerat som tolk) från Volvo Verkstadsklubb samt Torbjörn Rigemar, IF Metall 

Göteborg. 

På plats utanför Fiats fabrik i Kragujevac, 

inför ett besök och samtal med den lokala 

fackklubben. 

[ INTERNATIONELLT ] 
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erbien avslutat

[ INTERNATIONELLT ] 

FRAMTIDEN: Projektet är avslutat och många erfarenheter och 

idéer har utbytts och kontaktuppgifter har lämnats. Nu gäller det att 

ta tillvara på dessa. Facebook, Skype, mail och telefon samtidigt som de 

fl esta pratar engelska, gör att det aldrig varit lättare att bevara och 

utveckla kontakterna och därmed stärka det viktiga internationella 

fackliga arbetet.
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Från vänster, Torbjörn Rigemar, 

Madlen Gunnarsson, Koce Anakijoviski 

och Jan Köster.
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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 fi nna 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 fi nns 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 fl era 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.

Fackligt studieutbud

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats    Sista anmälning 

17  23 april Internationella samarbeten & projekt AM SKF 13 mars

18  27-29 april Medlemsutbildning MU SKF 13 mars

19  5-6 maj Om samhället MU30 LO 7 april

19  7 maj EXPO konferens AM SKF 20 mars

20  11-13 maj Ung och blivande förälder AM SKF 2 april

20  15-16 maj Om global rättvisa MU30 VFHS 10 april

20  16 maj Innebandyturnering AM Gbg 10 april  

21   18-20 maj Lagar och avtal MU SKF 10 april

21  22 maj Fackligt introduktion MU SKF 2 mars 

22  25-26 maj Vad får jag? MU30 SKF 17 april

22  26-27 maj Om främlingsfi entlighet MU30 VFHS 17 april

22  27-29 maj Medlemsutbildning  MU L:Brattön 10 april

22  27-29 maj Fackets Försäkringar MU SKF 17 april

23  3 juni Om försäkringar MU30 LO 6 maj

24  8 juni Kost och motion AM Lundby 24 april

24  9-10  juni Om facket MU30 LO 12 maj

24  12 juni Klimatkrisen AM SKF 30 april

24  12 juni Klimatkrisen AM SKF 30 april

25  15-17 juni Vår trygghet AM L:Brattön 30 april

25  18 juni Nazismens framväxt AM SKF 8 maj

26  22-24 juni Äldre medlemmar AM L:Brattön 8 maj

Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, Alla = Alla medlemmar samt MU30 = medlem under 30 år.

Kursplatser: 
SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg

LO = LO-distriktet i Västsverige, Olof Palmes Plats 1, Folkets Hus, Göteborg.

VFHS = Internatkurser på Viskadalens Folkhögskola mellan Borås och Kinna. Information om Viskadalen fi nns på www.viskadalen.nu

Lundby = Lundbybadet, Lantmannagatan, Göteborg.

Missa inte nyheten: Vad får jag?
25–26 maj

Favorit i repris: Ung och blivande 
förälder  11–13 maj
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[ PORTRÄTT ] 

Peter Tilander, fackligt aktiv klubb-
ordförande och maskinoperatör på 
Powerpipe, airsoftspelare på fritiden.

– Airsoft kan enkelt beskrivas som 
ett dataspel/lajv/rollspel som utförs 
ute istället för framför datorn. 

Peter jobbar inomhus i en fabrik som 
tillverkar rör som bland annat leder 
fjärrvärme. Han har jobbat där i nio år 
och större delen av den tiden har han 
varit fackligt aktiv. 

Fakta Airsoft: En hobby som utövas med airsoftvapen, vanligen kallade Soft Air 

Guns. Hobbyn går i sin enklaste form ut på att med ett effektbegränsat vapen träffa 

sina motspelare, precis som paintball. Utifrån detta grundkoncept är det sedan 

vanligt att utövarna spelar efter olika regler. Deltagande i airsoft bygger till stor del 

på hänsyn och eget ansvar och föreningar som sysslar med airsoft har ofta stränga 

regler angående hanteringen av utrustningen. Åldersgräns 18 år.

Klubbordföranden som 
också gillar vildmarksliv

– Allt började med ett skyddsombuds-
uppdrag och nu är jag klubbordförande.

Fackets idé med alla människors lika 
värde fungerar det med ett intresse för 
Airsoft? Något som många faktiskt 
associerar med krigslek.

Actionspel
– Det är ett actionrollspel. Man väljer 
roller i en förutbestämd historia. Man 
kan jämföra det med vissa datorspel. 
Fast här sitter vi inte i en datastol utan 

är ute och rör oss fysiskt, berättar Peter.
Airsoftvapen har man kunnat köpa i 

Sverige sedan i början av 90-talet. Det 
fi nns också föreningar som arrangerar 
olika event. Peter är med i Västsvenska 
Airsoftföreningen. 

– Vi åker till olika ställen och spelar. 
Jag har bland annat varit fl era gånger i 
Jämtland där ett lite större spel genom-
förs varje år och många föreningar 
deltar. 

Ett spel
Ett sådant spel kan innehålla roller som 
militärer, civila och ibland även zom-
bies. De som är med i spelen har olika 
uppdrag. 

– Det kan vara allt ifrån att man ska 
rädda en civil från punkt a till punkt b 
till att man ska försvara sin militärbas 
mot elaka zombies.

Peter medger att han är intresserad 
av vapen och av det militära. Men påpe-
kar att de inte leker att de är militärer 
utan de spelar airsoft. 

Oftast i skogen
– Ibland spelar vi på gamla militärområ-
den men lika ofta i ett gammalt indu-
striområde men oftast är det i skogen vi 
håller till. Marken man spelar på lånas 
av antingen privatpersoner eller av kom-
munen.

Airsoft innehåller även vildmarkliv 
och natur. 

– Det är ett spel och det ska vara kul. 
Och jag får nytta av mitt intresse på ett 
bra sätt, avslutar Peter.  

Emelie Östh

Peter Tilander, 29 år är klubb-

ordförande på Powerpipe. 

Började med Airsoft 2010.

Peter Tillander (i mitten) är klubbordförande vid Powerpipe. 

En del av sin fritid ägnar han gärna åt Airsoft.
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Nu behövs 
ett ordentligt 
investeringslyft

Olle Ludvigsson (S)
EU-parlamentariker

Medlem i IF Metall 

Göteborg

Investeringsnivåerna inom EU är alldeles 

för låga. Sedan 2007 har investeringarna fallit 

med 15 procent. I krisländerna är rasen stör-

re: Italien -25 procent, Portugal -36 procent, 

Spanien -38 procent, Irland -39 procent och 

Grekland -64 procent.

Att ligga på så låga nivåer är inte hållbart. 

Framtiden devalveras. Det blir svårt att hålla 

infrastrukturen i skick. Det blir väldigt svårt 

att klara produktivitet, konkurrenskraft och en 

effektiv grön omställning. Detta slår obönhör-

ligen mot tillväxt och jobb. Från socialdemo-

kratiskt håll har vi länge tjatat om problemet. 

Högern har slagit dövörat till. Nu klarar de 

dock inte längre det. Alltfl er högerpolitiker 

har insett att de inte kan låta problemet vara.

Därmed har investeringarna till slut hamnat 

högst upp på dagordningen. Det är utmärkt. 

Inte minst diskuteras nu den nya europeiska 

investeringsplan på 315 miljarder euro som 

snart ska sättas i verket. Planen innehål-

ler en del luft. Man bör inte ha alltför höga 

förhoppningar på vad den kan ge i termer av 

nya satsningar och jobb. Icke desto mindre är 

den ett tydligt steg i rätt riktning. Den är det 

första större initiativ för ökade investeringar 

som har tagits på fl era år. 

Investeringsplanen måste bli startpunkten 

för ett bredare investeringslyft. Ska vi få fart 

på den europeiska ekonomin går det inte 

hålla investeringarna på de bedrövliga nivåer 

där de idag ligger.

R APPORT FR ÅN BRYSSEL

Kokosrutor
Något som blivit allt mer 
populärt är att baka. Det 
har aldrig riktigt varit 
min grej. Jag provade 
givetvis som yngling med 
varierat resultat. Därför 
har jag varit något skep-

tisk till bakning. Men några enkla och 
goda recept har jag allt snappat upp, 
här kommer ett som jag kan rekom-
mendera. Passar lika bra till fi kat som 
till dessert.

INGREDIENSER – Fyllning:
75 g smör

100 g philadelphiaost

1½ dl fl orsocker

1½ msk vaniljsocker

kardemumma 1 tsk

rivet skal från 1 st citron

INGREDIENSER – Bulldeg:
25 g jäst

3 dl ljummen mjölk

75 g smör

½ dl strösocker

½ tsk salt

7-8 dl vetemjöl

Börja med fyllningen
Blanda alla ingredienser i en bunke, 

klicka/spritsa ut dom på ett bakplåts-

papper (se bild), och ställ dem i frysen 

nån timme så att de stelnar.

Under tiden gör vi kakdegen. 

Smula ner jästen i mjölken och blanda 

i resten av ingredienserna försiktigt i en 

bunke. Låt sedan jäsa i cirka 40 min.

När degen jäst klart, tryck ut den i en 

långpanna (vill du ha tjockare/högre bullar 

ta en halvpanna). Låt sedan degen jäsa i 

ytterligare en halvtimme. 

Gör hål i degen med tummen och tryck 

ner fyllningen i hålen. Pensla degen med 

ett uppvispat ägg, grädda i ugn (200 gr.) 

Ca 20 min.

När bullen svalnat skär du ut små 

fyrkanter strör lite fl orsocker, kokosfl ingor 

och varför inte lyxa till det lite med riven 

choklad också. 

MARKKU 
OHVO, KÄND 
SOM KOCKEN 
I VOLVOS 
MATLAGNINGS-
CIRKLAR

D
N 
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[ FRITID ] 

Grattis korsordsvinnare i nummer 4/2014!
1:a pris. 750 kronor i presentkort på 

Coop. Bengt Gustafsson, International 

färg. 

2:a pris. Presentkort 250 kronor på 

Coop. Gunnar Hagman , Jackon
3:e–5.e pris. 2 stycken biocheckar.

Bengt Rutgersson, Pensionär

Elisabeth Olsson, Anhörig till medlem

Dick Jakobsson, Volvo LV



27  MEDLEMSMAGASIN 1/2015 FÖR IF METALL GÖTEBORG   | 27

Vinster: 
För att delta i tävlingen ska du skicka 

förslag på innehåll i tankebubblorna. 

Av de inskickade svaren drar vi en vinnare. 

Denne vinner ett presentkort på Coop på 

750 kronor. 

Skicka eller faxa ditt svar senast den 

90 april 2015 till IF Metall 

Göteborg, 

Folkets Hus, 

Olof Palmes plats, 

413 04 Göteborg. 

Fax: 031-711 00 43 

Formulera två kloka tankebubblor! Lös 
Sudoku i två svårighetsgrader? Vinn pris!

TEMA AVTALSRÖRELSEN

– Glöm löneökningar, säger Svenskt 

Näringsliv. Vad säger du? Tänk 

dig för ett ögonblick att det är 

du som ligger i stolen och med 

öppen mun tar emot vinster

och aktieutdelningar. Hur skulle du 

tänka? Skriv i bubblan. Skicka in!

TEMA BETYG 

FRÅN ÅRSKURS 4

Varför ska ungarna ha 

betyg redan i fjärde klass? 

Det spelar ju ändå ingen 

roll hur höga betyg dom får, 

hur hög utbildning dom 

skaffar sig - politiker av 

typen Björklund kommer 

aldrig lyssna på dom 

i alla fall. Hur skulle du 

tänka om du vore grabben 

bredvid? Skriv i bubblan 

och skicka in!

Sudoku - lätt

Sudoku - svår
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POSTTIDNING B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus, 

Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

Välkommen till Gullholmen 

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.

Husen är lagom för fem person-

er. De är moderna och utrusta-

de med el, vatten, kyl/frys, 

TV, dusch och wc. Allt man kan 

tänkas behöva för några dagar 

i lugn och ro. I anläggningens 

huvudbyggnad fi nner du en 

restaurang med en vacker utsikt 

mot havet. Där erbjuds god mat 

till humana priser och restau-

rangen är känd bland annat för 

sin läckra skaldjursbuffé. Under 

vinterhalv-året fi nns även en 

pub öppen vid olika tillfällen.

Är du 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.

Välkommen att besöka Gullholmen i en genuin skärgårdsmiljö!


