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Ny klubbstyrelse i Björkdalsgruvan

 

 

 
Bakre raden fr.v: Emil Stråhle, Christoffer Öberg, Joakim Hedlund, Linnea Bergqvist  
Sittande: Conny Nordholm, Marcus Nygren Saknas på bild: Jens Lantto och Nils Ermling
 
Vi önskar den nybildade klubbstyrelsen i Björkdalsgruvan lycka till i sitt 
fackliga arbete. Det gäller även den nybildade klubbstyrelsen på Assa 
Abloy.

 

Skriv motioner till LO kongressen 
 
Senast den 12 augusti måste avdelningen ha in motionerna. LO har sin 
kongress 17-20 juni 2016. Anledningen till att de skall in redan i augusti 
är att avdelningsstyrelsen skall lämna ett yttrande över motionerna. 
Motionerna skickas sedan till förbundet som sammanställer alla motio-
ner, med ett yttrande, från samtliga 37 avdelningar, för att sedan skicka 
vidare till LO. LO bereder sedan motionerna från samtliga 14 förbund 
innan de skickas ut till kongressdeltagarna.

 

0 -  30  -  85  -  100? 
 
Beslut togs på senaste IF Metall kongressen att:
0 = ingen arbetsplats där vi har medlemmar ska vara utan kollektivavtal.
30 = i beslutande organ på avdelningsnivå och centralt skall inget kön ha 
en lägre representation än 30 %.
85 = organisationsgraden i förbundet vid nästa kongress 2017 idag är 
den ca 77 %, i Norra Västerbotten kring 90 %.
100 = av företagen skall under året fått ett besök av RSO eller försäk-
ringsrådgivare, eller uppsökerigänget eller ombudsman.



ARTIKLAR

Folkhemmet sam-
lar arbetarrörelsen 
på Trästock

Magnus Nilsson, en av projektledarna 
för Folkhemmet, som IF Metall Norra 
Västerbotten deltar i varje år, berättar 
om Folkhemmet och vad som väntar i 
sommar på Trästockfestivalen.

Började i liten skala 2011
Under festivalen 2011 fanns Folkhem-
met representerat i form av ett litet tält 
bredvid informationstältet mitt på om-
rådet. Jämfört med vad som erbjuds 
idag var skalan avsevärt mindre men 
hörnstenarna var på plats redan från 
början. Till sommaren 2012 kom en 
stor förändring. Folkhemmet flyttades 
ner till gräsytan utanför Hallen.  
Vi skaffade också ett större tält, en 
större scen. Samtidigt hade vi också 
kvar vårt tält där vi erbjöd hantverk/
pyssel samt bjöd på kaffe. Den formen 
har vi i stora drag kvar fortfarande.

Folkhemsområdet
2013 och 2014 utvecklades Folkhem-
met till mer än bara en scen och ett 
tält. Allt byggdes ihop och byggdes ut 
till ett familjeområde där vi erbjuder 
barnteater och annat för familjer på 
dagarna och musik på kvällarna. Så är 
upplägget även till sommaren 2015. 
Folkhemmet strävar efter att bredda 
utbudet på Trästockfestivalen samt att 
nå ut med våra organisationer till all-
mänheten. Trästock är en unik chans 
för oss alla att nå barn, ungdomar och 
föräldrar och alla de representanter 
som finns på plats gör ett fantastiskt 
jobb att möta allmänheten och svara 
på frågor.

magnus nilsson
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Utgivare 

iF metall norra Västerbotten 

ansvarig Utgivare:  

ingrid Hanke 

redaktionsråd:  

anders sVedjeVik, jan ”janscHa” 

joHansson, sara strömberg, 

ingrid Hanke 

ForMgivning:  

magnus nilsson 

 
 

Norra VäsTerboTTeN 

mossgatan 28 

931 70 skelleFteå 

0910-71 45 40 

postbox.aVd03@iFmetall.se

expedITIoNeNs öppeTTIder 

MåNdag-Torsdag 08.00-16.00 

Fredag 08.00-12.00 

luncH 12.00-13.00 

 

oMbUdsMän: 

tommy lundmark  

070-534 03 17 

lars sundström 

070-605 64 00 

åsa etelämäki 

070-340 69 42 

ordFöraNde 

ingrid Hanke 

070-58 25 961 

vice 

jimmy Faltin 

070-218 74 88 

 

a-kassan 

maritHa steen 

0910-36500 

britt-inger karlsson 

0910-12130 

stUdier 

kompetensnatet.se 

anders sVedjeVik 

070-667 85 76

Försäkringar 

Helena lindFors 

0910-71 45 40

TR3AN
Ett besök i  
Aitikgruvan

Där besökte man dagbrottet och 
verkstaden. Gruppen imponerades av 
storleken på truckarna där däcken har 
en diameter på kring fyra meter och 
kan lasta drygt 300 ton sten. Gruppen 
blev också förvånad över att så många 
tjejer jobbade i gruvan och då framför 
allt med att köra dessa mastodontfor-
don. I bussen tog ungdomskommit-
tén upp fackliga frågor. Besöket var 
mycket uppskattat.

Femte maj tog avdelningens ung-
domskommitté med sig årskurs två 
från fordons- och industriprogrammet 
på ett studiebesök till aitik gruvan.
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INTERVJUTR3AN

Godaste maträtt?
- Det finns många goda maträtter, men 
med de oregelbundna arbetstider som 
ombudsmannajobbet har inneburit, så 
har det blivit mycket ”skräpmat” eller 
det som har funnits närmast till hands. 
Men fisk är en klar favoriträtt. 

Bästa citat eller ordspråk?
-Olikheten är en tillgång och likfor-
migheten är samhällsfientlig. 

Olika jobb du haft eller provat på? 
-Jag var bonddräng några somrar och 
hamnarbetare, där jag vid 13 års ålder 
lastade och lossade båtar. När jag var 
17 år så tog jag arbete vid en mekanisk 
verkstad i Bureå, men där sa jag upp 
mig efter att ha begärt 16:25:-timman, 
men där chefen bara erbjöd 16:- jämt. 
Sedan började jag på Lundbergs och 
fick gå CNC-maskinkurs i Västerås, 
det var även på Lundbergs som jag 
började engagera mig fackligt, och vid 
25 års ålder blev jag ordförande för 
klubben.
 
Första fackliga frågorna?
-Bland de första frågorna jag drev, var 
att eftermiddagsskiftet slutade 22.40 
på fredagar, vi ville kunna jobba in så 
att vi slutade 18.00 på fredagarna, för 
då hann vi hem och göra oss i ordning 
för dansen som började 21:00. Vi lyck-
ades vi få igenom att vi kunde sluta 
jobbet i god tid för fredagsdansen.  
Jag hann vara med om att gå ner från 
45 till 40 timmars arbetsvecka, arbets-
fria lördagar och den 5:e semester-
veckan. Jag har till dags dato hunnit 
”nöta” ut fyra och är inne på min 
femte förbundsordförande. 

Bästa resan? 
-Bästa resan är väl så att säga livets 
resa, där jag uppvuxen i en liten by, 
där jag knappt tog mig genom skolan, 
till att utbildas inom facket och kunna 
driva frågor jag tycker har varit vik-
tiga. Under årens lopp har jag säkert 
träffat 70-80 ministrar som jag fått 
chansen att påverka.
 
Roligaste händelsen?
-Det var den dagen jag skulle fylla 
25. Jag hade tänkt fira den hemma 
och sedan med kompisarna, men blev 
för dagen satt att följa finansminis-
ter Gunnar Sträng, som då bjöd mig 
till Stadshotellet på middag. Jag vet 
att jag ringde hem till farsan för att 
rådfråga honom, för jag hade ju redan 
planerat annat för kvällen, men farsan 
sa att ”den frågan får du aldrig mer, 
så det är klart du skall åka på middag 
med Gunnar Sträng”. Så jag firade min 
25-årsdag bordsgranne med finansmi-
nistern på Stadshotellet i Skellefteå.
 
Du har nu gått i pension efter 42 år 
av facklig tjänst, varav nästan 33 år 
som ombudsman.Vad var det som 
fick dig att börja fackligt?
-Viljan att förändra saker man tyckte 
var fel. Sen är jag stolt över att jag ald-
rig under mina år som ombudsman, 
misslyckats med att få någon arbetsgi-
vare att teckna kollektivavtal.  

Vad tycker du är den största skill-
naden inom facket när du började 
jämfört med idag? 
-Det fanns mer att förhandla om, mera 
lokalt förhandlingsutrymme och min-
dre pekpinnar från förbundet i Stock-
holm. Kollektivavtalet var minimini-
våer, idag är det mera normerande.
 
Vi som har haft förmånen att jobba 
med dig känner ju dig som ganska 
lugn men vad gör dig riktigt arg?
-Över tid så får jag säga att enfald gör 
mig upprörd. Den samhällspolitiska 
debatten är ytlig och manipulativ, jag 
blir arg när människor som vet bättre, 
försöker lura människor som inte är 
så insatta i ämnet. LAS har vi t.ex. 
fått försvara mot alla möjliga sorters 
påhopp. Sen har jag väldigt svårt för 
människor som försöker bestämma 
över mig.

Stor intervju med Tommy Lundmark 
Är det någon annat du skulle vilja 
säga att du upplevt som roligt med 
jobbet?
-Att hålla i utbildningar har varit 
väldigt roligt, man tvingas bli peda-
gog, men även upprätthålla sin egen 
kompetens i och med Google, alla är ju 
uppkopplade hela tiden, så säger man 
någonting felaktigt så blir man ganska 
omgående uppmärksammad på detta.  

Intressen förutom Facket och poli-
tiken?
-Jakt och fiske, men även politik.
 
Hur skulle du vilja se facket utveck-
las i framtiden? 
-Jag skulle vilja se en stark utveck-
ling mot färre ombudsmän och fler 
förtroendevalda, vi måste tillbaka till 
att vara en folkrörelse istället för för-
säkringsbolag. Medlemmarna måste 
nog inse att de har ett ansvar för sin 
egen situation, man kan inte bara sitta 
hemma och vänta på att facket ska 
servera allt på silverfat. 

Hur ser du på samhällsutvecklingen 
idag?
-Vi står inför ett läge med stora utma-
ningar, vad är mitt ansvar och vad är 
samhällets? Medborgarna förväntar 
sig mer och mer av samhället, men 
vill inte gärna betala för det, men 
någonstans måste ju pengarna tas 
ifrån om vi vill ha mer av allt. 
 
Om du ser tillbaka på din fackliga 
tid, är det något du önskar du gjort 
annorlunda?
-Där måste jag nog svara nej, jag har 
haft ett jobb som jag verkligen älskat 
att göra, så där anser jag mig vara 
lyckligt lottad.

Vad är ditt bästa råd till unga som 
precis fått sitt första jobb?
-Att gå med i facket! Ingen kommer 
självmant att ge dig högre lön eller 
bättre villkor på arbetsplatsen, du 
måste själv vara med och påverka ditt 
arbetsliv. Sen kan det vara bra att veta 
som ung och ny på arbetsplatsen och 
ute i samhället, att ”maktpersoner” 
bara är vanliga människor med fel och 
brister. Ta bara rätt på fakta så kan 
ingen prata bort dig.

jan joHansson

Tommy Lundmark, förr och nu!
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FackLig UtbiLdning & FoLkbiLdning 
 

iF Metall tillsammans med abF bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet.  
du som medlem i iF Metall avd 3 kan delta i alla abF:s studiecirklar och få 300 kr rabatt.   

vissa studiecirklar är kostnadsfria som ex. fackliga, samhällskunskap, svenska, matte och engelska.

aktuella utbildningar:

baM - startar 21/9 
Facklig medlemsutbildning för 

kvinnor(medlemmar och förtroen-
devalda) - 26-28/10

kontakta utbildningsansvarig:
 

anders svedjevik
anders.svedjevik@ifmetall.se

0910-71 45 42
070-667 85 76

För senaste info och aktuella 
kurser besök:

www.kompetensnatet.se

Under pappadagen får fäder till barn 
under tio år lära sig mer om deras 
barns språkutveckling och hur de kan 
bidra till denna utveckling. I år är det 
Skellefteåbibliotekarien Anna Häll-
gren som inleder på det området.  
 
Torgny Karnstedt inledde
Den andra inledaren är arbetarförfat-
taren Torgny Karnstedt. Han kommer 
att medverka på sin fjärde pappadag 
i Skellefteå. Förutom att berätta lite 
om resan från svetsare till författare 
pratar Torgny om språkets betydelse 
idag och i framtiden.
”Torgny Karnstedt är en av ordets 
och litteraturens främsta apostlar i 
Sverige. I mer än trettio år har han 
rest och verkat i det skrivna och talade 
ordets tjänst på bibliotek, skolor, fabri-
ker och olika företag i riket”, hette det 

Nu är det klart. Måndag 9 november genomförs Läs för mej, pappa! för tionde 
gången i skellefteå. den prisade författaren och läsfrämjaren Torgny Karnstedt 
deltar i november för fjärde gången vid en Läs för mej pappadag i skellefteå.

Tionde pappadagen i Skellefteå

i motivationen när Torgny fick Björn 
Ranelidpriset förra året.  
Förutom dessa inledningar ingår ett 
biblioteksbesök. Dagen avslutas med 
att fäderna får välja några barn- och 
vuxenböcker att ta med hem.

Deltagarna från LO-förbunden
Drygt 350 fäder till barn under tio 
år har varit med vid någon av de nio 
Läs för mej, pappa-dagar som hittills 
genomförts i Skellefteå sedan 2002. 
Sedan 2011 har farfar och morfar 
även fått delta när plats funnits. 
Deltagarna, som är medlemmar i de 
arrangerande LO-förbunden, ersätts 
med LO:s skattefria stipendium (848 
kronor). Rekryteringsfoldrar skickas 
till arbetsplatserna till hösten.

kjell Hanseklint 

SVERIGE
PORTO BETALT

PORTO PAYÉ

B-POST

IKEA-RESA!

Lördagen den 12 september ordnar IF 
Metall en bussresa till Haparanda.
som medlem i IF Metall är det gratis 
och man får ta med sig en person. 
det finns max 250 platser.

Bussar kommer att avgå enligt föl-
jande:
Norsjö busstation 6.00, Boliden bus-
station 6.45.
Sikeå E4 6.00, Ånäset E4 6.10, Lö-
vånger busstation 6.20, Bureå bussta-
tion 6.40.
Skellefteå (Folkparken) 07:00, Kåge 
centrum 7.15, Byske busstation 7.35
(alla tider är cirkatider så var ute i god 
tid)
Hemresan 16:00.
 
Först till kvarn gäller och anmälan är 
bindande. Anmälan görs till IF Metall 
avdelning 3 på telefonnummer 0910 – 
71 45 40 senast 26 augusti.

Håll koll på hemsidan för eventuella 
förändringar!!
http://www.ifmetall.se/avd03

Vid anmälan uppge ditt namn, födel-
sedata, telefonnummer samt namnet 
på eventuell medpassagerare.


