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Besök gärna IF Metall Norra Västerbottens hemsida 

www.ifmetall.se/avd3 

vAL 

speciAL 
Varför ska en IF Metallare i norra 
Västerbotten rösta i EU-valet den 

25 maj? 
Ja säg det! 

TREAN har frågat några fackligt 
aktiva – läs vad de säger 
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Trean – ditt medlemsblad 
 

Utges av  

IF Metall Norra Västerbotten 

 

Ansvarig utgivare: Ingrid Hanke 

 

Redaktionsråd: Ingrid Hanke, Lars Sundström, 

Jimmy Faltin och Per Lindbäck 

 

Redaktör och grafisk form: Per Lindbäck 

(text och bild då inget annat anges). E-post: 

per.lindback@ifmetall.se 

 Adress: Mossgatan 28 

           931 70 SKELLEFTEÅ 

Telefon: 0910-71 45 40 

E-post: postbox.avd03@ifmetall.se 
 

 

Expeditionen öppen måndag-torsdag klockan 8.00 – 16.00 

Fredag klockan 8.00 – 12.00. Lunchstängt klockan 12.00 – 13.00. 

Efter överenskommelse även andra tider. 

 

 

  

A-kassan: Telefontid må-to, 8.00-12.00 och 13.00-16.00. fredag 08.00-12.00 

Maritha Steen  tfn 0910-36500, Britt-Inger Karlsson tfn 0910-121 30 

Ombudsmän: Åsa Etelämäki, mobil: 070-340 69 42, Tommy Lundmark: 070-534 03 17, Lars 
Sundström: 070-605 64 00, Per Lindbäck, halvtid: 070-534 03 16 

Trygghetsansvarig: Åsa Etelämäki, Arbetsmiljöansvarig: Lars Sundström 

Utbildningsavsvarig: Anders Svedjevik, mobil:070-667 85 76 

 

 

Vi uppmanar alla: Rösta i EU-valet på söndag den 25 maj! 
 

Trean har frågat några fackligt aktiva i avdelningen om hur de funderar 
kring valet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Börje Lindström, RSO (Regionalt 

skyddsombud), och Huvudskyddsombud 

på Rönnskär 
  

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I EU-
VALET DEN 25 MAJ?  
- JA! 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR ATT 
GÅ OCH RÖSTA?  
- För att få ett mer demokratiskt och 

rättvist EU, Ungdomsarbetslösheten 

- Arbetsrättsliga villkor både när det 

gäller såväl lön som arbetsmiljö och 

kollektivavtalen. 

 
Jimmy Faltin, vice ordförande i avdelningen 

och klubbordförande på Trelleborg 

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I EU-
VALET DEN 25 MAJ?  
-Ja, jag kommer att rösta i EU-valet! 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR ATT 
GÅ OCH RÖSTA?  
Det viktigaste skälet är nog att försöka 

bryta marknadsliberalernas osunda 

inflytande över den fria rörligheten. 

Sedan så vill jag ha ett rödare Europa. 

Sist men inte minst så måste vi 

tillsammans stoppa de extrem-

nationalistiska strömningar som finns, 

och det kan vi bara göra genom att gå och 

rösta. 
 
 

 
Ingrid Hanke, ordförande i avdelningen, 

och klubbordförande på Element Six 
 

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I EU-
VALET DEN 25 MAJ?  
- För mig är det en självklarhet att rösta. En 

medborgerlig rättighet och plikt. Dessutom 

är jag är övertygad om att min röst och din 

röst har betydelse och kan göra skillnad.    

Jag röstade nej till EU medlemskap men nu 

är vi med, och då skall vi också se till att 

påverka utvecklingen. 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR ATT 
GÅ OCH RÖSTA?  
- Vi får ett rödare  Europa.  Ett EU som i 

större utsträckning ser till människors 

utveckling och är mer jämställt.  

Jag vill se ett EU som ser mer långsiktigt på 

samhällsutvecklingen. Ett EU som arbetar 

för att: få ner arbetslösheten och som stödjer 

svaga grupper i vårt samhälle. 

Ett EU som tar ett gemensamt ansvar för 

tryggare och bättre arbetsmiljö och 

anställningsförhållanden. 

Ett EU som värnar kvinnors rättigheter, och  

tar tag i det långsiktiga klimatarbetet, det är 

oerhört viktigt och  nödvändigt! De beslut 

som fattas i kommuner, i landsting och i 

riksdag påverkas i hög grad av vad som 

beslutas i EU, och om jag då vill ha en 

förändring i Sverige så måste jag rösta i EU 

valet. 

Stöveltrampen hörs åter i Europa och i 

Sverige, vi kan visa att det inte är ett sånt 

Europa vi vill ha. 

Det handlar om allas vår framtid, det är 5 år 

till nästa val. Gör som jag gå å rösta, din 

röst behövs! 

 

 
Tommy Lundmark, ombudsman 
 

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I EU-
VALET DEN 25 MAJ?  
- JA! 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR ATT 
GÅ OCH RÖSTA?  
- Jag tror att vi på sikt behöver lika 

lönevillkor i hela EU. Vi kan inte inom 

Europa fortsätta att konkurera med olika 

löner. 

Försutsättningarna för att driva företag 

måste vara likvärdiga. Ett exempel är att vi 

ska ha lika beskattningsregler för företag. 

 
Tord Markstedt, RSO och vice 
huvudskyddsombud på Rönnskär  
 

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I EU-
VALET DEN 25 MAJ?  
- JA! 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR ATT 
GÅ OCH RÖSTA?  
Vi måste vara med, vara engagerade och 

påverka, eftersom EU påverkar Sverige, 

både på riksnivå och på kommunal nivå. 

Både när det gäller rättvisa löner och en 

bra arbetsmiljö är EU-valet viktigt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELT KORT 
IF Metallkongress den 16-19 
maj i Stockholm 
När denna tidning kommit ut har 

kongressen genomförts. Vi kommer i 

nästa nummer av TREAN att berätta om 

hur det gått för avdelningens motioner och 

annat viktigt som togs upp. 

 

Ingen fototävling om 
Rättvisa 
För få har kommit in med foton vilket gör 

att tävlingen ställs in! 

”Fler måste rösta! 40 procent duger inte!” 

Som TREAN skrivit tidigare, 
fick vi besök i avdelningen i 
höstas 
Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker 

(en av sex socialdemokrater) kom hit 

och berättade om sina erfarenheter och 

åsikter om EU. 

- Jag började jobba som 14-åring och har 

jobbat sammanlagt 41 år på Volvo. Det 

kändes viktigt för mig att ställa upp i valet 

2009 av flera skäl. 

- Många politiker kommer inte från golvet. 

Det behövs arbetarerfarenheter! OCH 

Politiken sätter villkor för samhället, därför 

ska vi påverka! 

 

Kan man påverka? 

Olle svarar, JA! Visserligen är endast 20 

ledamöter av totalt 760 parlamentariker 

svenskar, men vi har inflytande via den 

socialdemokratiska gruppen som har 195 

parlamentariker. 

 
Detta sa Olle Ludvigsson, IF Metallare, f d klubbordförande på Volvo i Göterborg, nu EU-

parlamentariker – den ende arbetaren bland Sveriges parlamentariker. Här lyssnar han på 

Ingrid Hanke och medlemmar på avdelningsmötet i november i fjol. 

 

 

 

 

- De viktigaste frågorna idag är 

miljöfrågan, att bygga och säkerställa fred 

över tid, och att stärka demokratin, berättar 

Olle vidare. 

 

Vem röstar och varför? 

80-90 procent av höginkomsttagarna 

röstar, arbetarna mindre än 40 procent, i 

snitt röstade 45 procent i förra valet, 

berättar Olle Varför ska inte arbetare ta 

vara på möjligheten att påverka? 

- Ta vara på din rätt och möjlighet att 

påverka! Tyvärr är högerpartierna starka i 

Europa idag. Detta EU-val kan faktiskt 

ändra på proportionerna och ge vänstern ett 

större inflytande. Det skulle förbättra 

anställningsskyddet, minska 

lönekonkurrensen mellan arbetare i olika 

EU-länder och bidra till en förbättrad 

arbetsmiljö. 

- Högerväljarna röstarför att stärka 

marknadskrafterna, och mot löntagarnas 

rättigheter. 

 
Isak Frohm, avdelningsstyrelseledamot 

och riksdagsman för (s), anställd på 

Extena i Norsjö 

 

Isak, vad har du för hälsning till 
medlemmarna i Norra 
Västerbotten när det gäller EU-
valet? 
Jag brukar säga att leva i en demokrati ger 

många rättigheter men långt från alla inser 

att det också innebär skyldigheter, den 

tydligaste skyldigheten är att rösta vid alla 

val. I EU valet kan vi demokratiskt stärka 

löntagarnas inflytande och ställning. 

 

För att stoppa lönedumpning, skattefusk 

och utnyttjandet av svensk och utländsk 

arbetskraft krävs stopp för fortsatt 

högerpolitik, det är lika viktigt i Europa 

som i Sverige. Det kan inte uttryckas 

tydligt nog: Svenska kollektivavtal ska 

gälla på svensk arbetsmarknad!  

En röst på Socialdemokraterna förbättrar 

IF Metallarnas möjlighet till inflytande. 

Ta vara på demokratin och rösta i EU 

parlamentsvalet senast den 25e maj. 

 

DINA TRE VIKTIGASTE SKÄL 
FÖR ATT GÅ OCH RÖSTA? 

1. Fler jobb! Vi ska bryta 

massarbetslösheten i Europa genom att 

säkra både en stabil ekonomi och 

investeringar för att skapa jobb.  

2. Ordning och reda och rättvisa villkor - 

Vi ska se till att stoppa lönedumpningen 

så att Europas löntagare har trygg tillgång 

till arbetsrätt och kollektivavtal.  

3. Miljö - Vi ska ta ett gemensamt ansvar 

för vår miljö och vårt klimat. Europa ska 

inte investera i kol och olja utan främja 

förnyelsebart som svensk biomassa.  

  
 

1) KOMMER DU ATT RÖSTA I 
EU-VALET DEN 25 MAJ?  
Jag kommer att gå och rösta! 

2) VILKA ÄR DINA SKÄL FÖR 
ATT GÅ OCH RÖSTA?  
Det är en demokratisk rättighet som jag 

tycker man ska ta tillvara på! 

Jag vill ha ett rödare EU parlament!  

Jag tillhör de som tycker att löntagarnas 

rättigheter måste bevakas på ett mycket 

bättre sätt än idag. Det gäller bland annat, 

ett bestämt NEJ till lönedumpning inom 

EU. 

Därför ska jag kryssa Olle, vår kamrat från 

Göteborg och det tycker jag att fler borde 

fundera på! 

Vi ses på valdagen! 

 
 

Lars Sundström ”Sulle”, ombudsman på 

avdelningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU och jag 
Har sedan ett par år innan vårt inträde i 

den europeiska gemenskapen varit 

skeptisk till projektet. Inte därför att  det  

startade som ett fredsprojekt, utan för att 

det utvecklats till ett nyliberalt 

marknadsprojekt där den europeiske 

medborgaren är en handelsvara bland 

många andra. 

Har också funderat på att vägra vara med 

i EU, alltså låtsas som om jag står utanför 

och helt opåverkad av det som händer i 

Bryssel, det är ju så långt bort. Låt dem 

bråka om gurkor och andra löjligheter, 

vad berör de mig? 

Tidigt i årets valrörelse så fick jag 

möjligheten att lyssna på fakta om vilket 

inflytande besluten i Bryssel har på mig 

och min omgivning. Har nog både vetat 

och förstått det långt tidigare, men denna 

gång blev jag tvungen till att ta ställning. 

Gillar fortfarande inte vad marknads-

krafterna gjort med fredsprojektet, men är 

det deras eller mitt fel att deras 

handlingsutrymme är så stort? Har de 

förbjudit oss att rösta? Svaret på dessa 

frågor är förstås nej. Det är vi själva som 

genom passivitet och okunskap gett dem 

utrymmet att härja fritt. 

Skriver detta efter jag lyssnat på kamrater 

från 11 olika europeiska länder beskriva 

problemen de har med visstidsanställ-

ningar, bemanningsföretag, nedlägg-

ningar, försämrade pensionsvillkor, hög 

ungdomsarbetslöshet och så vidare. 

Börjar förstå att Europas arbetare sitter i 

samma båt, och tänker att även om man 

inte gillar EU så måste man likafullt ta 

ställning. Inte bara för min och de jag 

företräder skull, utan också för de som 

brottas med samma problem som vi runt 

om i Europa. 

Så min slutsats är att ju mer man ogillar 

EU desto viktigare är det att man röstar. 

Trots allt är det de enda verktyget vi 

har. Så låt oss använda det den 25 maj. 

Jimmy Faltin 

Klubbordförande på Trelleborg 

Vice ordförande i avdelningen 

      

     B-POST 

                                                                                                                            

 SVERIGE 
PORTO BE-

TALT 

PORTO PAYÉ 

 

Studiecirklar till låg 
kostnad! 

Du kan som medlem alltid delta i ABF´s alla 
studieciklar med 300 kr i rabatt. 

Fackliga cirklar, grunddata, matte, svenska och 

engelska – Gratis! 

Fackliga studier 
Håll koll på Fackliga studier och kurser och 

det övriga studieutbudet genom att titta på 

www.kompetensnatet.net eller ringa 
avdelningsexpeditionen eller ABF. 

 

Medlem i facket står aldrig ensam! 

Ny teknik! 
Vill du ha snabb facklig information om 

fackliga studier och annat – Meddela 

din e-postadress till avdelningen, 

postbox.avd03@ifmetall.se  

Besök hemsidan www.ifmetall.se/avd3  

Tärnastugorna! 
Kom ihåg att vi har egna stugor i 
Tärna, tillsammans med IF Metall i 
södra Västerbotten. Bra priser i 
nyrenoverade stugor.  
PASSA PÅ! Boka en sommar- eller 
höstvecka redan nu! Bär, svamp 
och fjällpromenader eller något 
helt annat. 
Se hela prislistan på: www.ifmetall.se/avd3 

Redaktören har ordet  
EU-valet och EU-valet, det kanske blir 

tjatigt! MEN, vi tycker det är viktigt och 

har därför gjort ett helt nummer om detta 

val. Hoppas det kan stimulera till 

diskussion och egna beslut om att rösta 

eller ej och på vad man kan rösta. Här 

finns inte så många olika åsikter, 

beroende på att de flesta av aktiva i IF 

Metall, är mycket rädda för vad en 

högermajoritet i Europa kan innebära för 

vanliga löntagare.  

Sen detta med Brovalet i Skellefteå. Jag 

är för! En del är emot! Ta ställning även i 

denna fråga!  

Per Lindbäck 

Billigare teater i Skellefteå 
Du har som medlem möjlighet att få rabatt 
på priset när du besöker teater som 
ordnas av Skellefteå teaterförening. 
Från och med november 2013 gäller 
följande: 
Tag med eller skicka biljetten till 
avdelningsexpeditionen med 
personuppgifter för att erhålla rabatten. 

 

Nu jävlar ska vi ta i!! 
Vi måste få upp frågan på bordet! Om att rösta, 

för jobben, mot ökande klyftor som ökar 

spänningar och hopplösheten. 

Rösta mot en högerpolitik som låter vanliga 

löntagare betala för marknadskrafternas jakt på 

vinster. För bättre anställningsvillkor, mot 

lönedumpning. 

Vad som händer i Bryssel, i EU påverkar också 

besluten i svenska kommuner och landsting, 

och i Riksdagen. 

Såväl i Europa som i Sverige har högern gått 

fram de senaste åren (åtta år med en borgerlig 

regering). Högerextremismen och rasismen i 

Europa av vuxit. 

Därför vädjar jag – sätt er in i frågorna, ta 

diskussionen vid fikaborden och gå och rösta 

på söndag den 25 maj! 

Cirkusskola med Cirkus Cirkör 
Unga Örnar genomför även i sommar en cirkusskola. 
Jonglering, Akrobatik, Trapets, Lindans, Luft akrobatik, Balans och kroppspyramider. 
Parkour. 
Tidpunkt: 30 juni – 4 juli 
Plats: Folkparken KÄRNAN i Skellefteå 
Pris: 500 kr 
 
IF Metall har bokat ett antal platser – först till kvarn gäller! 
Klockan 09.00 – 10.30, Cirkus 7-9 år. Vi har 3 platser. 
Klockan 10.45 – 12.15, Cirkus 10-15 år. Vi har 4 platser 
Klockan13.15 – 15.15 Parkour 10 år och uppåt. Vi har 3 platser 
Anmäl er till Ung Örnar, Skellefteå! Telefon 0910-199 90, Mobil 070-361 44 65 

E-post: ungaornar@allt2,  
Medarr: ABF, Kulturnämnden, LO och Folkparken 

 
Kålle, Karl-Petter Thorvaldsson, LOs 

ordförande besöker Skellefteå 15 maj. 
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