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Besök gärna IF Metall Norra Västerbottens hemsida 

www.ifmetall.se/avd3 

Ska Sverige för första gången få en arbetare som 
statsminister? Den 14 september avgörs det! 

Vi vill det! 
Styrelsen för IF Metall norra Västerbotten 

 

I detta nummer: 

 VALEXTRA – KÄMPA FÖR ETT REGERINGSSKIFTE 

- Ska du rösta – varför då? 

 Underjordsarbete i Renströmsgruvan 

 Demonstrera för jobben i Robertsfors 

 

TREAN FRÅGAR ISAK FROHM 
 – EN RIKSDAGSLEDAMOT(S) FRÅN NORRA VÄSTERBOTTEN 

sänkts för många men politiken har gynnat de 

kapitalstarkaste i samhället mest.  

 

Vilka frågor tycker du är de viktigaste i 

höstens val? 

Jobben är det viktigaste, att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten. Det hänger samman 

med att vi måste ha ordning på skolan, man 

ska inte kunna lämna gymnasieskolan utan 

fullständiga betyg. Sen är jobben är en 

förutsättning för hela välfärdsbygget, för att 

klar välfärdsutmaningarna framöver. 

Näringspolitiken har byggt på att 

skattesänkningar skapar nya jobb. Det har 

inte gett jobb i vår region! Vi vill se helt 

andra stöd, som kanske gör ett skrovmål 7 

kronor dyrare, men istället vill vi göra 

satsningar som gynnar vår Industri, genom att 

ge den verktyg att växa genom bättre 

exportmöjligheter. Förbättrad infrastruktur är 

nödvändigt! Norrbothniabanan ska byggas! 

 

Om du ska välja ut en speciell fråga som 

särskilt viktig – vilken skulle det vara? 

- Vi behöver flera återställare. Viktigast är att 

höja A-kassan. 

 

 

 

 

 

 
Isak, ledig från Extena i Norsjö, i riksdagen 

sedan fyra år, den flitigaste av alla 

riksdagsledamöter från Västerbotten, och 

ledamot i avdelningsstyrelsen. 
 

Vilka är de allvarligaste och sämsta 

besluten för oss arbetare, som 

alliansregeringen tagit de senaste åren? 
Klyftorna har ökat något otroligt. Mest i 

Sverige i hela OECD. Vi har alltid varit en av 

de bästa när det gäller små skillnader. Det är 

de arbetslösa, sjuka som fått betala 

sänkningen av bolagsskatten, sänkningen av 

socialförsäkringsavgiften. Skatterna har  

http://www.ifmetall.se/avd3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Jobba i Renströmsgruvan 
 

 
På väg in i mörkret, personalen och delar av styrelsen för IF Metall besöker 

Renströmsgruvan på 1300 meters djup. 
 

Gruvarbetet idag 2014 

 
Att ensam köra en borrmaskin på 1000 meters 

djup är vardag för gruvarbetarna i Renström. 
(Bild tagen inifrån hytten, därav speglingen i fotot) 

 

 
Sara Strömberg, informerade om jobbet långt 

ner i gruvan. 

 - Jag trivs med jobbet. Har varit under jord i 

drygt 7år. Bra arbetsklimat.  

 

 

Av de anställda är cirka 15 procent 

kvinnor. Målet i Boliden är 18 procent 

kvinnor.  
 

Arbetsmiljön i Renström idag 

Gruvarbetet är mycket speciellt, 

ensamarbetet dominerar i själva 

gruvproduktionen. Många har utöver 

matpaus endast kontakt via radio. 

Dock uppvisar statistiken mycket få och 

minskande antalet olyckor. Den främsta 

orsaken är att både facken och företaget 

prioriterat arbetsmiljöfrågorna och 

säkerhetsarbetet under många år.  

För att få en bild av gruvarbetet under 

jord idag, besökte personalen på IF 

Metall och delar av styrelsen Renströms-

gruvan härom veckan.  

Besöket inleddes med att Anders 

Pettersson, Gruvchefen, berättade om 

gruvan och Boliden idag. Totalt har cirka 

30 gruvor varit igång i Bolidenområdet 

från 1924 till idag. 

 - Renströmsgruvan är en av de minsta 

gruvorna, den har varit igång sedan 1952, 

och är den djupaste med sina 1360 meter 

under jord, berättar Anders. Idag är 126 

personer anställda i Renströmsgruvan, 

och cirka 50 entreprenörer. 

 

FAKTARUTA - Företaget 
Boliden har idag ca 4800 anställda, inom 
tre olika affärsområden. Fyra gruvor är i 
Bolidenområdet, dessutom i Aitik, Garpen-
berg och Irland. Det finns 5 smältverk i 
företaget, varav Rönnskär är det största. 
I Boliden är koppar, zink, bly, silver och 
guld de viktigaste mineralerna. 

FAKTARUTA 
Anställningsvillkor 
I Renströmsgruvan går man under Gruv-
avtalet. En grundlön är på ca 29 000 
kronor med underjordstillägg. Med 
skiftersättning, kontinuerlig skiftgång en 
bruttolön på cirka 36 000 kr per mån. 
Arbetet under jord bedrivs i 3 eller 2-skift, 
kontinuerlig drift året om, 34 tim/vecka. 
Understödsfonden ger bl a fri tandvård, 
medicin och läkarvård, glasögonbidrag.  
I lönesystemet ingår personlig lön baserad 
på kompetens och arbetsuppgifter. 
 

VALET – Anställningsskyddet försämras 
Ett av de viktiga skälen för att gå och rösta 

handlar om anställningstryggheten, säger Tommy 

Lundmark, ombudsman på avdelningen. 

 - Regeringen vill ändra ”saklig grund”- 

begreppet. Det får till konsekvens att anställ-

ningsskyddet försämras på ett allvarligt sätt. 

Det innebär att företaget aldrig behöver bevisa 

varför en person inte platsar på arbetsplatsen! 

Detta kommer att leda till att det helt och hållet 

blir arbetsgivarens godtycke som avgör! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ska du rösta och varför? 
TREAN frågar några i avdelningsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

VALET – En ny regering 
höjer A-kassan! 
En arbetslös i vår avdelning med en lön på 

25 000 kronor, får cirka 4800 kronor mer i a-

kassa om vi byter regering. 
Ett regeringsskifte i höst innebär att vi återigen kan få en 

ersättning vid arbetslöshet värd namnet! 

Socialdemokraterna vill höja ersättningen med 230 kronor 

om dagen.  

- Om man tjänar upp till 25 000 kronor per månad ska 

man få 80 procent i ersättning. Taket blir 910 kronor, 

säger partiledaren Stefan Löfvén. 

Idag är taket 680 kronor, vilket innebär att endast de som 

tjänar mindre än 18 700 kronor får 80 procent. Idag sänks 

ersättningen till 70 procent efter 200 dagar. Men (s) vill ha 

kvar 80 procent hela arbetslöshetsperioden. Totalt kostar 

höjningen 3,4 miljarder.  

Idag får många i normala inkomstlägen långt under 80 

procent i ersättning. Exempelvis får en som tjänar 25 000 

kronor idag 60 procent, en som tjänar 28 000 ca 53 %.  

 

Rickard Björk 
Klubbordförande 

Ursvikens Mek (bild 

tagen vid gruvbesöket) 
- Ja 

- För solidariteten och 

höjd A-kassa 

 
Isak From 
Och Riksdagsledamot 

- Ja 

- Det är en rättighet i en 

demokrati och det är en 

skyldighet för oss alla 

att Rösta. Röstar man 

inte ger man bort rösten 

till någon annan. 

 

 

 

Mari-Louise 
Larsson 
Klubbstyrelsen Lindab 

- Ja 

- I Sverige har vi allmän 

och lika rösträtt, den ska jag 

naturligtvis utnyttja. Jag ska 

rösta RÖTT! Rött för ett 

bättre Sverige. 

 

 Jimmy Faltin 
Klubbordf Trelleborg 

- Ja 

- Jag ser det som en 

demokratisk skyldighet. 

Sen så är betydelsen av 

ett regeringsskifte större 

än någonsin. Det 

handlar om rättvisa! 

  

 
Patrik Sehlin 
Klubbstyrelsen Skellefteå-

bil 

- Ja 

- Självklart! En rättighet 

och en skyldighet i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

 Jan Marklund 
Klubbordförande Metso 

Minerals 

- Ja 

- Rösträtt är grunden för 

vårt samhällssystem. Sen 

så behöver vi ett 

regeringsskifte! 

 
 

 

 

Sara Strömberg 
Klubben i Renström 

- Ja 

- För mig är det 

viktigt att nu ta vara 

på chansen och kunna 

påverka! 

 

 
Janscha Johansson 
Franke Futurum 
- Ja självklart och som 

arbetare röstar jag rött. 

- Jag röstar för att åter få 

en regering, som ser till 

arbetarnas villkor istället 

för företagens 

vinstmaximering. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krönika 
Efter tre månaders förhandlande har vi nu nått till vägs ände. 

Koncernen har beslutat att lägga ner Element Six AB. Ett dråpslag 

för oss anställda, men för ett samhälle i Robertsfors storlek, nära på 

en katastrof. 

Jag har lärt mig: 

Att Irland är det mest aggressiva landet i EU när det gäller att ta 

hem jobb. Det skall vara lika villkor inom EU men så är det inte. I 

EU-parlamentet är kunskapen dålig när det gäller dessa frågor och 

med den sammansättning som EU-valet resulterade i så kommer det 

inte att ske någon förändring. 

Att det finns ett förakt för kunskap bland de som har makten. Att 

man tror att det räcker med ett standardiserat arbete för att föra över 

arbete till ett annat land. När det behövs erfarenhet som sitter i ögon 

och fingrar för att ta fram kvalitativa och nya produkter. 

Jag hoppas att vi får en ny regering i höst. En regering som har 

respekt för människor som hamnar i arbetslöshet och de som 

arbetar. Sverige behöver en a-kassa värd att kallas för en försäkring 

mellan två jobb, möjligheter till utbildning när arbetslivet inte 

fungerar längre, att arbetsmiljöfrågorna lyfts fram och ges resurser. 

Det finns många fler frågor där Alliansen urholkat villkoren på 

arbetsmarknaden. 

Det spelar roll vilken färg EU parlamentet har och vilka som sitter i 

regeringen när det gäller fackliga och arbetsmarknadsfrågor. 

 

Ingrid Hanke 

Klubbordförande på Element Six 

Avdelningsordförande 

      

     B-POST 

                                                                                                                            

 SVERIGE 
PORTO BE-

TALT 

PORTO PAYÉ 

 

”Alla kan göra något” 
En 1-dagsutbildning, med syfte att 

motverka diskriminering, främlings-

fientlighet och antidemokratiska krafter. 

Välj dag: 9, 10 eller 11 september. 

 

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  

Redaktören har ordet  
Knappen ovan till vänster är ett utslag av 

redaktörens humor.  

Kanske en eller två veckor kvar till valet 

när du nås av TREAN. Vår målsättning 

denna gång har varit att bidra till en 

politisk diskussion och att försöka få så 

många som möjligt att rösta. Vi vet att de 

med höga inkomster, de mest välbe-

ställda i samhället alltid röstar. 

Per Lindbäck 

NEJ TILL NEDLÄGGNING AV 
ELEMENT SIX! 

Beslutet att lägga ner det största företaget i 

Robertsfors, ett företag där över 200 personer är 

direkt anställda idag, är oacceptabelt!  

 

FACKELTÅG  
FÖR JOBBEN! 

Torsdagen den 11 september, samling på 

Konsumparkeringen i Robertsfors, klockan 17.30. 

Talare: Isak Frohm, Riksdagsledamot och Ingrid 

Hanke 

Demonstrationen: samling 18.45 Start 19.00 

Arrangör är IF Metallklubben på Element Six och 

avdelningen IF Metall norra Västerbotten 
 

 

 

Träff pensionärer på tisdag den 9 

september 

Alla IF Metalls pensionärer inbjuds till en träff , med start 

12.00 och lunch på Medlefors Folkhögskola. Tema: Valet. 

Kom ihåg att anmäla dig! Ring 0910-71 45 40. 

 

Träff långtidssjuka och arbetslösa 

måndag den 8 september 
Fokus på årets träff är valet. Vi startar 12.00 med lunch. 

Vi håller till på Medlefors. Kom ihåg att anmäla dig! Ring 

0910-71 45 40. 

 

VALET – Norrbothniabanan 
En av de viktigaste infrastrukturfrågorna för oss i 
Norrland är sista etappen av Norrbothniabanan. Med ett 
regeringsskifte kommer planering av sista sträckan 
Umeå till Luleå ske, och en byggstart från Umeå under 
mandatperioden.  
 

VALET – Ökade klyftor eller? 
Nyligen visade en rapport hur mycket klyftorna ökat 
under den borgerliga regeringsperioden. Äldre, sjuka 
och arbetslösa har drabbats hårdast. 
Ett sätt att beskriva detta är att under 90-talet hade en 
arbetslös 85 procent av de arbetandes lön, idag har den 
arbetslöse 63 procent. 

 

 

VALRUTA 

”TRYCK 

HÄR” 

 

mailto:postbox.avd03@ifmetall.se
http://www.ifmetall.se/avd3

